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χρόνια νεφρικὴ νόσος (ΧΝΝ) ἀποτελεῖ παγκόσμιο πρόβλημα γιὰ τὴ Δημόσια Ὑγεία. Ὁ
ἑπιπολασμός της, σύμφωνα μὲ πρόσφατα
επιδημιολογικὰ δεδομένα, ἀνέρχεται στὸ 14.8%.1
Οἱ ἀσθενεῖς μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο ἐμφανίζουν
αὐξημένο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, σὲ σύγκριση μὲ
τὸ γενικὸ πληθυσμό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕως καὶ 10-20
φορὲς μεγαλύτερος στοὺς πάσχοντες ἀπὸ χρόνια
νεφρικὴ νόσο τελικοῦ σταδίου ὑπὸ αἱμοκάθαρση.2,3
Ἡ ἐμφάνιση σημαντικῆς συσχέτισης τῆς ΧΝΝ
μὲ τὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα εἶναι διαπιστωμένη, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἐπίπεδα ἤπιας ἔκπτωσης τῆς
νεφρικῆς λειτουργίας, ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμα προκαλέσει ἐμφανῆ αὔξηση στὴν κρεατινίνη ὀροῦ. 4
Στὸ γενικὸ πληθυσμό, παραδοσιακοὶ παράγοντες
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου εἶναι μείζονος σημασίας,
γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ ἀτόμων ποὺ διατρέχουν κίνδυνο ἐκδήλωσης καρδιαγγειακῆς νόσου. Ὡστόσο,
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ παράγοντες αὐτοὶ ἐντοπίζονται συχνὰ στοὺς ἀσθενεῖς μὲ XNN, ἀδυνατοῦν

νὰ προβλέψουν μὲ ἀκρίβεια τὴν ἐπιβίωση. Νέοι
βιοδεῖκτες καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, ὅπως ἡ ἀρτηριακὴ σκληρία, ἔχουν προταθεῖ προκειμένου νὰ
ἀποσαφηνιστεῖ ἐν μέρει ὁ αὐξημένος κίν δυνος σὲ
αὐτὸν τὸν πληθυσμό.
Ἡ μεταμόσχευση νεφροῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴ
θεραπεία ἐκλογῆς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἀντιμετώπιση
τῶν ἀσθενῶν μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο τελικοῦ σταδίου, βελτιώνει τὴν ποιότητα ζωῆς καὶ αὐξάνει τὸ
προσδόκιμο ἐπιβίωσης, συγκριτικὰ μὲ τοὺς ἀσθενεῖς
σὲ αἱμοκάθαρση. Ὡστόσο, οἱ λῆπτες νεφρικοῦ
μοσχεύματος συνεχίζουν νὰ ἔχουν σημαντικὰ αὐξημένο κίνδυνο νοσηρότητας καὶ θνησιμότητας, σὲ
σύγκριση μὲ τὸ γενικὸ πληθυσμό, κατὰ κύριο λόγο
ἐξαιτίας τοῦ αὐξημένου καρδιαγγειακοῦ κινδύνου,
ὁ ὁποῖος παραμένει 3-5 φορὲς ὑψηλότερος. 5 Ἡ
ἐπίδραση τῆς μεταμόσχευσης στὴν ἀρτηριακὴ
σκληρία παραμένει ἀκόμη ἀδιευκρίνιστη, κυρίως
ἐξαιτίας τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ μεταμοσχευμένων
ποὺ ἔχουν περιληφθεῖστὶς ὑπάρχουσες μελέτες.
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Ἀρτηριακὴ σκληρία καὶ κῦμα παλμοῦ
Ἡ ἀρτηριακὴ δυσκαμψία ἤ ἀρτηριακὴ σκληρία
(arterial stiffness) εἶναι ἕνας ὅρος ποὺ περιγράφει
τὴν ἀπώλεια τῆς εὐενδοτότητας τῶν ἀρτηριῶν ἐλαστικοῦ τύπου, δηλαδὴ τῆς ἀορτῆς καὶ τῶν ἄλλων
μεγάλων ἀρτηριῶν καὶ ἔχει ἀναγνωριστεῖ ὡς ἀνεξάρτητος προγνωστικὸς δείκτης γιὰ καρδιαγγειακὴ
καὶ ὁλικὴ θνησιμότητα στὸ γενικὸ πληθυσμό, ἀλλὰ
καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη, ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, δυσλιπιδιαμία, στεφανιαία νόσο καὶ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Οἱ ἀρτηρίες ἐλαστικοῦ τύπου (ἤ μεταφορικὲς
ἀρτηρίες) δέχονται αἷμα κατευθείαν ἀπὸ τὴν καρδιά. Tὰ τοιχώματα αὐτῶν τῶν ἀρτηριῶν διαθέτουν
ἄφθονες ἐλαστικὲς ἶνες, oἱ ὁποῖες, πέρα ἀπὸ τὴ
στερεότητα, προσφέρουν δυνατότητα διάτασης τῶν
ἀγγείων καὶ ὑποδοχῆς ἑνὸς μέρους τοῦ ἐξωθούμενου ὄγκου αἵματος, ἔτσι ὥστε νὰ ἀποφεύγονται
οἱ μεγάλες μεταβολὲς στὴν ἀρτηριακὴ πίεση καὶ
νὰ διατηρεῖται κατὰ τὸ δυνατὸν ὁμαλὴ ἡ ροὴ τοῦ
αἵματος στὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ μεσολαβεῖ μεταξὺ δύο καρδιακῶν παλμῶν. Ἡ ἀρτηριακὴ σκληρία
ὀφείλεται σὲ δομικὲς καὶ λειτουργικὲς μεταβολὲς
τοῦ ἀρτηριακοῦ δένδρου καὶ αὐξάνεται προοδευτικὰ μὲ τὴν ἡλικία, ἀνεξάρτητα μὲ τὰ ἐπίπεδα τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης. Ἔτσι, ἡ ἀρτηριακὴ σκληρία
εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς γήρανσης τοῦ ἀρτηριακοῦ
δέντρου καὶ τῆς ἐπίδρασης σὲ αὐτὸ κλασικῶν καὶ μὴ
κλασικῶν παραγόντων καρδιαγγειακοῦ κινδύνου.
Σὲ περιπτώσεις αὐξημένης ἀρτηριακῆς σκληρίας,
ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τῆς ἀορτῆς καὶ τῶν μεγάλων
ἀγγείων διαταράσσεται, μὲ ἀποτέλεσμα μεγάλες
μεταβολὲς στὸ κυκλοφορικὸ σύστημα. Φυσιολογικά, τὸ ἀρχικὸ ἀρτηριακὸ κῦμα (arterial wave)
παράγεται ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ κοιλία κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς συστολῆς καὶ ταξιδεύει πρὸς τὴν περιφέρεια
μέσῳ μίας διαδρομῆς χαμηλῆς ἀντίστασης, ἡ ὁποία
κρατᾶ τὴ μέση πίεση σχεδὸν ἀμετάβλητη. Ὅταν τὸ
κῦμα παλμοῦ φθάσει στὴν περιφέρεια, ἀνακλᾶται
καὶ ἐπιστρέφει στὴν ἀορτή. Τὰ σημεῖα στὰ ὁποῖα
συμβαίνει ἡ ἀνάκλαση τοῦ κύματος παλμοῦ εἶναι
οἱ ἀρτηριακὲς διακλαδώσεις καὶ τὰ ἀρτηριόλια. Σὲ
καταστάσεις αὐξημένης ἀρτηριακῆς σκληρίας, λόγῳ
τῆς αὐξημένης ταχύτητας τοῦ σφυγμικοῦ κύματος,
παρατηρεῖται ταχύτερη ἐπιστροφὴ τῶν ἀρτηριακῶν
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κυμάτων ἀπὸ τὴν περιφέρεια (κύματα ἀνάκλασης),
μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὰ ἀντὶ νὰ ἐπανέρχονται στὴν
ἀορτὴ κατὰ τὴ φάση τῆς διαστολῆς, ὅπως συμβαίνει
φυσιολογικά, νὰ ἐπιστρέφουν κατὰ τὴ φάση τῆς
συστολῆς καὶ νὰ αὐξάνουν τὴ συστολικὴ ἀρτηριακὴ
πίεση (ΣΑΠ) καὶ τὴν πίεση ἐνίσχυσης (augmentation
pressure). Ἔτσι ἡ αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς σκληρίας, συνδέεται μὲ μεταβολὲς στὴν ἀρτηριακὴ πίεση,
ὅπως αὔξηση τῆς συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης,
μείωση τῆς διαστολικῆς (ΔΑΠ) καὶ ἑπομένως αὔξηση τῆς πίεσης παλμοῦ (ΠΠ). Χαρακτηριστικά, ἡ
αὐξημένη ἀρτηριακὴ σκληρία ἀποτελεῖ σημαντικὸ παράγοντα μὴ ἀνταπόκρισης τῆς συστολικῆς
πίεσης στὴν ἀντιυπερτασικὴ ἀγωγὴ καὶ κεντρικὸ
χαρακτηριστικὸ γνώρισμα ἀτόμων μὲ ἀνθεκτικὴ
ὑπέρταση. Ἐπιπλέον, ἡ αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς
σκληρίας θεωρεῖται ὁ κύριος μηχανισμὸς γιὰ τὴ
δημιουργία μεμονωμένης συστολικῆς ὑπέρτασης,
ὑπερτροφίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ μειωμένης
καρδιακῆς παροχῆς.
Στὴν κλινικὴ πράξη, ἡ ταχύτητα μετάδοσης τοῦ
σφυγμικοῦ κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV)
κατὰ μῆκος τῆς κατιούσας ἀορτῆς εἶναι ἡ κύρια μὴ
επεμβατικὴ παράμετρος ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ
τὸν προσδιορισμὸ τῆς ἀρτηριακῆς σκληρίας. Ὡς
PWV ὁρίζεται ἡ ταχύτητα μετάδοσης τοῦ σφυγμικοῦ
κύματος κατὰ μῆκος τοῦ ἀρτηριακοῦ τοιχώματος
καὶ ὑπολογίζεται ἀπὸ τὸν λόγο τῆς ἀπόστασης δύο
σημείων τοῦ ἀρτηριακοῦ δέντρου πρὸς τὸν χρόνο διάδοσης τοῦ σφυγμικοῦ κύματος μεταξὺ τῶν
σημείων αὐτῶν, δηλαδὴ:
PWV=

ἀπόσταση δύο σημείων ἀρτηριακοῦ δέντρου (σὲ μ)
χρόνος διάδοσης τοῦ σφυγμικοῦ κύματος
μεταξύ αὐτῶν τῶν σημεῖων (σὲ sec)

Μὲ τὶς σύγχρονες μεθόδους προσδιορισμοῦ
τῆς PWV, μπορεῖ νὰ ὑπολογιστεῖ στὴν πράξη, ἡ
ταχύτητα μὲ τὴν ὁποία ταξιδεύει τὸ σφυγμικὸ κῦμα
μεταξὺ δύο ἐπιφανειακῶν σημείων τοῦ ἀρτηριακοῦ
δέντρου. Γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῆς PWV χρησιμοποιοῦνται τονομετρικὲς τεχνικὲς μὲ συσκευὲς ὅπως
τὸ Sphygmocor, ὑπερηχογραφικὲς τεχνικές, πληθυσμογραφία καὶ τεχνικὲς ἔμμεσου προσδιορισμοῦ
μὲ συσκευὲς ὅπως τὸ Mobilograph. Ἀντίστοιχα,
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μὲ τὴ μέθοδο τῆς τονομετρίας, στὸ ἐπίπεδο μίας
ἐπιφανειακῆς προσβάσιμης ἀρτηρίας, μπορεῖ νὰ
προσδιοριστεῖ τὸ κῦμα παλμοῦ στὴν ἀορτὴ καὶ
νὰ ἐκτιμηθεῖ ἔμμεσα ἡ ἀορτικὴ σκληρία ἀπὸ τὸν
προσδιορισμὸ τοῦ δείκτη ἐνίσχυσης (augmentation
index, AIx). Ἀρχικά, προσδιορίζεται ἡ κυματομορφὴ
τοῦ σφυγμικοῦ κύματος πίεσης-ροῆς σὲ μία ἐπιφανειακὴ ἀρτηρία (π.χ. κερκιδικὴ) καὶ στὴ συνέχεια,
μὲ τὴ βοήθεια μίας μαθηματικῆς συνάρτησης μεταφορᾶς (generalized transfer function), λαμβάνεται ἡ ἀντίστοιχη κυματομορφὴ στὴν ἀορτή. Ἡ
κυματομορφὴ τοῦ ἀορτικοῦ σφυγμικοῦ κύματος
ἀναλύεται, προκειμένου νὰ ὑπολογιστεῖ ἡ πίεση
ἐνίσχυσης, ὁ AIx ἤ ἡ ἀορτικὴ (κεντρικὴ) συστολικὴ καὶ διαστολικὴ πίεση, ἡ διάρκεια τῆς φάσης
ἐξώθησης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ὁ χρόνος
κατὰ τὸν ὁποῖο ἐμφανίζεται τὸ ἀνακλώμενο κῦμα.
Ἡ ταχύτητα μετάδοσης τοῦ σφυγμικοῦ κύματος,
κατὰ μῆκος τοῦ ἀρτηριακοῦ τοιχώματος, αὐξάνεται ὅσο προχωρᾶμε ἀπὸ τὰ κεντρικὰ πρὸς τὰ
περιφερικὰ τμήματα τοῦ ἀρτηριακοῦ δέντρου. Αὐτὸ
ὀφείλεται στὴν ἀλλαγὴ τῶν ἰδιοτήτων τοῦ ἀρτηριακοῦ τοιχώματος, λόγῳ προοδευτικῆς μεταβολῆς
του κατὰ τὴ μετάβαση ἀπὸ «ἐλαστικοῦ τύπου» σὲ
«μυϊκοῦ τύπου» ἀρτηρίες. Λόγῳ τῆς διαφορετικῆς
ἀπόστασης ἀπὸ τὰ σημεῖα ἀνάκλασης, ἡ μορφολογία τοῦ τελικοῦ σφυγμικοῦ κύματος (σύνθεση
προωθούμενου καὶ ἀνακλώμενου κύματος) σὲ κάθε
σημεῖο τοῦ ἀρτηριακοῦ δέντρου εἶναι διαφορετικὴ
ἀπὸ τὰ ἄλλα. Ἔτσι, ἡ μέγιστη ΣΑΠ καὶ κατὰ συνέπεια καὶ ἡ ΠΠ εἶναι διαφορετικὲς κατὰ μῆκος τοῦ
ἀρτηριακοῦ δέντρου. Σὲ φυσιολογικὲς συνθῆκες,
ἡ ΣΑΠ στὸ ἐπίπεδο τῆς βραχιονίου ἀρτηρίας εἶναι
ὑψηλότερη ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη στὸ ἐπίπεδο τῶν
κεντρικῶν ἀρτηριῶν, ἐνῶ ἡ διαστολικὴ καὶ ἡ μέση
ΑΠ διαφέρουν ἐλάχιστα. Εἰδικὰ σὲ ὑγιεῖς νέους,
ἡ κεντρικὴ (ἀορτικὴ) συστολικὴ ΑΠ εἶναι χαμηλότερη ἀπὸ τὴν περιφερικὴ ἕως καὶ τὰ 30 mmHg ἤ
καὶ περισσότερο. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ ὁρίζεται ὡς
«ἐνίσχυση διαφορικῆς πίεσης» (pulse pressure
amplification). Ἡ ἐν λόγῳ διαφορὰ μεταξὺ τῶν
περιφερικῶν καὶ τῶν κεντρικῶν ΑΠ δὲν εἶναι πάντα
σταθερή. Ἡ διαφορὰ μεταξὺ κεντρικῆς ΣΑΠ ἤ πίεσης
παλμοῦ ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλοὺς φυσιολογικοὺς
παράγοντες ὅπως καρδιακὴ συχνότητα, γεωμετρία

καὶ μηχανικὲς ἰδιότητες τοῦ ἀρτηριακοῦ δικτύου,
φῦλο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ παθολογικοὺς παράγοντες
ὅπως μεταβολικοὺς ἤ φλεγμονώδεις, καθὼς καὶ
ἀπὸ τὴ χρήση φαρμακευτικῶν οὐσιῶν. Χαρακτηριστικά, μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς σκληρίας
στὴν ἀορτὴ καὶ τὶς ὑπόλοιπες, μεγάλου μεγέθους
κλασικοῦ τύπου, ἀρτηρίες, ἡ φυσιολογικὴ διαφορὰ
μεταξὺ περιφερικῶν καὶ κεντρικῶν ΣΑΠ καὶ ΠΠ μειώνεται σημαντικά.
Ἡ καρδιά, οἱ νεφροὶ καθὼς καὶ τὰ μεγάλα ἀγγεῖα, ποὺ τροφοδοτοῦν τὸν ἐγκέφαλο βρίσκονται
ἀνατομικὰ πλησιέστερα καὶ ὑπόκεινται ἐντονότερα
στὶς ἐπιδράσεις τῆς κεντρικῆς παρὰ τῆς βραχιόνιας
ΑΠ. Συνεπῶς, εἶναι εὔλογο νὰ ὑποθέσει κάποιος,
ὅτι ἡ πρώτη σχετίζεται πιὸ στενὰ μὲ τὶς βλάβες ὀργάνου–στόχου καὶ ὅτι ἔχει αὐξημένη προγνωστικὴ
ἀξία ὡς πρὸς τὴν καρδιαγγειακὴ θνητότητα. Πληθώρα δεδομένων ὑποστηρίζουν, ὅτι οἱ κεντρικὲς
πιέσεις σχετίζονται καλύτερα ἀπ’ ὅ,τι οἱ περιφερικὲς
μὲ τὶς βλάβες ὀργάνων-στόχων ὅπως καρδιὰ καὶ
ἐγκέφαλος, μὲ τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο καὶ τὰ
συμβάματα, καθὼς καὶ μὲ τὴ θνητότητα.6 Πρόσφατη μετα-ανάλυση μελετῶν, ποὺ διερεύνησαν τὴν
προγνωστικὴ ἀξία τῶν κεντρικῶν πιέσεων, ὅσον
ἀφορᾶ στὴν ἐμφάνιση καρδιαγγειακῶν συμβάντων
καὶ στὴ θνητότητα, ἀνέδειξε τὴν ἀνεξάρτητη ἀλλὰ
καὶ ἰσχυρότερη προγνωστικὴ ἀξία τῶν κεντρικῶν
πιέσεων ἔναντι τῶν περιφερικῶν.7 Πράγματι, ἔχει
φανεῖ, ὅτι ἡ κεντρικὴ ΑΠ σχετίζεται πιὸ στενὰ μὲ
τὴν πάχυνση τοῦ ἔσω – μέσου χιτῶνα τῶν καρωτίδων καθὼς καὶ μὲ τὴν ὑπερτροφία τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας τῆς καρδιᾶς, συγκριτικὰ μὲ τὴ βραχιόνια
ΑΠ. Ἀλλὰ καὶ προοπτικά, ἡ ὑποστροφὴ τῆς ὑπερτροφίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἡ υποστροφὴ
τῆς πάχυνσης τοῦ ἔσω-μέσου χιτῶνα τῶν καρωτίδων σχετίστηκαν μὲ τὴ μεταβολὴ τῆς κεντρικῆς καὶ
ὄχι τῆς βραχιόνιας ΑΠ. Ἐπιπλέον, σὲ ἄτομα χωρὶς
ἐγκατεστημένη καρδιαγγειακὴ νόσο, ἡ κεντρικὴ ΑΠ
ὑπερεῖχε τῆς βραχιόνιας ὡς πρὸς τὴν πρόγνωση
μελλοντικῶν καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων8. Σὲ μία
ἄλλη μελέτη, ποὺ περιλάμβανε ἀσθενεῖς μὲ τελικοῦ
σταδίου νεφρικὴ ἀνεπάρκεια, μόνο ἡ κεντρικὴ ΑΠ
καθὼς καὶ ἡ μείωση τῆς ἐνίσχυσης τῆς ΑΠ ἦταν
ἀνεξάρτητοι προγνωστικοὶ παράγοντες γιὰ τὴ συνολικὴ καὶ καρδιαγγειακὴ θνητότητα9.
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Ἡ ἀρτηριακὴ σκληρία
στὴ Χρόνια Νεφρικὴ Νόσο
Ἕνας ἀπὸ τοὺς πληθυσμοὺς ἀσθενῶν, στοὺς
ὁποίους χαρακτηριστικὰ παρατηρεῖται πρώιμη αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς σκληρίας, εἶναι οἱ ἀσθενεῖς
μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο καὶ περισσότερο ἔκδηλα οἱ
ἀσθενεῖς μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο τελικοῦ σταδίου
(ΧΝΝΤΣ). Παρόλο ποὺ ὁ μηχανισμὸς ἀνάπτυξης τῆς
ἀρτηριακῆς σκληρίας στὴ ΧΝΝ εἶναι πολύπλοκος καὶ
δὲν ἔχει ἀκόμη πλήρως ἀποσαφηνιστεῖ, δεδομένα ἀπὸ
πειραματικὲς καὶ κλινικὲς μελέτες καταδεικνύουν, ὅτι
σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀρτηριακὴ ἀναδιαμόρφωση
διαδραματίζουν τόσο κλασικοὶ ὅσο καὶ μη-κλασικοὶ
παράγοντες κινδύνου ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ ΧΝΝ.
Στοὺς κλασικοὺς περιλαμβάνονται ἡ ἡλικία, ἡ ΑΥ, ἡ
δυσλιπιδαιμία, ἡ παχυσαρκία, ὁ ΔΣ καὶ τὸ κάπνισμα.
Στοὺς μὴ κλασικοὺς σημαντικὸ ρόλο φαίνεται νὰ
διαδραματίζουν ἡ ἀγγειακὴ ἐπασβέστωση, ὁ διαταραγμένος μεταβολισμὸς ἀσβεστίου-φωσφόρου
καὶ ἡ ὑπερδιέγερση τοῦ συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης, κυρίως μέσῳ τῶν αὐξητικῶν δράσεων τῆς ἀγγειοτασίνης ΙΙ. Ἐπιπλέον, ἡ
ενδοθηλιακὴ δυσλειτουργία καὶ ἡ χρόνια φλεγμονή,
ποὺ συνυπάρχουν στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΧΝΝ, διαδραματίζουν σημαντικὸ ρόλο στὴ δυσμενῆ ἀρτηριακὴ
ἀναδιαμόρφωση.
Προοπτικὲς μελέτες σὲ διαφορετικοὺς πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων ἀσθενῶν μὲ ΧΝΝ
τελικοῦ σταδίου, ἔδειξαν ὅτι παράμετροι ποὺ ἀντανακλοῦν τὴν ἀρτηριακὴ σκληρία ὅπως ἡ PWV, καὶ
τὴ δυσμενῆ μορφολογία τοῦ σφυγμικοῦ κύματος,
ὅπως ἡ αὐξημένη πίεση ἐνίσχυσης καὶ ὁ αὐξημένος
δείκτης ἐνίσχυσης, ἀποτελοῦν ἰσχυροὺς καὶ ἀνεξάρτητους προγνωστικοὺς δεῖκτες καρδιαγγειακῆς καὶ
συνολικῆς θνητότητας. Μετα-αναλύσεις μὲ μεγάλο
ἀριθμὸ ἀσθενῶν ἔχουν καταλήξει σὲ ἀντίστοιχα συμπεράσματα. Παράλληλα, ἀρκετὲς μελέτες ἔχουν
δείξει, ὅτι οἱ πιέσεις στὴν κεντρικὴ ἀορτὴ συνδέονται
σὲ γενικὲς γραμμὲς στενότερα μὲ τὴν ἐμφάνιση καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων καὶ τὴ συνολικὴ θνητότητα
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΧΝΝ, σὲ σχέση μὲ τὶς περιφερικὲς
πιέσεις ποὺ καταγράφονται στὸ ἐπίπεδο τῆς βραχιονίου ἀρτηρίας.
Πρόσφατα, μελέτες τῆς περιπατητικῆς ἀορτικῆς πίεσης καὶ τῆς ἀρτηριακῆς σκληρίας ἔχουν
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διεξαχθεῖ σὲ ἀσθενεῖς μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο μὲ
τὴ χρήση τοῦ Mobil-O-Graph, μὲ ἰδιαίτερα ἐνδιαφέροντα ἀποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οἱ Karpetas
καὶ συν. μελέτησαν τὴ μεταβλητότητα τῆς 48ωρης
περιπατητικῆς ἀρτηριακῆς σκληρίας καὶ τῶν λοιπῶν αἱμοδυναμικῶν παραμέτρων τῆς ἀορτῆς, ὅπως
αὐτὲς καταγράφονται μὲ τὴ χρήση τῆς συσκευῆς
Mobil-O-Graph, σὲ ἀσθενεῖς μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο
τελικοῦ σταδίου ὑπὸ αἱμοκάθαρση τόσο μεταξὺ τῶν
συνεδριῶν αἱμοκάθαρσης ὅσο καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεδρίας. Ἡ μελέτη, ποὺ περιελάμβανε 153
ἀσθενεῖς μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο τελικοῦ σταδίου
ὑπὸ αἱμοκάθαρση, ἔδειξε μία σταδιακὴ αὔξηση
τοῦ δείκτη ἐνίσχυσης (AIx) κατὰ τὸ μεσοδιαλυτικὸ
διάστημα, ἐνῶ ἀντιθέτως ἡ ταχύτητα σφυγμικοῦ
κύματος (PWV) δὲν παρουσίαζε ἰδιαίτερες μεταβολὲς πλὴν μίας μικρῆς αὔξησης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
ἡμέρας ἐκτὸς αἱμοκάθαρσης.10 Παράλληλα, ἡ ἴδια
ὁμάδα ἔδειξε πρόσφατα, πὼς ἡ περιπατητικὴ PWV,
ὁ AIx καὶ ἡ κεντρικὴ πίεση παλμοῦ συνδέονταν μὲ
αὐξημένο κίνδυνο γιὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα,
καρδιαγγειακὴ καὶ ὁλικὴ θνησιμότητα ἀσθενῶν ὑπὸ
αἱμοκάθαρση, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ περιπατητικὴ περιφερικὴ συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση καὶ οἱ μετρήσεις
τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης στὸ ἰατρεῖο δὲν ἐμφάνιζαν
προγνωστικὴ ἀξία.11

Ἡ ἀρτηριακὴ σκληρία
σὲ λῆπτες νεφρικοῦ μοσχεύματος
Ἡ μεταμόσχευση νεφροῦ ἀποτελεῖ τὴ θεραπεία
ἐκλογῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΧΝΝΤΣ, καθὼς συνδέεται μὲ
τουλάχιστον διπλάσια ἐπιβίωσή τους σὲ σχέση μὲ
τὴν αἱμοκάθαρση ἤ τὴν περιτοναϊκὴ κάθαρση καὶ
σημαντικὰ ὀφέλη στὴν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀσθενῶν.
Παρόλα αὐτά, ὁ κίνδυνος καρδιαγγειακοῦ θανάτου
στοὺς μεταμοσχευμένους ἀσθενεῖς παραμένει σημαντικὰ ὑψηλότερος ἀπ’ ὅτι στὸ γενικὸ πληθυσμό5.
Εἶχε διατυπωθεῖ ἡ ὑπόθεση, ὅτι μέρος τοῦ ὑψηλοῦ
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν ἀποδίδεται σὲ μὴ ἀναστρέψιμες βλάβες στὸ ἀγγειακὸ
δέντρο, οἱ ὁποῖες δημιουργοῦνται κατὰ τὴν περίοδο
πρὶν τὴ νεφρικὴ μεταμόσχευση καὶ οἱ ὁποῖες δὲν
υποστρέφουν πλήρως μετὰ ἀπὸ αὐτήν. Πράγματι,
σὲ σημαντικὸ ἀριθμὸ μελετῶν ἔχει παρατηρηθεῖ, ὅτι
ἡ PWV ἀποτελεῖ ἰσχυρὸ καὶ ἀνεξάρτητο προγνωστικὸ
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δείκτη γιὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα καὶ συνολικὴ
θνητότητα σὲ λῆπτες νεφρικοῦ μοσχεύματος. Πιὸ
συγκεκριμένα, σὲ μελέτη παρατήρησης τῶν Dahle
καὶ συν., ποὺ συμπεριέλαβε 1.497 λῆπτες νεφρικοῦ
μοσχεύματος, παρατηρήθηκε, ὅτι αὐξημένη τιμὴ
τῆς PWV κατὰ 1 m/sec (ἕως τὴν τιμὴ τῶν 12 m/sec)
συνδέεται μὲ αὐξημένο κίνδυνο θανάτου κατὰ 36%12.
Σὲ μικρὸ ἀριθμὸ μελετῶν ἔχει ἐκτιμηθεῖ ἡ μεταβολὴ
τῆς ἀρτηριακῆς σκληρίας μετὰ τὴ μεταμόσχευση
νεφροῦ. Οἱ μελέτες αὐτὲς συνηγοροῦν στὸ γεγονός,
ὅτι οἱ δεῖκτες ἀρτηριακῆς σκληρίας βελτιώνονται
μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ μεταμόσχευση νεφροῦ, ἂν καὶ παραμένουν σημαντικὰ ὑψηλότεροι ἀπὸ αὐτοὺς τοῦ
γενικοῦ πληθυσμοῦ. Στὴν πιὸ πρόσφατη ἀπὸ αὐτὲς
καὶ συγκεκριμένα σὲ μία μελέτη τῶν Karras καὶ συν.,
ποὺ συνέκρινε τὴν ἀρτηριακὴ σκληρία 3 καὶ 12 μῆνες
μετὰ τὴ μεταμόσχευση σὲ 161 λῆπτες νεφρικοῦ μοσχεύματος, μετρώντας τὴν καρωτιδο-μηριαία PWV
(c-f PWC) μὲ τὴ χρήση τῆς συσκευῆς Sphygmocor,
διαπιστώθηκε μείωση τῆς PWV ἀπὸ 10.8 m/s σὲ 10.1
m/s (P<0.001).13 Μία δεύτερη ἀναδρομικὴ μελέτη τῶν
Ignace καὶ συν., ποὺ μελέτησε 52 λῆπτες νεφρικοῦ
μοσχεύματος πρὶν τὴν μεταμόσχευση καὶ τρεῖς μῆνες
μετά, μετρώντας τὴν c-f PWC μὲ τὴ συσκευὴ Complior,
διαπίστωσε μείωση τῆς c-f PWV ἀπὸ 12.1±3.3 σὲ
11.6±2.3m/s (P<0.05), μὲ τοὺς ἡλικιωμένους νὰ φαίνεται ὅτι ὠφελοῦνται περισσότερο14. Τὸ παραπάνω
συμπέρασμα ἔρχεται σὲ συμφωνία μὲ τὸ γεγονός,
ὅτι τὰ παραπάνω εὑρήματα δὲν ἐπιβεβαιώνονται σὲ
παιδιά-λῆπτες νεφρικοῦ μοσχεύματος15.
Σὲ μελέτη τῶν Kim καὶ συν., μὲ 171 ἀσθενεῖς μὲ
ΧΝΝ τελικοῦ σταδίου πρὸς μεταμόσχευση, ποὺ συνέκρινε τὴν ἀρτηριακὴ σκληρία πρὶν καὶ ἕνα χρόνο
μετὰ τὴ μεταμόσχευση μετρώντας τὴν brachial-ankle
PWV, παρατηρήθηκε μείωση αὐτῆς ἀπὸ 1.517±293
cm/s σὲ 1.418±235 cm/s (p<0.05). Παράλληλα, στὴ
μελέτη αὐτὴ φάνηκε ὅτι ἡ ἀρτηριακὴ σκληρία, πρὸ
τῆς μεταμόσχευσης, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει δείκτη
πρόγνωσης τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου, μετὰ
τὴ μεταμόσχευση16. Σημαντικὸ ρόλο στὸ βαθμὸ
βελτίωσης τῆς ἀρτηριακῆς σκληρίας φαίνεται νὰ
διαδραματίζουν καὶ χαρακτηριστικὰ τοῦ δότη ὅπως
ἡ ἡλικία, καθὼς καὶ τὸ ἂν εἶναι ζῶν ἤ ἀποβιώσας
δότης ἤ δότης διευρυμένων κριτηρίων. Συγκεκριμένα,
ἡ μελέτη τῶν Karras καὶ συν., ποὺ προαναφέρθηκε,

ἀνέδειξε ἐξάλειψη τοῦ ὀφέλους στὴν ἀρτηριακὴ σκληρία, ἄν ὁ δότης εἶναι διευρυμένων κριτηρίων καὶ ἡ
βελτίωση στὴν ἀρτηριακὴ σκληρία ἦταν σημαντικὰ
μεγαλύτερη στὴ μεταμόσχευση ἀπὸ ζῶντα δότη.13
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ συσχέτιση τῆς ἀρτηριακῆς
σκληρίας μὲ τὴ νεφρικὴ λειτουργία, προοπτικὴ μελέτη
σὲ 101 λῆπτες νεφρικοῦ μοσχεύματος καὶ τοὺς δότες
αὐτῶν ἔδειξε, ὅτι ἡ μείωση τοῦ ρυθμοῦ σπειραματικῆς
διήθησης τῶν μεταμοσχευμένων ἀσθενῶν παρουσιάζει σημαντικὴ συσχέτιση μὲ τὴν ἡλικία τοῦ δότη
καὶ τὴν ἀρτηριακὴ σκληρία, μετὰ τὸν πρῶτο χρόνο
ἀπὸ τὴ μεταμόσχευση.17,18
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν κεντρικὴ (ἀορτικὴ) πίεση
σὲ λῆπτες νεφρικοῦ μοσχεύματος, σὲ πολλὲς ἀπὸ
τὶς μελέτες ποὺ ἀναφέρθηκαν παραπάνω, ἔχουν
προσδιοριστεῖ παράμετροι τῶν κεντρικῶν πιέσεων,
ὅπως ὁ ΑΙx καὶ ἡ κεντρικὴ πίεση παλμοῦ, ὡς δεῖκτες
ἀρτηριακῆς σκληρίας καὶ οἱ μεταβολές τους στὸ
χρόνο.14 Παρόλα αὐτά, δὲν ὑπάρχουν μελέτες ποὺ
νὰ ἔχουν διεξαχθεῖ ἀποκλειστικὰ σὲ μεταμοσχευμένους καὶ νὰ συγκρίνουν τὶς κεντρικὲς καὶ περιφερικὲς
πιέσεις καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τους στὴν πρόβλεψη τοῦ
καρδιαγγειακοῦ καὶ νεφρικοῦ κινδύνου.

Ἡ ἀρτηριακὴ σκληρία
σὲ δότες νεφρικοῦ μοσχεύματος
Μία εἰδικὴ κατηγορία εἶναι οἱ ζῶντες δότες νεφρικοῦ μοσχεύματος, καθὼς πρόκειται γιὰ ἀσθενεῖς
ποὺ ἀποφασίζουν νὰ «νοσήσουν» ἑκούσια καὶ βρίσκονται ὑπὸ συστηματικὴ ἰατρικὴ παρακολούθηση,
γιὰ διάστημα ποὺ ξεκινᾶ πρὶν τὴ δωρεὰ καὶ φτάνει
πολλὲς φορὲς μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς τους. Λόγῳ
τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ μοσχευμάτων ἀπὸ ἀποβιώσαντες δότες, σὲ σύγκριση μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀσθενῶν
σὲ ἀναμονὴ γιὰ νεφρικὸ μόσχευμα, τὸ ἐνδιαφέρον
γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις ἀπὸ ζῶντες δότες αὐξάνεται
διαρκῶς. Οἱ δότες νεφρικοῦ μοσχεύματος γενικὰ
διατηροῦν μία ἱκανοποιητικὴ νεφρικὴ λειτουργία,
ὅπως ἀποδεικνύει ἐκτενῶς ἡ βιβλιογραφία, παρὰ
τὴ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν νεφρώνων κατὰ 50%
ἀμέσως μετὰ τὴ νεφρεκτομή. Τὸ παραπάνω θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογηθεῖ ἀπὸ τὴν προσεκτικὴ ἐπιλογὴ
τῶν δοτῶν καὶ ἀπὸ τὴν ἀντισταθμιστικὴ ὑπερτροφία
τοῦ ἐναπομείναντα νεφροῦ, ἡ ὁποία ὁλοκληρώνεται σχεδὸν πλήρως ἕνα χρόνο μετὰ τὴ νεφρεκτομή.

26
Μακρᾶς διάρκειας μελέτες παρακολούθησης ἔχουν
δείξει, ὅτι οἱ ζῶντες δότες νεφρικοῦ μοσχεύματος δὲν
ἔχουν αὐξημένο κίνδυνο ἀνάπτυξης ΧΝΝΤΣ καὶ ἔχουν
τὸ ἴδιο προσδόκιμο ἐπιβίωσης ὅταν συγκριθοῦν μὲ
τὸ γενικὸ πληθυσμό19. Ὅμως, ὁ γενικὸς πληθυσμὸς
ἀντιπροσωπεύει ἕνα μὴ ἐλεγμένο σύνολο, ποὺ πιθανὸν νὰ περιλαμβάνει μὴ ὑγιῆ ἄτομα. Πράγματι,
ἄν οἱ δότες συγκριθοῦν μὲ ἐξίσου ἐλεγμένους ὑγιεῖς μη-δότες, δηλαδὴ μὲ ἄλλα ἄτομα τὰ ὁποῖα θὰ
ἦσαν κατάλληλα νὰ προχωρήσουν σὲ δωρεά ἄν τό
ἐπιθυμοῦσαν, ὁ κίνδυνος γιὰ τὰ προαναφερθέντα
ἐμφανίζεται ὑψηλότερος.20
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀρτηριακὴ σκληρία, ἡ νεφρεκτομὴ δὲν φαίνεται νὰ ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὴν
ἀρτηριακὴ σκληρία τουλάχιστον ἕνα χρόνο μετά,
ὅπως φαίνεται ἀπὸ προοπτικὴ μελέτη τῶν Seigneux
καὶ συν., σὲ 21 δότες νεφρικοῦ μοσχεύματος, ποὺ
συνέκρινε τὴν c-f PWV καὶ AIx πρὶν τὴ νεφρεκτομὴ καὶ ἕνα χρόνο μετὰ μὲ τὴ χρήση τῆς συσκευῆς
Sphygmocor.21 Ἀντίστροφα, ἡ αὐξημένη ἀρτηριακὴ
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σκληρία πρὶν τὴ νεφρεκτομὴ ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὸ
βαθμὸ ὑπερδιήθησης τοῦ ἐναπομείναντα νεφροῦ,
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἡλικία, τὸ ρυθμὸ σπειραματικῆς
διήθησης καὶ τὴν ἀρτηριακὴ πίεση, ὅπως φάνηκε
σὲ μελέτη τῶν Fesler καὶ συν, ἡ ὁποία περιελάμβανε
45 δότες νεφρικοῦ μοσχεύματος καὶ στὴν ὁποία
μετρήθηκε ἡ c-f PWV καὶ ὁ AIx μὲ τὴ χρήση τῆς συσκευῆς SphygmoCor, πρὶν καὶ ἕνα χρόνο μετὰ τὴ
νεφρεκτομή22. Ὅσον ἀφορᾶ στὶς ἐπιπτώσεις στὸν
λήπτη, μελέτη μὲ 95 ζεύγη ληπτῶν-δοτῶν ἔχει δείξει,
ὅτι ἡ PWV τοῦ δότη ἀποτελεῖ ἰσχυρὸ καὶ ἀνεξάρτητο προγνωστικὸ δείκτη τόσο γιὰ καρδιαγγειακὰ
συμβάματα τοῦ λήπτη ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς
νεφρικῆς του λειτουργίας. 23 Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ
αὐξημένη ἀρτηριακὴ σκληρία τοῦ δότη φαίνεται νὰ ἐπιδρᾶ ἀρνητικὰ στὸ ρυθμὸ μείωσης τοῦ
ρυθμοῦ σπειραματικῆς διήθησης τοῦ λήπτη18 καὶ
νὰ ἀποτελεῖ ἀνεξάρτητο προγνωστικὸ παράγοντα καρδιαγγειακοῦ κινδύνου καὶ ἐπιβίωσης τοῦ
μοσχεύματος. 23 z

Συμπεράσματα
Ἡ ἀρτηριακὴ σκληρία, ἡ ὁποία περιγράφει
τὴν ἀπώλεια τῆς εὐενδοτότητας τῶν ἀρτηριῶν
ἐλαστικοῦ τύπου, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς γήρανσης
τοῦ ἀρτηριακοῦ δέντρου καὶ τῆς ἐπίδρασης σὲ
αὐτὸ κλασικῶν καὶ μὴ κλασικῶν παραγόντων
καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Σὲ ἀσθενεῖς πάσχοντες
ἀπὸ χρόνια νεφρικὴ νόσο καὶ ἰδιαίτερα σὲ ἐκείνους μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο τελικοῦ σταδίου
παρατηρεῖται πρώιμη αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς
σκληρίας μέσῳ πολύπλοκων μηχανισμῶν, μὲ
τὴν ἀγγειακὴ ἐπασβέστωση, τὸ διαταραγμένο μεταβολισμὸ ἀσβεστίου-φωσφόρου, τὴν
ὑπερδιέγερση τοῦ συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης, τὴν ἐνδοθηλιακὴ

δυσλειτουργία καὶ τὴ χρόνια φλεγμονὴ νὰ διαδραματίζουν προεξάρχοντα ρόλο. Μελέτες σὲ
διαφορετικοὺς πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων ἀσθενῶν μὲ ΧΝΝ τελικοῦ σταδίου καθὼς
καὶ λῆπτες νεφρικοῦ μοσχεύματος, ἔχουν δείξει
ὅτι παράμετροι ποὺ ἀντανακλοῦν τὴν ἀρτηριακὴ
σκληρία, ὅπως ἡ PWV, ἀποτελοῦν ἰσχυροὺς καὶ
ἀνεξάρτητους προγνωστικοὺς δεῖκτες καρδιαγγειακῆς καὶ συνολικῆς θνητότητας. Ἡ ἐπίδραση
τῆς μεταμόσχευσης στὴν ἀρτηριακὴ σκληρία
μένει νὰ ἀποσαφηνιστεῖ πλήρως, καθὼς μικρὸς
μόνο ἀριθμὸς μελετῶν ὑπάρχει στὴ διεθνῆ βιβλιογραφία σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τόσο λῆπτες ὅσο καὶ
δότες νεφρικοῦ μοσχεύματος.
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