H κλασµατική απέκκριση του νατρίου (FENa) στα ούρα µπορεί να χρησιµεύσει
ως ένας πρώιµος διαγνωστικός δείκτης για την ανάπτυξη της οξείας νεφρικής
βλάβης σε ασθενείς µε οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου.
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Εισαγωγή
Έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη οξείας νεφρικής βλάβης (ΟΝΒ) στα
πλαίσια του οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου (ΟΕΜ) συνδέεται µε
υψηλότερα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.
Η κλασµατική απέκκριση του νατρίου (FENa) στα ούρα > 2% έχει
προταθεί ως ένας από τους πλέον υποσχόµενους δείκτες για την
διάγνωση της οξείας σωληναριακής νέκρωσης.
Παρά το γεγονός ότι η οξεία σωληναριακή νέκρωση είναι η πιο κοινή
αιτία ΟΝΒ, τα δηµοσιευµένα στοιχεία όσον αφορά τη διαγνωστική
ικανότητα της FENa σε ασθενείς µε ΟΕΜ είναι λιγοστά.

Σκοπός της µελέτης
Με την παρούσα µελέτη αξιολογήσαµε την
διαγνωστική αξία της FENa σχετικά µε την ανάπτυξη
της Οξείας Νεφρικής Βλάβης σε ασθενείς µε ΟΕΜ.

Μέθοδος (Ι)
Στην µελέτη εντάχθηκαν προοπτικά 436 ασθενείς
µε ΟΕΜ.
Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν για την παρουσία
Οξείας Νεφρικής Βλάβης στις 48 ώρες µετά την
εισαγωγή και κατά την έξοδο από το Νοσοκοµείο
χρησιµοποιώντας τα κριτήρια AKIN, RIFLE ή KDIGO

Variable

Μέθοδος (ΙΙ)

Age, years
Male/Female, n(%)

Study Cohort (n=436)
63±13
341 / 95

Risk Factors
Hypertension, n(%)

245 (56)

Diabetes mellitus, n(%)

120 (28)

Previous MI, n(%)

77 (18)

Chronic heart failure, n(%)

9 (2)

Baseline creatinine, mg/dL

1±0.2

Baseline eGFR, mL/min †

93±36

Ejection fraction during hospitalization,
Moderately reduced (35-44%)
Severely reduced (<35%)

70 (16)
9 (2)

STEMI, n(%)

308 (71)

NSTEMI, n(%)

128 (29)

Low BP (<90mmHg) at admission, n(%)
Time from symptom onset, hours

21 (5)
6 (2-10)

Killip class, n(%)
Class III

9 (2)

Class IV

3 (1)

ACS treatment strategy, n(%)
Invasive during hospitalization

283 (65)

Primarily conservative

153 (35)

Αποτελέσµατα (Ι)
Η συχνότητα εµφάνισης της Οξείας Νεφρικής
Βλάβης στον πληθυσµό της µελέτης ήταν
9.4% (n = 41), στις 48 ώρες και 14.2% (n =
62), κατά την έξοδο από το Νοσοκοµείο.

Αποτελέσµατα (ΙΙ)
Οι ασθενείς που ανέπτυξαν Οξεία
Νεφρική Βλάβη στις 48 ώρες (1.4
± 1.6% έναντι 0.69 ± 0.5%, P =
0.007) και εκείνοι που ανέπτυξαν
ΟΝΒ κατά την έξοδο από το
Νοσοκοµείο (1.3 ± 1.5% έναντι
0.67 ± 0.5%, P = 0.001) είχαν
αυξηµένη FENa στα ούρα σε
σύγκριση µε ασθενείς χωρίς
νεφρική βλάβη

P=0.007

P=0.001

Αποτελέσµατα (ΙΙΙ)
Οι ασθενείς µε υψηλό FENa στα ούρα (>
2%) κατά την είσοδο στο Νοσοκοµείο
είχαν αυξηµένο σχετικό κίνδυνο (RR)
για την ανάπτυξη Οξείας Νεφρικής
Βλάβης κατά την νοσηλεία τους τόσο
στις 48 ώρες (RR 9.1 95% CI 5.5 – 14.8,
P <0,001) όσο και στην έξοδο από το
Νοσοκοµείο ( RR 7.4 95% CI 5.4 - 10.4,
P <0,001) σε σύγκριση µε τους ασθενείς
µε χαµηλά επίπεδα FENa (≤2%).

Συµπεράσµατα
Τα αποτελέσµατα από την παρούσα µελέτη υποδηλώνουν ότι
η αύξηση της FENa στα ούρα (> 2%) σχετίζεται µε αυξηµένο
κίνδυνο για την ανάπτυξη Οξείας Νεφρικής Βλάβης κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας σε ασθενείς που παρουσιάζουν οξύ
έµφραγµα του µυοκαρδίου. Τα ευρήµατα αυτά µπορεί να
έχουν κλινική σηµασία δεδοµένου ότι όταν τα επίπεδα FENa
υπερβαίνουν το 2% µπορεί να χρησιµεύσουν ως ένας πρώιµος
διαγνωστικός δείκτη για την εµφάνιση οξείας νεφρικής
βλάβης

