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Gerai treniruotiems 48 dviratininkams – mėgėjams
(profesionalus diskvalifikuotų) padalino į 2 grupes –
eritropoetino ir placebo.

+ Dvigubai aklai – nei dviratininkai, nei tyrėjai nežinojo,
ką gauna.

Nuo eritropoetino padidėjo Hb, maksimalių krūvių
toleravimas ir maksimalus deguonies panaudojimas
(suprantama – V. K.).

Bet dažniau pasitaikančių submaksimalių krūvių
parametrai ir važiavimo dviračiu greičiai nesiskyrė.



2029 pacientus su prediabetu padalino perpus ir

vieniems skyrė metforminą, o kitiems – placebo.

Po 14 metų tyrė kraujagyslių kalcifikaciją ir

metformino grupėje ji buvo mažesnė (bet tik

vyrams!).



• Retų ligų apibrėžimas: Europoje < 1 iš 2000, o JAV – < 1 iš

200 000???

• 100 kartų skirtumas. Nežinojau – V. K.

• Reiškia, JAV retų ligų centrų gerokai mažiau? (V. K.).



• Mokslas su pelytėmis, bet labai įdomus.

• Jeigu maiste daug kalio ir mažai natrio,

kilpiniai diuretikai (furozemidas) kalio kiekio

kraujyje nemažina.



• 285795 HD pacientai, papuolę nors kartą į ligoninę JAV 2010 –

2013 metais.

• 23,1 proc. vėl grįžo per 30 dienų nuo išrašymo, iš jų trečdalis –

pirmą savaitę, dalis net išrašymo dieną – trumpina lovadienius (ai,

ai, ai – V. K.).

• Aišku, kad pakartotinai į ligoninę patenka klipatėlės (pagal Balį

Sruogą) ir jų metinis mirtingumas yra apie 35 proc.

• Bet man įdomios pasirodė pacientų, kurie per tuos 4 metus bent

kartą papuolė į ligoninę, charakteristikos: vidutinis amžius 63,4 m.,

vidutiniškai dializuojasi 2,5 m., beveik 80 proc. HD pradėjo su

kateteriu, 47 proc. – diabetikai, trečdalis – su širdies

nepakankamumu, vidutinis Hb – 97 g/l, trečdalis papuolė į

reanimaciją. Gal nesiskųskim? (V. K.).
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A. B. Fogo aptaria tyrimo, kurio rezultatai buvo paskelbti žurnale Stem Cell

Reports, 2018; 10:766-779.

Imunodeficitinėms pelėms po oda implantavo žmogaus pluripotentines

kamienines ląsteles, apdirbtas augimo faktoriais (kad paversti inkstų

progenitoriais). Po 12 savaičių buvo randami implantai su glomerulais,

kapiliarais, podocitais, mezangiumo plotais, kanalėlių fragmentais.

Naudojant fluoresceinu žymėtą dekstraną, šioje masėje matėsi filtracija ir

reabsorbcija.

Turint galvoje, kad suaugusių žmonių inkstų glomerulai neregeneruoja, tai

įdomus Mančesterio universiteto mokslininkų tyrimas.



T. A. Ikizler K. Int. „žurnalų klube“ referuoja straipsnį
iš Sci. Rep. apie intersticinio audinio struktūrą.
Naudojant naują in vivo mikroskopijos metodiką,
autoriai nustatė, kad intersticinis audinys yra sudarytas
iš sinusų, kurie gali išsiplėsti ir subliūkšti. Šiais sinusais
teka intersticinis skystis (limfa). Taip galima aiškinti
visą eilę būklių, kai ši cirkuliacija sutrinka.

Buvo tirta audiniai iš odos, bronchų, riebalinio audinio,
šlapimo pūslės ir kt.



Cinacalceto sukelta hipokalcemija stebėta 58,3
proc. atvejų versus 14,9 proc. (placebo grupėje).
Asimptominė, praeina pati. Gydymas:
„pamaitink išalkusį“ → Ca.



75 proc. O2 į audinius difunduoja peritubuliniuose

kapiliaruose (žieviniame sluoksnyje).

Glomeruluose – tik 13 proc.



Tarptautinis tyrimas LIN progresavimo greitis ir

mirtingumas, predializinis kontingentas. Skaičiai dideli, o

išvada – vyresnio amžiaus žmonės miršta anksčiau.


