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Ο νεφρός είναι ένα από τα υψηλότερης διαφοροποίησης όργανα 
του σώματος. Περίπου 30 διαφορετικοί τύποι κυττάρων μπορούν 
να εντοπιστούν στο διάμεσο νεφρικό ιστό ή κατά μήκος των νε-
φρώνων, των αιμοφόρων αγγείων και των σπειραματικών τριχοει-
δών κατά το πέρας της εμβρυολογικής ανάπτυξης. Οι διαφορετικοί 
αυτοί τύποι κυττάρων ρυθμίζουν μια ποικιλία πολυπλόκων φυσιο-
λογικών λειτουργιών. Οι ενδοκρινικές λειτουργίες, η ρύθμιση της 
αρτηριακής πίεσης και της ενδοσπειραματικής αιμοδυναμικής, η 
μεταφορά του ύδατος και των διαλυμένων ουσιών, η οξεοβασική 
ισορροπία, και η απομάκρυνση των προϊόντων και μεταβολισμού 
τροφών και φαρμάκων επιτυγχάνονται από ενδονεφρικούς ρυθμι-
στικούς μηχανισμούς. Αυτό το εύρος των φυσιολογικών λειτουρ-
γιών στηρίζεται στην ιδιαίτερα ευφυή αρχιτεκτονική του νεφρού, η 
οποία εξελίχθηκε, όταν σύνθετοι οργανισμοί βγήκαν από το νερό 
για να επιβιώσουν στην ξηρά.

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο νεφρός αναπτύσσεται από το ενδιάμεσο μεσόδερμα κάτω από 
τον χρονικά καθορισμένο ή περιοδικό έλεγχο ενός αριθμού γονιδί-
ων, όπως περιγράφεται στην Εικ. 1-1. Η μεταγραφή αυτών των γο-
νιδίων καθοδηγείται από μορφοποιημένα σήματα, τα οποία προ-
σελκύουν ουρητηρικά κολοβώματα να εισέλθουν στο μετανεφρικό 
βλάστημα, οδηγώντας τα αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα να 
σχηματίσουν πρώιμους νεφρώνες. Αυτός ο μηχανισμός εμπλέκει 
έναν αριθμό πολύπλοκων σηματοδοτικών οδών που ρυθμίζονται 
από την c-Met, τον ινοβλαστικό αυξητικό παράγοντα [Fibroblastic 
Growth Factor (FGF)], τον μετατρεπτικό αυξητικό παράγοντα β 
[Transforming Growth Factor (TGF- β)], τον νευροτροφικό παρά-
γοντα προερχόμενο από τα νευρογλοιακά κύτταρα, τον ηπατοκυτ-
ταρικό αυξητικό παράγοντα [Hepatocyte Growth Factor (HGF)], 
τον επιθηλιακό αυξητικό παράγοντα [Epidermal Growth Factor 

(EGF)] και την Wnt οικογένεια πρωτεϊνών. Τα ουρητηρικά κολοβώ-
ματα προέρχονται από τα πρόσθια νεφρικά σωληνάρια τα οποία 
ωριμάζουν σε αθροιστικά σωληνάρια που τελικώς εκβάλουν σε 
νεφρική πύελο και ουρητήρα. Παρατηρείται μετάβαση του μεσεγ-
χύματος σε επιθηλιακή μορφή (mesenchymal-epithelial transition) 
για να σχηματιστούν σώματα σε σχήμα «κόμματος» στο εγγύς 
άκρο του κάθε ουρητηρικού κολοβώματος που οδηγούν στον 
σχηματισμό νεφρώνων με σχήμα S που δημιουργούν διόδους 
και συνενώνονται με διατιτραίνοντα ενδοθηλιακά κύτταρα που 
προέρχονται από μεμονωμένους αγγειοβλάστες. Κάτω από την 
επίδραση του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα Α 
(VEGF-A), αυτά τα διατιτραίνοντα κύτταρα σχηματίζουν τριχοειδή 
που περιβάλλονται από μεσαγγειακά κύτταρα και διαφοροποιού-
νται σε σπειραματικό φίλτρο για το νερό και τις διαλυμένες ουσίες 
του πλάσματος. Κάθε κλάδος των ουρητηρικών κολοβωμάτων 
δημιουργεί έναν νέο αριθμό νεφρώνων. Ο αριθμός των κλάδων 
καθορίζει σε απόλυτο βαθμό τον συνολικό αριθμό των νεφρώ-
νων σε κάθε νεφρό. Υπάρχουν περίπου 900.000 σπειράματα σε 
κάθε νεφρό σε ενήλικες με φυσιολογικό βάρος γέννησης και το 
λιγότερο 225.000 σε ενήλικες με χαμηλό βάρος γέννησης. Στην 
τελευταία περίπτωση, η αποτυχία συμπλήρωσης του τελευταίου 
ενός ή δύο τμημάτων των κλάδων οδηγεί σε νεφρούς μικρότε-
ρου μεγέθους και αυξημένο κίνδυνο αρτηριακής υπέρτασης και 
καρδιαγγειακής νόσου κατά τη διάρκεια της ζωής.

Το σπείραμα αναπτύσσεται ως διακλαδιζόμενο τριχοειδικό 
φίλτρο με θυριδωτό ενδοθήλιο. Σε κάθε τριχοειδές υπάρχει μια 
βασική μεμβράνη που καλύπτεται από επιθηλιακά κύτταρα, τα 
ποδοκύτταρα. Τα ποδοκύτταρα προσκολλώνται με τη βοήθεια ειδι-
κών ποδοειδών προσεκβολών και το καθένα από αυτά μοιράζεται 
ένα θυριδωτό διάφραγμα με το γειτονικό του. Το σχισμοειδές διά-
φραγμα της μεμβράνης σχηματίζεται από την αλληλεπίδραση των 
νεφρίνης, αννεξίνης-4, CD2AP, FAT, ZO-1, P-καντερίνη, ποδοσίνης 
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Εισαγωγή στο ουροποιητικό σύστημα

απέκκριση διττανθρακικών και την αντλία πρωτονίων, η οποία 
καθιστά εφικτή την επαναρρόφηση των οξέων, στην βασικοπλάγια 
επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης. Υπό συνθήκες οξέωσης ο 
νεφρός επιλεκτικά χρησιμοποιεί εμβόλιμα κύτταρα τύπου Α τα 
οποία απεκκρίνουν την περίσσεια των Η+ με σκοπό τη δημιουρ-
γία περισσότερων HCO3

–. Το αντίθετο συμβαίνει σε περιπτώσεις 
περίσσειας διττανθρακικών με αλκάλωση όπου προεξάρχει η λει-
τουργία των εμβόλιμων κυττάρων τύπου Β. Η προσαρμογή αυτή 
ρυθμίζεται από μια εξωκυττάρια πρωτεΐνη, η οποία καλείται χεν-
σίνη (hensin). 

Τα κύτταρα τού τμήματος του αθροιστικού σωληναρίου που 
ευρίσκεται στην έσω περιοχή της μυελώδους μοίρας παρουσιά-
ζουν πολλές ομοιότητες με τα θεμέλια κύτταρα του τμήματος του 
αθροιστικού σωληναρίου που ευρίσκεται στη φλοιώδη μοίρα του 
νεφρού. Τα κύτταρα αυτά διαθέτουν διαύλους νατρίου και καλίου 
που ρυθμίζουν την επαναρρόφηση του νατρίου και την απέκκριση 
του καλίου αντίστοιχα (Εικ. 1-3Ζ). Τα κύτταρα τού αθροιστικού 
σωληναρίου της έσω μυελώδους μοίρας φέρουν επίσης διαύ-

λους ύδατος (ακουαπορίνη-2 στην προς τον αυλό επιφάνεια και 
ακουαπορίνη 3 και 4 στη βασικοπλάγια επιφάνεια της κυτταρικής 
μεμβράνης) που ρυθμίζονται από τη βασοπρεσίνη. Η αντιδιουρη-
τική πρωτεΐνη βασοπρεσίνη συνδέεται με τον υποδοχέα V2 στην 
βασικοπλάγια επιφάνεια της μεμβράνης και πυροδοτεί έναν κα-
ταρράκτη ενδοκυτταρίων σημάτων δια μέσου ενεργοποίησης της 
αδενυλικής κυκλάσης με τη βοήθεια της G πρωτεΐνης, οδηγώντας 
σε αύξηση των επιπέδων του κυκλικού ΑΜΡ. Η διαδικασία αυτή 
έχει ως συνέπεια την εμφάνιση διαύλων ύδατος στην προς τον 
αυλό επιφάνεια της μεμβράνης των κυττάρων τού αθροιστικού 
σωληναρίου της έσω μυελώδους μοίρας, πράγμα το οποίο οδηγεί 
σε μετακίνηση αυξημένης ποσότητας ύδατος δια των κυττάρων 
αυτών. Η αύξηση της διαπερατότητας των κυττάρων αυτών κα-
θιστά εφικτή την επαναρρόφηση του ύδατος και την παραγωγή 
συμπυκνωμένων ούρων. Σε περίπτωση έλλειψης βασοπρεσίνης, 
τα κύτταρα τού αθροιστικού σωληναρίου της έσω μυελώδους 
μοίρας είναι μη διαπερατά στο νερό και τα ούρα παραμένουν 
αραιωμένα. Με τον τρόπο αυτό ο νεφρώνας διαχωρίζει το ΝαCI 

Κυτταρικός όγκος Πρόσληψη ύδατος Ρυθμιστές

Ωσμοϋποδοχείς 
∆ίψα

Συνήθεια

Κλινικά αποτελέσματα

Κυτταρική 
μεμβράνη

Καθαρό ισοζύγιο 
ύδατος

 ∆ραστικό ωσμώλιο   TB Na+ + TB K+
pNa+ = τονικότητα = –––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––
 ΤΒ Η2Ο  ΤΒ Η2Ο

Nεφρική ρύθμιση

Κάθαρση ελευθέρου ύδατος

Επίπεδα ADH  
V2 υποδοχέας/ΑΡ2 ροή ύδατος 

Κλίση μυελού

Υπονατριαιμία
Υποτονικότητα
∆ηλητηρίαση εξ ύδατος

Υπερνατριαιμία
Υπερτονικότητα
Αφυδάτωση

Α

Β

Εξωκυττάριος όγκος και πίεση Πρόσληψη Na+ Ρυθμιστές

Γεύση
Tασεοϋποδοχείς

Συνήθεια

Κλινικά αποτελέσματα

(TB Na+ + TB H2O + αγγειακός τόνος + καρδιακός ρυθμός + όγκος παλμού)

Nεφρική ρύθμιση

Κλασματική απέκκριση Na+

Επαναρρόφηση Νa
Σωληναριοσπειραματική ρύθμιση

Πυκνή θηλή
Κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο

Καθαρό ισοζύγιο Νa+

Oίδημα 

Υπογκαιμία

ΕΙΚΟΝΑ 1-4
Ρυθμιστές του ισοζυγίου νατρίου και νερού. Α. Η συγκέντρωση του 
νατρίου πλάσματος είναι ένας δείκτης της τονικότητας του πλάσματος. 
Η τονικότητα προσδιορίζεται από τον αριθμό των δραστικών ωσμω-
λίων στο σώμα διά το ολικό ύδωρ του σώματος (ΤΒ Η2Ο). Αντιστοιχεί 
στο ολικό νάτριο σώματος (ΤΒ Νa+), και στα εξωκυττάρια ανιόντα, που 
διαχωρίζονται από το ολικό κάλιο σώματος (ΤΒ Κ+) (ενδοκυττάρια) με 
την κυτταρική μεμβράνη. Το ισοζύγιο του ύδατος καθορίζεται από 
τις λειτουργίες της δίψας, της ωσμωϋποδοχής, της επαναρρόφησης 
νατρίου, της έκκρισης βασοπρεσίνης και της ισχύος της κλίσης στον 
μυελό του νεφρού, που διατηρούν την τονικότητα σε ένα στενό εύ-
ρος ωσμωτικότητας περίπου 280 mosm/lt. Όταν διαταράσσεται ο 
μεταβολισμός του ύδατος και το ολικό ύδωρ του σώματος αυξάνε-
ται, παρατηρείται υπονατριαιμία, υποτονικότητα και δηλητηρίαση εξ 
ύδατος. όταν το ολικό νερό του σώματος ελαττώνεται, παρατηρείται 

υπερνατριαιμία, υπερτονικότητα και αφυδάτωση. Β. Ο εξωκυττάριος 
όγκος και η πίεση εξαρτώνται από το ολικό νάτριο σώματος (ΤΒ Νa+), 
το ολικό ύδωρ σώματος (ΤΒ Η2Ο), τον αγγειακό τόνο, την καρδιακή 
συχνότητα και τον όγκο παλμού που ρυθμίζει τον όγκο και την πίε-
ση στο αγγειακό δένδρο του σώματος. Αυτός ο εξωκυττάριος όγκος 
αίματος καθορίζεται από το ισοζύγιο νατρίου υπό τον έλεγχο της 
γεύσης, των τασεοϋποδοχέων, των ατομικών συνηθειών, της επα-
ναρρόφησης νατρίου, της πυκνής θηλής/σωληναριοσπειραματικής 
παλίνδρομης ρύθμισης και των νατριουρητικών πεπτιδίων. Όταν δι-
αταράσσεται ο μεταβολισμός του νατρίου και το ολικό νάτριο του 
σώματος αυξάνεται, προκαλείται οίδημα. όταν το ολικό νάτριο του 
σώματος ελαττώνεται, εμφανίζεται υπογκαιμία. ADH: αντιδιουρητική 
ορμόνη, AP2: ακουαπορίνη-2.

+ΤΒ Η2Ο

–ΤΒ Η2Ο

–ΤΒ Na+

+ΤΒ Na+
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Κυτταρική και μοριακή βιολογία του νεφρού

από το νερό, με αποτέλεσμα μεταβολές του όγκου ή της τονικό-
τητας να μπορούν να καθορίσουν εάν θα πρέπει να κατακρατηθεί 
ή να απεκκριθεί νερό.

Η επαναρρόφηση του νατρίου από τα κύτταρα του τμήματος 
του αθροιστικού σωληναρίου που εντοπίζεται στην έσω μυελώδη 
μοίρα του νεφρού αναστέλλεται και από τα νατριουρητικά πεπτί-
δια, όπως το κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο ή νεφρικό νατριουρητι-
κό πεπτίδιο (ουροντιλατίνη). Το ίδιο γονίδιο κωδικοποιεί και τα δύο 
πεπτίδια αλλά χρησιμοποιεί διαφορετική μεταφραστική επεξερ-
γασία μιας κοινής προπροορμόνης που δημιουργεί διαφορετικές 
πρωτεΐνες. Τα κολπικά νατριουρητικά πεπτίδια εκκρίνονται από 
μυοκύτταρα του κόλπου ως απάντηση στην αύξηση του όγκου, 
ενώ η ουροντιλατίνη εκκρίνεται από τα νεφρικά σωληναριακά 
επιθηλιακά κύτταρα. Τα νατριουρητικά πεπτίδια αντιδρούν με 
υποδοχείς που ευρίσκονται είτε στην προς τον αυλό επιφάνεια 
(ουροντιλατίνη) είτε στην βασικοπλάγια επιφάνεια της μεμβράνης 
(κολπικά νατριουρητικά πεπτίδια) των κυττάρων τού αθροιστι-
κού σωληναρίου της έσω μυελώδους μοίρας, για να διεγείρουν 
την γουανυλική κυκλάση και να αυξήσουν τα επίπεδα του cGMP. 
Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση της δραστηριότητας του διαύ-
λου νατρίου, στην προς τον αυλό επιφάνεια της μεμβράνης των 
κυττάρων, και ως εκ τούτου μείωση της καθαρής επαναρρόφησης 
νατρίου και νατριούρηση. Το τμήμα του αθροιστικού σωληναρίου 
που εντοπίζεται στην έσω μυελώδη μοίρα είναι διαπερατό στην 
ουρία. Η διάχυση της ουρίας στο διάμεσο χώρο της μυελώδους 
μοίρας συμβάλει στην αύξηση της τονικότητας στο χώρο αυτό 
ενώ ακολουθεί ανακύκλωση της ουρίας η οποία διαχέεται από 
τον διάμεσο χώρο στο κατιόν και ανιόν σκέλος της αγκύλης του 
Henle.

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ

Το ισοζύγιο των διαλυμένων ουσιών και του ύδατος στον οργα-
νισμό καθορίζεται από τις ποσότητες που προσλαμβάνονται, που 
κατανέμονται στα διάφορα σωματικά υγρά και που απεκκρίνονται 
από το δέρμα, το έντερο και τους νεφρούς. Η τονικότητα, δηλαδή 
η ωσμωτική κατάσταση που καθορίζει τον όγκο των κυττάρων σε 
ένα διάλυμα, εξαρτάται από το ισοζύγιο του ύδατος (Εικ. 1-4Α) 
ενώ ο εξωκυττάριος όγκος αίματος εξαρτάται από το ισοζύγιο του 
νατρίου (Εικ. 1-4Β). Ο νεφρός είναι ένας σημαντικός ρυθμιστής 
και των δύο λειτουργιών.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΔΑΤΟΣ 

Η τονικότητα εξαρτάται από τις μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις 
των δραστικών ωσμωλίων μέσα και έξω από το κύτταρο, τα οποία 
κάνουν το νερό να μετακινηθεί προς κάθε κατεύθυνση κατά μήκος 
της μεμβράνης. Τα κλασσικά δραστικά ωσμώλια όπως το νάτριο, 
το κάλιο και τα ανιόντα τους είναι παγιδευμένα στη μια πλευρά 
της κυτταρικής μεμβράνης και αναγκάζουν το νερό να μετακινείται 
προς την πλευρά αυτή μέχρις ότου επιτευχθεί ισορροπία. Η αντλία 
Na+/K+ ΑΤΡάση διατηρεί περισσότερο κάλιο μέσα στα κύτταρα 
και περισσότερο νάτριο έξω από τα κύτταρα. Η φυσιολογική το-
νικότητα (~280 mosm/lt) διατηρείται μέσω ωσμω-ρυθμιστικών 
μηχανισμών που ελέγχουν το ισοζύγιο του ύδατος για να προ-
στατευθούν οι ιστοί από την σοβαρή αφυδάτωση (κυτταρική 
συρρίκνωση) ή δηλητηρίαση εξ ύδατος (κυτταρικό οίδημα),  δυο 
καταστάσεις με καταστροφικές συνέπειες στην λειτουργία των 
κυττάρων (Εικ.1-4Α).

Οι μηχανισμοί που ελέγχουν τη ρύθμιση της τονικότητας 
είναι ξεχωριστοί από αυτούς που καθορίζουν τον εξωκυττάριο 
όγκο, αν και υπάρχουν κάποιες ομοιότητες στη φυσιολογία των 
δύο λειτουργιών. Αν και η συγκέντρωση του καλίου στα κύτταρα 
έχει καθοριστικό ρόλο στην τονικότητα, ο δείκτης εκτίμησης της 
τονικότητας στην κλινική πράξη είναι η συγκέντρωση του νατρί-
ου ορού. Η μείωση του ολικού ύδατος του οργανισμού, η οποία 

αυξάνει την συγκέντρωση του νατρίου, πυροδοτεί ένα έντονο 
αίσθημα δίψας και οδηγεί σε κατακράτηση ύδατος μέσω ελάτ-
τωσης της νεφρικής απέκκρισης ύδατος, η οποία ρυθμίζεται από 
την βασοπρεσίνη που απελευθερώνεται από τον οπίσθιο λοβό 
της υπόφυσης. Αντίστροφα, η ελάττωση της συγκέντρωσης του 
νατρίου στο πλάσμα οδηγεί σε αύξηση της αποβολής ύδατος από 
τους νεφρούς  μέσω καταστολής της έκκρισης της βασοπρεσίνης. 
Ενώ όλα τα κύτταρα που εκφράζουν διαύλους TRPV4 απαντούν 
σε αλλαγές στην τονικότητα μεταβάλλοντας τον όγκο τους και τη 
συγκέντρωση του ασβεστίου, μόνο τα TRPV4 (+) νευρικά κύττα-
ρα συνδέονται με τον υπεροπτικό και παρακοιλιακό πυρήνα του 
υποθαλάμου και είναι ωσμοαπαντητικά με αποτέλεσμα να είναι τα 
μόνα που ρυθμίζουν την έκκριση της βασοπρεσίνης από τον οπί-
σθιο λοβό της υπόφυσης. Η έκκριση διεγείρεται πρωτοπαθώς από 
μεταβολές της τονικότητας και δευτεροπαθώς από άλλα μη ωσμω-
τικά σήματα, όπως ο μεταβαλλόμενος όγκος αίματος, το στρες, το 
άλγος και ορισμένα φάρμακα. Η έκκριση της βασοπρεσίνης από 
την οπίσθια υπόφυση αυξάνεται γραμμικά, καθώς η τονικότητα 
του πλάσματος αυξάνεται πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αν 
και αυτό ποικίλλει από την αίσθηση αντίληψης του εξωκυτταρίου 
όγκου [πρόκειται για μια μορφή διασταυρούμενης επικοινωνίας 
(cross-talk) μεταξύ μηχανισμών καθορισμού του όγκου αίματος και 
ρύθμισης της τονικότητας]. Μεταβολές της προσλαμβανόμενης ή 
αποβαλλόμενης ποσότητας ύδατος επηρεάζουν την τονικότητα 
του πλάσματος ενώ η ωσμωτική ρύθμιση καθορίζει το ισοζύγιο 
ύδατος του οργανισμού. 

Οι νεφροί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση του 
ισοζυγίου ύδατος διότι ρυθμίζουν τη δυνατότητα αποβολής του. 
Η ικανότητα συμπύκνωσης των ούρων και η επίτευξη ωσμωτικό-
τητας μεγαλύτερης αυτής του πλάσματος σημαίνει ότι ο φυσιολο-
γικός νεφρός έχει σημαντική δυνατότητα κατακράτησης ύδατος, 
ενώ η ικανότητα παραγωγής ούρων με ωσμωτικότητα χαμηλότερη 
αυτής του πλάσματος σημαίνει ότι ο νεφρός έχει τη δυνατότητα 
απέκκρισης μεγάλης ποσότητας ύδατος. Οι κυτταρικές μεμβρά-
νες αποτελούνται από λιπίδια και άλλες υδρόφοβες ουσίες που 
είναι μη διαπερατές στο νερό. Η δίοδος ύδατος δια των κυττάρων 
γίνεται μόνο μέσω ειδικών διαύλων που ονομάζονται ακουαπο-
ρίνες και εμφανίζονται στην κυτταρική μεμβράνη. Στον νεφρό, η 
ακουαπορίνη 1 εντοπίζεται σε όλα τα διαβατά στο νερό τμήματα 
τού εγγύς και άπω σωληναρίου, ενώ οι ακουαπορίνες -2, -3, -4 που 
εξαρτώνται από τη δράση της βασοπρεσίνης εντοπίζονται στο 
αθροιστικό σωληνάριο. Η βασοπρεσίνη ενεργοποιεί τον υποδοχέα 
V2 στην βασικοπλάγια επιφάνεια της μεμβράνης των κυττάρων 
του αθροιστικού σωληναρίου και σηματοδοτεί την έκφραση νέων 
διαύλων ύδατος στην προς τον αυλό επιφάνεια της κυτταρικής 
μεμβράνης, με αποτέλεσμα την αύξηση της διαπερατότητας των 
κυττάρων αυτών στο νερό. Η καθαρή επαναρρόφηση του ύδατος 
είναι απολύτως κατευθυνόμενη από την κλίση ωσμωτικής πίεσης 
που δημιουργείται μεταξύ του αραιωμένου υγρού στο σωληνά-
ριο και του υπέρτονου διάμεσου χώρου στη μυελώδη μοίρα του 
νεφρού. 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ

Η έννοια του εξωκυτταρίου όγκου αίματος καθορίζεται εν μέρει 
από την αλληλεπίδραση του αρτηριακού τόνου, του καρδιακού 
όγκου παλμού, του καρδιακού ρυθμού και του περιεχομένου του 
εξωκυτταρίου όγκου σε νερό και διαλυμένες ουσίες. Το νάτριο και 
τα ανιόντα του αποτελούν τις κύριες ωσμωτικά δραστικές ουσίες 
οι οποίες καθορίζουν τον όγκο αίματος και την αρτηριακή πίε-
ση. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ο όγκος αυτός ρυθμίζεται 
από το ισοζύγιο νατρίου (Εικ. 1-4Β) ενώ η ισορροπία μεταξύ της 
καθημερινής πρόσληψης και απέκκρισης νατρίου εξαρτάται από 
τασεοϋποδοχείς που εντοπίζονται στα αγγεία και από αγγειακούς 
ορμονοϋποδοχείς που επηρεάζονται από τη δράση κολπικών 
νατριουρητικών πεπτιδίων, το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-
αλδοστερόνης, τη σηματοδότηση του ασβεστίου, την αδενοσίνη, 
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μενη νεφρική νόσο παρατηρείται μία περίπου γραμμική σχέση 
μεταξύ του αντίστροφου της τιμής της κρεατινίνης ορού  (1/PCr) 
και του χρόνου. Η κλίση της γραμμής αυτής παραμένει σταθερή 
σε κάθε ασθενή και στις περιπτώσεις όπου οι προσδιοριζόμενες 
τιμές δεν «πέφτουν» πάνω στη γραμμή, θα πρέπει να γίνεται έλεγ-
χος για την παρουσία επιπρόσθετης οξείας αιτίας επιβάρυνσης 
της νεφρικής λειτουργίας (π.χ. μείωση του όγκου, αντίδραση σε 
φάρμακα). Πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι τα σημεία 
και τα συμπτώματα της ουραιμίας είναι δυνατό να εμφανιστούν 
σε σημαντικά διαφορετικά επίπεδα κρεατινίνης του ορού, ανά-
λογα με τον ασθενή (σωματική διάπλαση, ηλικία και φύλο), την 
υποκείμενη νεφρική νόσο, την ύπαρξη συνοδών νοσημάτων και 
τον αληθή GFR. Γενικά, οι ασθενείς δεν εμφανίζουν συμπτώματα 
ουραιμίας, μέχρις ότου η νεφρική ανεπάρκεια γίνει αρκετά σοβαρή 
(GFR <15 mL/min).

Ο μειωμένος GFR οδηγεί σε κατακράτηση των αζωτούχων πα-
ραπροϊόντων (αζωθαιμία), όπως είναι το άζωτο της ουρίας του 
ορού και η κρεατινίνη. Η αζωθαιμία μπορεί να προέλθει από μει-
ωμένη νεφρική αιμάτωση, ενδογενή νεφρική νόσο ή μετανεφρικά 
αίτια (ουρητηρική απόφραξη, βλέπε παρακάτω και Εικ. 3-1). Ο 
ακριβής προσδιορισμός του GFR παρουσιάζει προβλήματα, καθώς 
και οι δύο συχνότερα μετρούμενοι δείκτες (ουρία και κρεατινίνη) 
εμφανίζουν χαρακτηριστικά τα οποία περιορίζουν την ακρίβειά 
τους εάν χρησιμοποιηθούν ως δείκτες κάθαρσης. Η κάθαρση 

της ουρίας μπορεί να υποεκτιμά σημαντικά τον GFR λόγω σωλη-
ναριακής επαναρρόφησης της ουρίας. Η κρεατινίνη προέρχεται 
από τον μεταβολισμό της κρεατίνης των μυών και η παραγωγή 
της μεταβάλλεται ελάχιστα από μέρα σε μέρα. Η κρεατινίνη είναι 
χρήσιμη στον προσδιορισμό του GFR λόγω του μικρού, ελεύθερα 
διηθούμενου  μεγέθους της. Ωστόσο, τα επίπεδα της κρεατινί-
νης του ορού μπορεί να αυξηθούν αιφνιδίως από την διαιτητική 
κατανάλωση μαγειρεμένου κρέατος και η κρεατινίνη μπορεί να 
απεκκρίνεται στο εγγύς σωληνάριο μέσω μίας οργανικής κατιο-
νικής οδού, με συνέπεια την υπερεκτίμηση του GFR. Υπάρχουν 
πολλές κλινικές καταστάσεις, στις οποίες ο υπολογισμός της κά-
θαρσης κρεατινίνης δεν είναι δυνατός, και η απόφαση αναφορικά 
με την προσαρμογή της δοσολογίας ορισμένων φαρμάκων στη 
νεφρική λειτουργία θα πρέπει να βασιστεί στην κρεατινίνη του 
ορού. Η εκτίμηση του GFR γίνεται με τη χρήση δύο τύπων που ευ-
ρίσκουν ευρεία εφαρμογή: (1) ο τύπος των Cockcroft-Gault, όπου 
λαμβάνεται υπόψη η ηλικία και η μυϊκή μάζα του ατόμου (η τιμή 
που προκύπτει θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται επί 0.85 για τις 
γυναίκες, διότι μικρότερο ποσοστό του σωματικού τους βάρους 
αποτελείται από μυϊκή μάζα):

       Κάθαρση (140 – ηλικία) × βάρος σώματος (kg)
                           = ––––––––––––––––––––––––––––––––––κρεατινίνης (ml/min) κρεατινίνη πλάσματος (mg/dl) × 72

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 
ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΩΝ 
ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Οξεία ή ταχέως  Ανουρία Υπέρταση, αιματουρία
 εξελισσόμενη νεφρική  Ολιγουρία Πρωτεϊνουρία, πυουρία
 ανεπάρκεια Εξακριβωμένη πρόσφατη μείωση του GFR Κύλινδροι, οίδημα
Οξεία νεφρίτιδα Αιματουρία, κύλινδροι ερυθρών Πρωτεϊνουρία
  Αζωθαιμία, ολιγουρία Πυουρία
  Οίδημα, υπέρταση Κυκλοφορική συμφόρηση
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Αζωθαιμία πέραν των 3 μηνών Πρωτεϊνουρία
  Παρατεταμένα συμπτώματα ή σημεία ουραιμίας Κύλινδροι
  Συμπτώματα και σημεία νεφρικής οστεοδυστροφίας Πολυουρία, νυκτουρία
  Ελάττωση μεγέθους νεφρών αμφοτερόπλευρα Οίδημα, υπέρταση
  Κύλινδροι στο ίζημα ούρων Ηλεκτρολυτικές διαταραχές
Νεφρωσικό σύνδρομο Πρωτεϊνουρία >3.5 g/1.73 m2/24 ωρο Κύλινδροι
  Υπολευκωματιναιμία Λιπιδουρία
  Οίδημα
  Υπερλιπιδαιμία
Ασυμπτωματικές διαταραχές Αιματουρία
 των ούρων Πρωτεϊνουρία (μη νεφρωσικού εύρους)
    Άσηπτη πυουρία, κύλινδροι
Λοιμώξεις ουροποιητικού/ Βακτηριουρία >105 αποικίες/mL Αιματουρία
 πυελονεφρίτιδα  Ανεύρεση άλλων λοιμωδών παραγόντων στα ούρα Ήπια αζωθαιμία
  Πυουρία, κύλινδροι λευκοκυττάρων Ήπια πρωτεϊνουρία
  Συχνουρία, έπειξη προς ούρηση Πυρετός
  Υπερηβική-οσφυϊκή ευαισθησία
Βλάβες νεφρικών σωληναρίων Ηλεκτρολυτικές διαταραχές Αιματουρία
  Πολυουρία, νυκτουρία «Σωληναριακή» πρωτεϊνουρία 
    (<1 g/24ωρο)
  Νεφρασβέστωση  Ενούρηση
  Διογκωμένοι νεφροί
  Διαταραχές της νεφρικής μεταφοράς
Υπέρταση Συστολική/διαστολική υπέρταση Πρωτεϊνουρία
    Κύλινδροι
    Αζωθαιμία
Νεφρολιθίαση Προηγούμενο ιστορικό αποβολής ή αφαίρεσης λίθου Αιματουρία
  Προηγούμενο ιστορικό λίθου, ορατού σε ακτινογραφία Πυουρία
  Κωλικός νεφρού Συχνουρία, έπειξη για ούρηση
Απόφραξη του ουροποιητικού Αζωθαιμία, ολιγουρία, ανουρία Aιματουρία
 συστήματος Πολυουρία, νυκτουρία, κατακράτηση ούρων Πυουρία
  Επιβράδυνση της ροής των ούρων Ενούρηση, δυσουρία
  Διογκωμένος προστάτης, διογκωμένοι νεφροί
  Ευαισθησία στις οσφυϊκές χώρες, πλήρης κύστη μετά από κένωση

Σημείωση: GFR: Ρυθμός σπειραματικής διήθησης (Glomerular filtration rate).
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και (2) o τύπος MDRD (τροποποίηση της δίαιτας στην νεφρική 
νόσο, modification of diet in renal disease):
GFR (mL/min/1.73 m2) = 186.3 × Pcr (e -1.154) × ηλικία (e-0.203)

× (0.742 για γυναίκες) × (1.21 για έγχρωμους ασθενείς)
Αν και περισσότερο περίπλοκη από τον τύπο των Cockcroft-

Gault, η εξίσωση MDRD φαίνεται να είναι περισσότερο ακριβής και 
πολυάριθμες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμες για τον 
υπολογισμό της (www.kidney.org/prefessionals/kdoqi/gfr_calculator.
cfm).

Η σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας λόγω χρόνιου νοσήματος, 
η χρόνια χρήση γλυκοκορτικοειδών ή ο υποσιτισμός μπορεί να 
αποκρύψουν σημαντικές αλλαγές στον GFR με μικρές ή ανεπαίσθη-
τες μεταβολές στην συγκέντρωση της κρεατινίνης του ορού. Πιο 
ακριβείς προσδιορισμοί του GFR είναι διαθέσιμοι με τη χρήση της 
κάθαρσης της ινουλίνης ή με δείκτες σεσημασμένους με ραδιϊσοτο-
πικές ουσίες όπως το 125Ι-ιωθαλαμικό ή το EDTA. Οι μέθοδοι αυτές 
είναι υψηλής ακρίβειας λόγω του ακριβούς ποσοτικού προσδιορι-
σμού και της απουσίας νεφρικής επαναρρόφησης/απέκκρισης και 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του GFR 
των ασθενών στους οποίους η κρεατινίνη δεν αποτελεί αξιόπιστο 
δείκτη (ασθενείς με ελαττωμένη μυϊκή μάζα λόγω ηλικίας, υποσιτι-
σμού ή συνοδών νοσημάτων) (βλέπε επίσης και στον Πίνακα 11-2). 

Ανάλυση ούρων και
υπερηχογράφημα νεφρών

Μικροί νεφροί, λεπτός  
φλοιός ίζημα, χωρίς 
ευρήματα, ισοσθενουρία, 
<3.5 g πρωτεΐνης/24ωρο

Υδρονέφρωση Ουρολογική εκτίμηση
Άρση της απόφραξης

Φυσιολογικό μέγεθος νεφρών
Άθικτο παρέγχυμα Βακτήρια Πυελονεφρίτιδα

WBC, κύλινδροι
ηωσινόφιλων

∆ιάμεση
νεφρίτιδα

Απόφραξη
νεφρικών 
αγγείων

Ερυθρά 
αιμοσφαίρια

Αγγειογραφία
Κύλινδροι RBC
Πρωτεϊνουρία

Βιοψία νεφρού

Σπειραματονεφρίτιδα ή 
αγγειίτιδα

Ανοσοσυμπλέγματα, 
νόσος αντι-GBM

Οξεία σωληναριακή 
νέκρωση

FeNa>1%
ωσμωτικότητα ούρων

<350 mosmol

Λασπόχρωμοι 
κύλινδροι, 
άμορφο ίζημα 
+ πρωτεΐνη

Φυσιολογική 
ανάλυση ούρων

Παθολογική
ανάλυση ούρων

Ηλεκτρολύτες 
ούρων

FeNa<1%
ωσμωτικότητα ούρων

>500 mosmol

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Η συμπτωματική θεραπεία 

καθυστερεί την εξέλιξη 
Στο τελικό στάδιο, έναρξη 

αιμοκάθαρσης

Προνεφρική αζωθαιμία
Μείωση όγκου, καρδιακή 

ανεπάρκεια, αγγειοδια-
στολή, φάρμακα, σήψη, 
νεφρική αγγειοσύσπαση, 
ελαττωματική αυτορρύθ-
μιση

ΑΖΩΘΑΙΜΙΑ

Μέγεθος νεφρικού  
παρεγχύματος 

Ανάλυση ούρων

ΕΙΚΟΝΑ 3-1
Προσέγγιση ασθενούς με αζωθαιμία. WBC (white blood cell): λευκό αιμοσφαίριο, RBC (red blood cell): 
ερυθρό αιμοσφαίριο, GBM (glomerular basement membrane): σπειραματική βασική μεμβράνη.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΖΩΘΑΙΜΙΑΣ

Η συστατίνη-C (cystatin-C) είναι ένα μέλος της υπεροικογένειας των 
αναστολέων της πρωτεάσης της κυστεϊνης και παράγεται με σχε-
τικά σταθερό ρυθμό από όλα τα εμπύρηνα κύτταρα. Η παραγωγή 
της δεν επηρεάζεται από τη δίαιτα ή από την κατάσταση θρέψης 
και μπορεί να αποδειχθεί πιο ευαίσθητος δείκτης του GFR από τη 
συγκέντρωση της κρεατινίνης του πλάσματος. Ωστόσο, η αξία της 
παραμένει υπό εκτίμηση σε πολλές κλινικές καταστάσεις.

Προσέγγιση του ασθενούς:
ΑΖΩΘΑΙΜΙΑ

Από τη στιγμή που επιβεβαιωθεί η μείωση του GFR, ο κλινικός 
ιατρός θα πρέπει να εκτιμήσει εάν αυτή η μείωση οφείλεται σε 
οξεία ή χρόνια νεφρική βλάβη. Η κλινική εικόνα, το ιστορικό 
και τα εργαστηριακά ευρήματα συχνά καθιστούν τη διάκριση 
αυτή εύκολη. Ωστόσο, παθολογικά εργαστηριακά ευρήματα 
που χαρακτηρίζουν τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, συμπερι-
λαμβανομένης της αναιμίας, της υπασβεστιαιμίας και της υπερ-
φωσφαταιμίας συχνά υπάρχουν και στους ασθενείς με οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια. Τα ακτινολογικά ευρήματα της νεφρικής 
οστεοδυστροφίας (Κεφάλαιο 11) διαπιστώνονται μόνο στη χρό-
νια νεφρική ανεπάρκεια, και αποτελούν ένα εξαιρετικά όψιμο 
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ΕΙΚΟΝΑ 4-14
Νόσος με εναποθέσεις ελαφρών αλύσων. Παρατηρείται διεύρυνση 
του μεσαγγείου, συχνά με οζώδη διαμόρφωση, στο οπτικό μικροσκό-
πιο (Α), με την εξέταση ανοσοφθορισμού να αναδεικνύει την παρουσία 
μονοκλωνικών κάππα συχνότερα ελαφρών αλύσων, στα σωληνάρια 
(Β) και τους σπειραματικούς θυσάνους. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

(Γ), οι εναποθέσεις παρουσιάζουν άμορφη και κοκκιώδη εμφάνιση, 
καλύπτοντας το εσωτερικό της βασικής σπειραματικής μεμβράνης, 
ενώ ανευρίσκονται, επίσης, και κατά μήκος των σωληναριακών βα-
σικών μεμβρανών. (ABF/Vanderbilt Collection.)

Α Β Γ

ΕΙΚΟΝΑ 4-15

Νεφροπάθεια από συγκρίμματα ελαφρών αλύσων (μυελωματι-
κός νεφρός). Οι μονοκλωνικές ελαφρές άλυσοι καθιζάνουν στα σω-
ληνάρια, με συνέπεια μία συγκυτιακή αντίδραση γιγαντοκυττάρων 

(αριστερά) τα οποία περιβάλλουν τα συγκρίμματα, καθώς και χρόνια, 
διάμεση νεφρίτιδα με διαμεσοσωληναριακή ίνωση. (ABF/Vanderbilt 
Collection.)

ΕΙΚΟΝΑ 4-16
Νόσος του Fabry. Λόγω της ανεπάρκειας της α-γαλακτοσιδάσης 
παρατηρείται παθολογική συσσώρευση γλυκολιπιδίων, που οδηγεί 
στη δημιουργία αφρωδών ποδοκυττάρων, οπτικό μικροσκόπιο (Α). 
Οι εναποθέσεις αναδεικνύονται άμεσα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

(Β), όπου τα γλυκοσφιγγολιπίδια φαίνονται ως σπείρες, που ονομάζο-
νται επίσης και μυελοειδή σωμάτια, ειδικά στα ποδοκύτταρα. (ABF/
Vanderbilt Collection.)

Α Β
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ΕΙΚΟΝΑ 4-17
Σύνδρομο Alport και νόσος της λεπτής σπειραματικής βασικής 
μεμβράνης. Στο σύνδρομο Alport, παρατηρείται ακανόνιστη λέπτυν-
ση που εναλλάσσεται με πάχυνση ή όπως αλλιώς αναφέρεται, οργά-
νωση υπό μορφή «πλεκτού καλαθιού» της σπειραματικής βασικής 

μεμβράνης (Α). Στην καλοήθη οικογενή αιματουρία ή σε πρώιμες 
βλάβες του συνδρόμου Alport ή σε γυναίκες φορείς, στο ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο παρατηρείται μόνο εκτεταμένη λέπτυνση της βασικής 
σπειραματικής μεμβράνης (Β). (ABF/Vanderbilt Collection.)

Α Β

ΕΙΚΟΝΑ 4-18
Διαβητική νεφροπάθεια. Παρατηρείται οζώδης διαμόρφωση του 
μεσαγγείου, βλάβη γνωστή ως οζίδια του Kimmelstiel-Wilson, με δι-
εύρυνση της περιοχής του μεσαγγείου και κυτταροβρίθεια, σχημα-
τισμό μικροανευρυσμάτων στο σπείραμα αριστερά και προέχουσα 

σπειραματική βασική μεμβράνη χωρίς σημεία ανοσοεναποθέσεων 
και υαλίνωσης των αρτηριολίων, τόσο στα προσαγωγά όσο και στα 
απαγωγά αρτηριόλια. (ABF/Vanderbilt Collection.)

ΕΙΚΟΝΑ 4-19
Αρτηριονεφροσκλήρυνση. Η βλάβη που σχετίζεται με την αρτηριακή 
υπέρταση συχνά εκδηλώνεται ως ολική σκλήρυνση του σπειράματος, 
με ανάλογη συνοδό διαμεσοσωληναριακή ίνωση και πιθανόν τμηματι-

κή σκλήρυνση (Α). Τα αγγεία παρουσιάζουν δυσανάλογα σοβαρές βλά-
βες ίνωσης τού έσω χιτώνα, υπερτροφίας του μέσου χιτώνα και εναπο-
θέσεων υαλίνης στα αρτηριόλια (Β). (ABF/Vanderbilt Collection.)

Α Β
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΥΡΑ 
ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΡΙΑ
Η διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με πρωτεϊνουρία παρουσι-
άζεται σχηματικά στην Εικόνα 3-3 και τυπικά αρχίζει μετά την 
ανίχνευση λευκώματος στα ούρα με τη χρήση εμβαπτιζόμενης 
ταινίας (dipstick). Η εμβαπτιζόμενη ταινία ανιχνεύει κυρίως την 
αλβουμίνη και δίδει ψευδώς-θετικά αποτελέσματα, όταν το pH 
είναι μεγαλύτερο από 7.0 και τα ούρα είναι εξαιρετικά συμπυ-
κνωμένα ή αιματηρά. Σε πολύ αραιά ούρα είναι δυνατόν να μην 
διαπιστωθεί η παρουσία σημαντικής πρωτεϊνουρίας με τη χρήση 
εμβαπτιζόμενης ταινίας ενώ μπορεί να διαλάθει και η πρωτεϊνου-
ρία που δεν οφείλεται καθ’ υπεροχή σε παρουσία αλβουμίνης. 
Αυτό είναι ιδιαιτέρα σημαντικό για την ανίχνευση της πρωτεΐνης 
Βence-Jones στα ούρα ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα. Η μέθο-
δος μέτρησης της ολικής συγκέντρωσης πρωτεϊνών στα ούρα με 
ακρίβεια, στηρίζεται στην κατακρήμνιση με σουλφοσαλικυλικό 
ή τριχλωροοξεικό οξύ. Σήμερα είναι διαθέσιμα υπερευαίσθητα 
dipsticks για τη μέτρηση της μικρολευκωματινουρίας (30-300 mg/
dl), ενός πρώιμου δείκτη σπειραματικής νόσου που έχει σημαντική 
προγνωστική αξία για την εκδήλωση της διαβητικής νεφροπάθειας 
(Εικόνα 3-3).

Το εύρος της πρωτεϊνουρίας και η σύσταση των πρωτεϊνών 
στα ούρα εξαρτώνται από τον μηχανισμό της νεφρικής βλάβης 
που οδηγεί στην απώλεια πρωτεϊνών. Στη φυσιολογική κατάστα-
ση, ο φραγμός του σπειραματικού τριχοειδούς που βασίζεται 
στην εκλεκτικότητα του μεγέθους και του φορτίου εμποδίζει 
τη δίοδο αλβουμίνης, σφαιρινών και άλλων μεγάλου μοριακού 
βάρους πρωτεϊνών του πλάσματος δια του σπειραματικού τρι-
χοειδούς. Ωστόσο, εάν υπάρξει διαταραχή της λειτουργίας του 
φραγμού, μπορεί να συμβεί διαρροή πρωτεϊνών του πλάσματος 
στα ούρα (σπειραματική πρωτεϊνουρία, Εικόνα 3-3). Πρωτεΐνες 
μικρού μοριακού βάρους (<20 kDa) διηθούνται ελεύθερα αλλά 
επαναρροφώνται εύκολα από τα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια. 
Τα υγιή άτομα απεκκρίνουν <150 mg/d ολικών πρωτεϊνών και 
<30 mg/d αλβουμίνης. Οι υπόλοιπες πρωτεΐνες που ανευρίσκο-
νται στα ούρα εκκρίνονται από τα σωληνάρια (Tamm-Horsfall, 
IgA και ουροκινάση) ή αντιπροσωπεύουν μικρά ποσά διηθού-
μενης β2-μικροσφαιρίνης, αποπρωτεϊνών, ενζύμων και πεπτιδι-
κών ορμονών. Ένας άλλος μηχανισμός πρωτεϊνουρίας σχετίζεται 
με υπερβολική παραγωγή μιας παθολογικής πρωτεΐνης η οποία 
υπερνικά την ικανότητα σωληναριακής επαναρρόφησης. Αυτό 
συμβαίνει συνήθως σε πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, όπως 
στο πολλαπλό μυέλωμα, στην αμυλοείδωση και στα λεμφώματα 
που σχετίζονται με μονοκλωνική παραγωγή ελαφρών αλύσεων 
ανοσοσφαιρινών.

Τα φυσιολογικά σπειραματικά ενδοθηλιακά κύτταρα δημι-
ουργούν έναν φραγμό, που αποτελείται από πόρους διαμέτρου 
περίπου 100 nm που κατακρατούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια αλλά 
ελάχιστα εμποδίζουν τη δίοδο των περισσότερων πρωτεϊνών του 
πλάσματος. Οι μεγαλύτερου μοριακού βάρους πρωτεΐνες (>100 
kDa) παγιδεύονται στη βασική μεμβράνη του σπειράματος ενώ οι 
ποδοειδείς προεκβολές των επιθηλιακών κυττάρων (ποδοκυττά-
ρων) που επικάθονται της βασικής μεμβράνης (στην πλευρά του 
χώρου του διηθήματος) δημιουργούν σειρές από στενούς διαύ-
λους (σχισμοειδή διαφράγματα), που φυσιολογικά επιτρέπουν τη 
δίοδο μικρού μοριακού βάρους διαλελυμένων ουσιών και ύδατος 
αλλά όχι και των πρωτεϊνών. Μερικά νοσήματα του σπειράματος, 
όπως η νόσος των ελαχίστων αλλοιώσεων, προκαλούν σύντηξη 
των ποδοειδών προεκβολών των σπειραματικών επιθηλιακών 
κυττάρων και οδηγούν σε «εκλεκτική» απώλεια λευκωματίνης. 
Άλλα σπειραματικά νοσήματα μπορεί να εμφανιστούν με ρήξη της 
βασικής μεμβράνης και των σχισμοειδών διαφραγμάτων (π.χ. λόγω 
εναπόθεσης ανοσοσυμπλεγμάτων) με αποτέλεσμα την απώλεια 
λευκωματίνης και άλλων πρωτεϊνών του πλάσματος. Η σύντηξη 
των ποδοειδών προεκβολών προκαλεί αύξηση της πίεσης κατά 

μήκος της βασικής μεμβράνης δημιουργώντας περιοχές με πό-
ρους μεγαλύτερης διαμέτρου. Ο συνδυασμός αυξημένης πίεσης 
και μεγαλύτερων πόρων οδηγεί σε σημαντικού βαθμού πρωτεϊ-
νουρία («μη εκλεκτική» Εικόνα 3-3).

Όταν η ολική ημερήσια αποβαλλόμενη ποσότητα πρωτεϊνών 
στα ούρα υπερβαίνει τα 3.5 g παρατηρείται συχνά υπολευκω-
ματιναιμία, υπερλιπιδαιμία και οίδημα (νεφρωσικό σύνδρομο· 
Εικόνα 3-3). Ωστόσο, σε ορισμένες καταστάσεις μπορεί η ημερή-
σια αποβαλλόμενη ποσότητα πρωτεϊνών να υπερβαίνει τα 3.5 g 
χωρίς απαραίτητα να εμφανίζονται τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
του νεφρωσικού συνδρόμου (Εικόνα 3-3). Οι πλασματοκυτταρι-
κές δυσκρασίες (πολλαπλό μυέλωμα) μπορεί να χαρακτηρίζονται 
από αποβολή μεγάλης ποσότητας ελαφρών αλύσεων στα ούρα, 
οι οποίες ενδέχεται να μην ανιχνεύονται με dipstick (το οποίο 
ανιχνεύει κυρίως τη λευκωματίνη). Οι ελαφρές άλυσοι που πα-
ράγονται στις καταστάσεις αυτές διηθούνται από τα σπειράμα-
τα και υπερβαίνουν την επαναρροφητική ικανότητα του εγγύς 
σωληναρίου. Η παρουσία δυσανάλογα αυξημένου ιζήματος με 
το θειοσαλικυλικό οξύ σε σύγκριση με την ένδειξη του dipstick, 
υποδηλώνει την παρουσία ελαφρών αλύσεων στα ούρα (πρωτεΐνη 
Bence-Jones), οι οποίες διαλύονται εκ νέου με τη θέρμανση του 
ιζήματος. Η νεφρική ανεπάρκεια που συνοδεύει τις καταστάσεις 
αυτές οφείλεται σε διάφορους μηχανισμούς, μεταξύ των οποίων 
είναι η απόφραξη των σωληναρίων (νεφροπάθεια από κυλίνδρους) 
και η εναπόθεση ελαφρών αλύσεων.

Η υπολευκωματιναιμία στο νεφρωσικό σύνδρομο συμβαίνει 
λόγω της υπερβολικής απώλειας πρωτεϊνών στα ούρα και λόγω 
του αυξημένου καταβολισμού της διηθούμενης λευκωματίνης 
στα εγγύς σωληνάρια. Ο ρυθμός της ηπατικής σύνθεσης της 
λευκωματίνης είναι αυξημένος, αλλά σε επίπεδα μη επαρκή για 
να αποτρέψει την εμφάνιση υπολευκωματιναιμίας. Η εμφάνιση 
οιδήματος είναι συνέπεια της κατακράτησης νατρίου από τους 
νεφρούς και της μειωμένης ωσμωτικής πίεσης του πλάσματος, 
η οποία ευνοεί την μετακίνηση υγρού από τα τριχοεδή προς το 
διάμεσο ιστό. Οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί, που σκοπό έχουν να 
διορθώσουν τη μείωση του δραστικού ενδαγγειακού όγκου, συμ-
βάλλουν στον σχηματισμό οιδήματος σε μερικούς ασθενείς. Οι 
μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση του συστήμα-
τος ρενίνης-αγγειοτενσίνης, της αντιδιουρητικής ορμόνης και του 
συμπαθητικού νευρικού συστήματος και καταλήγουν σε αυξημένη 
επαναρρόφηση άλατος και ύδατος από τους νεφρούς. 

Η βαρύτητα του οιδήματος εξαρτάται από το βαθμό της υπο-
λευκωματιναιμίας και από άλλους παράγοντες, όπως η καρδιακή 
νόσος ή η περιφερική αγγειακή νόσος. Η μειωμένη ογκωτική πίεση 
του πλάσματος και οι απώλειες ρυθμιστικών πρωτεϊνών στα ούρα 
φαίνεται ότι διεγείρουν την ηπατική σύνθεση λιποπρωτεϊνών. Η 
προκύπτουσα υπερλιπιδαιμία οδηγεί στην αποβολή λιποειδικών 
σωματίων στα ούρα (λιπώδεις κύλινδροι, ωοειδή λιποσωμάτια). 
Υπάρχουν και άλλες πρωτεΐνες που αποβάλλονται στα ούρα 
οδηγώντας σε ποικιλία μεταβολικών διαταραχών. Αυτές είναι η 
δεσμευτική της θυροξίνης σφαιρίνη, η δεσμευτική της χοληκαλ-
σιφερόλης πρωτεΐνη, η τρανσφερρίνη και οι μεταλλοδεσμευτικές 
πρωτεΐνες. Το βαρύ νεφρωσικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται συχνά 
από αυξημένη πηκτικότητα λόγω απώλειας αντιθρομβίνης ΙΙΙ στα 
ούρα, παρουσίας μειωμένων επιπέδων των πρωτεϊνών S και C, 
υπερινωδογοναιμίας και αυξημένης συσσώρευσης των αιμοπε-
ταλίων. Μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν βαριά ανεπάρκεια της 
IgG με επακόλουθες ανοσολογικές διαταραχές. Πολλά νοσήματα 
(μερικά αναφέρονται στην Εικόνα 3-3) και φάρμακα μπορούν να 
προκαλέσουν νεφρωσικό σύνδρομο και ένας πλήρης κατάλογος 
υπάρχει στο Κεφ. 15.

ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ, ΠΥΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ  

Η μεμονωμένη αιματουρία χωρίς την παρουσία πρωτεϊνουρίας, 
άλλων κυττάρων ή κυλίνδρων στα ούρα συνήθως σημαίνει αι-
μορραγία σε κάποιο σημείο της ουροφόρου οδού. Η φυσιολογική 
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αποβολή ερυθροκυττάρων φθάνει μέχρι τα 2 εκατομμύρια την 
ημέρα. Αιματουρία ονομάζεται η παρουσία 2–5 ερυθροκυττά-
ρων κατά οπτικό πεδίο (κ.ο.π.) και είναι δυνατό να ανιχνευθεί με 
dipstick. Συνήθη αίτια μεμονωμένης αιματουρίας είναι οι λίθοι, τα 
νεοπλάσματα, η φυματίωση, τα τραύματα και η προστατίτιδα. Η 
μακροσκοπική αιματουρία με θρόμβους αίματος σχεδόν ποτέ δεν 
οφείλεται σε βλάβη που εντοπίζεται στα σπειράματα· αντιθέτως 
υποδηλώνει μάλλον την παρουσία κάποιου μετανεφρικού αιτίου 
στην ουροφόρο οδό. Η εκτίμηση των ασθενών που παρουσιάζουν 
μικροσκοπική αιματουρία περιγράφεται στην Εικόνα 3-2. Η διαπί-
στωση αιματουρίας σε μία γενική εξέταση ούρων είναι συνήθης 
και μπορεί να οφείλεται σε έμμηνο ρύση, ιογενή νόσο, αλλεργία, 
σωματική άσκηση ή ελαφρύ τραυματισμό. Η ετήσια εξέταση ού-
ρων σε άτομα των ενόπλων δυνάμεων για μια περίοδο άνω των 10 
ετών έδειξε επίπτωση 38%. Ωστόσο, σε εμμένουσα ή σημαντική 
αιματουρία (τρεις εξετάσεις ούρων με >3 ερυθροκύτταρα κ.ο.π. 
ή μία εξέταση ούρων με >100 ερυθροκύτταρα ή μακροσκοπική 
αιματουρία) διαπιστώθηκαν σημαντικά νεφρικά ή ουρολογικά προ-
βλήματα στο 9.1% των ασθενών. Ακόμη και οι ασθενείς που λαμβά-
νουν χρόνια αντιπηκτική αγωγή πρέπει να διερευνώνται σύμφωνα 
με τον τρόπο που περιγράφεται στην Εικόνα 3-2. Η υποψία για 
νεοπλάσματα του ουρογεννητικού συστήματος σε ασθενείς με 
μεμονωμένη ανώδυνη αιματουρία (μη δύσμορφα ερυθροκύτταρα) 
αυξάνεται με την ηλικία. Τα νεοπλάσματα είναι σπάνια στα παιδιά 
και η μεμονωμένη αιματουρία μάλλον είναι «ιδιοπαθής» ή έχει 
σχέση με συγγενή ανωμαλία. Η αιματουρία με πυουρία και βακτη-
ριουρία είναι τυπική της λοίμωξης και πρέπει να αντιμετωπίζεται 
με αντιβιοτικά μετά από λήψη καλλιέργειας. Η οξεία κυστίτιδα ή 
ουρηθρίτιδα στις γυναίκες μπορεί να προκαλέσει μακροσκοπική 
αιματουρία. Η υπερασβεστιουρία και η υπερουριχουρία αποτελούν 
επίσης παράγοντες κινδύνου για ανεξήγητη μεμονωμένη αιματου-
ρία τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Σε μερικούς από αυτούς 
τους ασθενείς (50–60%) ο περιορισμός της απέκκρισης ασβεστίου 
και ουρικού οξέος με διαιτητικές παρεμβάσεις μπορεί να συνοδεύ-
εται από υποχώρηση της μικροσκοπικής αιματουρίας. 

Η μεμονωμένη μικροσκοπική αιματουρία μπορεί να αποτελεί 
εκδήλωση σπειραματικής νόσου. Τα ερυθροκύτταρα σπειραμα-
τικής προέλευσης συχνά είναι δύσμορφα, όταν εξετάζονται σε 
μικροσκόπιο αντίθετων φάσεων. Η ανωμαλία του σχήματος των 
ερυθροκυττάρων είναι επίσης πιθανό να οφείλεται στο pH και 
στις μεταβολές της ωσμωτικότητας που προκαλούνται κατά μή-
κος τού άπω νεφρώνα. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
στην εκτίμηση της δυσμορφίας των ερυθροκυττάρων, στην οποία 
υπεισέρχεται εν μέρει και το υποκειμενικό στοιχείο. Τα πιο συχνά 
αίτια μεμονωμένης σπειραματικής αιματουρίας είναι η IgΑ νεφρο-
πάθεια, η κληρονομική νεφρίτιδα και η νόσος της λεπτής βασικής 
μεμβράνης. Η IgA νεφροπάθεια και η κληρονομική νεφρίτιδα είναι 
δυνατό να προκαλέσουν επεισόδια μακροσκοπικής αιματουρίας. 
Οι ασθενείς με κληρονομική νεφρίτιδα συχνά έχουν οικογενειακό 
ιστορικό νεφρικής ανεπάρκειας, ενώ οι ασθενείς με νόσο λεπτής 
βασικής μεμβράνης συχνά έχουν και άλλα μέλη της οικογένειας 
με μικροσκοπική αιματουρία. Η νεφρική βιοψία είναι απαραίτητη 
για την οριστική διάγνωση των καταστάσεων αυτών, οι οποίες συ-
ζητούνται λεπτομερέστερα στο Κεφ. 15. Η παρουσία δύσμορφων 
ερυθροκυττάρων, ερυθροκυτταρικών κυλίνδρων και πρωτεινου-
ρίας >500 mg/24ωρο είναι σχεδόν διαγνωστική σπειραματονε-
φρίτιδας. Οι ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι σχηματίζονται, όταν τα 
ερυθροκύτταρα που εισέρχονται στο σωληναριακό υγρό παγι-
δεύονται μέσα σε κυλινδρικό πήγμα πρωτεΐνης Tamm–Horsfall. 
Ακόμη και επί απουσίας αζωθαιμίας, οι ασθενείς αυτοί πρέπει να 
υποβάλλονται σε ορολογικό έλεγχο και σε νεφρική βιοψία, όπως 
περιγράφεται στην Εικόνα 3-2.

Η μεμονωμένη πυουρία είναι ασυνήθης, καθώς οι φλεγμονώ-
δεις αντιδράσεις στον νεφρό ή στο αποχετευτικό σύστημα προκα-
λούν και αιματουρία. Η παρουσία βακτηρίων υποδηλώνει λοίμωξη, 
ενώ η παρουσία λευκοκυτταρικών κυλίνδρων με βακτήρια είναι 
ενδεικτική πυελονεφρίτιδας. Λευκοκύτταρα ή/και λευκοκυτταρι-

ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ (>3 L/24ωρο)

Ωσμωτικότητα

<250 mosmol >300 mosmol

∆οκιμασία 
στέρησης 
ύδατος ή 
επίπεδα ΑDH

∆ιούρηση διαλελυμένων 
ουσιών:
 Γλυκόζη, μαννιτόλη, 

σκιαγραφική ουσία, ουρία 
(από δίαιτα πλούσια σε 
πρωτεΐνες), κυστική νόσος 
μυελικής μοίρας νεφρού, 
ΑΤΝ σε αποδρομή ή 
απόφραξη, διουρητικά

Ιστορικό,  
χαμηλό νάτριο 
ορού

Άποιος διαβήτης κεντρικός (ευαίσθη-
τος στην βαζοπρεσίνη): 

μετά υποφυσεκτομή, τραυματισμός, 
όγκος ή κύστη εντός ή άνωθεν του 
τουρκικού εφιππίου, ιστιοκυττάρωση ή 
κοκκίωμα, πίεση από ανεύρυσμα, 
σύνδρομο Sheehan, λοίμωξη, 
Guillain-Barré, λιπώδες έμβολο, κενό 
τουρκικό εφίππιο

Πρωτοπαθής πολυδιψία
 Ψυχογενής
 Υποθαλαμική νόσος
 Φάρμακα  

(θειορριδαζίνη, 
χλωροπρομαζίνη, 
αντιχολινεργικά)

Νεφρογενής άποιος διαβήτης (ανθεκτικός στην βαζοπρεσίνη):
Επίκτητες σωληναριακές παθήσεις: πυελονεφρίτιδα, νεφροπάθεια από 

αναλγητικά, πολλαπλό μυέλωμα, αμυλοείδωση, απόφραξη, σαρκοείδωση, 
υπερασβεστιαιμία, υποκαλιαιμία, σύνδρομο Sjögren, δρεπανοκυτταρική 
αναιμία

Φάρμακα ή τοξίνες: λίθιο, δεμεκλοκυκλίνη, μεθοξυφλουράνιο, αιθανόλη,  
διφαινυλυδαντοΐνη, προποξυφαίνη, αμφοτερικίνη

Συγγενής: κληρονομική, πολυκυστική ή κυστική νόσος μυελικής μοίρας νεφρού

ΕΙΚΟΝΑ 3-4
Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με πολυουρία. ΑΤΝ (acute tubular 
necrosis): οξεία σωληναριακή νέκρωση, ADH (antidiuretic hormone): αντι-
διουρητική ορμόνη.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ

κοί κύλινδροι μπορεί επίσης να παρατηρηθούν σε διαμεσοσω-
ληναριακές βλάβες, όπως η διάμεση νεφρίτιδα, ο συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος και η απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος. 
Στις χρόνιες νεφρικές νόσους είναι δυνατό να παρατηρηθούν στα 
ούρα εκφυλισμένοι κυτταρικοί κύλινδροι, αποκαλούμενοι κηρώ-
δεις κύλινδροι. Οι ευρείς κύλινδροι πιστεύεται ότι σχηματίζονται 
στα διατεταμένα σωληνάρια των αυξημένου μεγέθους λόγω αντιρ-
ροπιστικής υπερτροφίας νεφρώνων, η οποία παρατηρείται  στα 
πλαίσια απάντησης στη μείωση της νεφρικής μάζας (π.χ. χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια). Ένα μείγμα ευρέων κυλίνδρων, που συνήθως 
συνυπάρχουν με κυτταρικούς κυλίνδρους και ερυθροκύτταρα, εί-
ναι πιθανό να βρεθεί σε λανθάνουσες καταστάσεις, όπως η χρόνια 
σπειραματονεφρίτιδα.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ
Ο όγκος των παραγόμενων ούρων εξαρτάται από την πρόσληψη 
υγρών, από τη νεφρική λειτουργία και από τις φυσιολογικές απαι-
τήσεις του ατόμου. Βλέπε «Αζωθαιμία», παραπάνω, σχετικά με τη 
μειωμένη παραγωγή (ολιγουρία) ή την πλήρη απουσία (ανουρία) 
ούρων. Η φυσιολογία του σχηματισμού ύδατος και της διατήρησής 
του από τους νεφρούς συζητούνται στο Kεφ. 2.

ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ  

Με το ιστορικό που δίδουν οι ασθενείς είναι συνήθως δύσκολο 
να γίνει διάκριση μεταξύ συχνουρίας (συχνή αποβολή μικρών 
όγκων) και πολυουρίας (ούρα >3 λίτρα/ημέρα) και απαιτείται 
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Το pH του αρτηριακού αίματος διατηρείται μεταξύ 7.35 και 7.45 με 
τη δράση εξωκυττάριων και ενδοκυττάριων ρυθμιστικών συστη-
μάτων και ρυθμιστικών μηχανισμών του αναπνευστικού συστή-
ματος και των νεφρών. Ο έλεγχος της αρτηριακής τάσης του CO2 
(ΡaCO2) από το ΚΝΣ και από το αναπνευστικό σύστημα καθώς και 
ο έλεγχος των διττανθρακικών του πλάσματος από τους νεφρούς 
σταθεροποιούν το pH του αρτηριακού αίματος, μέσω απέκκρισης 
ή κατακράτησης οξέων ή βάσεων. Οι μεταβολικές και αναπνευστι-
κές παράμετροι που ρυθμίζουν το συστηματικό pH περιγράφονται 
από την εξίσωση Henderson-Hasselbalch: 

 HCO3
–

pH = 6.1 + log ––––––––––––––
 PaCO2 × 0.0301

Συνήθως, η παραγωγή και η αποβολή του CO2 ευρίσκονται 
σε ισορροπία και η ΡaCO2 διατηρείται στα 40 mmHg. Η μειωμένη 
αποβολή του CO2 οδηγεί σε υπερκαπνία ενώ η αυξημένη αποβολή 
του σε υποκαπνία. Μολαταύτα, η παραγωγή και η αποβολή CO2 
εξισορροπούνται πάλι σε μια νέα σταθερή ΡaCO2. Επομένως, η 
ΡaCO2 ρυθμίζεται κυρίως από νευρικούς αναπνευστικούς παράγο-
ντες και όχι από τον ρυθμό της παραγωγής του CO2. Η υπερκαπνία 
συνήθως είναι αποτέλεσμα υποαερισμού και όχι αυξημένης πα-
ραγωγής του CO2. Οι αυξομειώσεις της ΡaCO2 αντιπροσωπεύουν 
διαταραχές του ελέγχου της αναπνοής από το ΚΝΣ ή οφείλονται 
σε αντιρροπιστικές μεταβολές, ως απάντηση στην πρωτοπαθή 
μεταβολή της συγκέντρωσης των HCO3

– στο πλάσμα.
Οι νεφροί ρυθμίζουν τη συγκέντρωση των HCO3

– στο πλάσμα 
με τρεις βασικούς μηχανισμούς: (1) «επαναρρόφηση» των διη-
θούμενων HCO3

–, (2) σχηματισμό τιτλοποιήσιμου οξέος, και (3) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

απέκκριση NH4
+ στα ούρα. Οι νεφροί διηθούν περίπου 4.000 mmol 

HCO3
– την ημέρα. Για να επαναρροφηθεί η ποσότητα αυτή των 

HCO3
–, τα νεφρικά σωληνάρια πρέπει να εκκρίνουν 4.000 mmol 

ιόντων υδρογόνου. Ποσοστό μεταξύ 80 και 90% των διηθούμενων 
HCO3

– επαναρροφάται στο εγγύς σωληνάριο. Η υπόλοιπη ποσό-
τητα HCO3

– επαναρροφάται στον άπω νεφρώνα με απέκκριση 
πρωτονίων που παράγονται από τον μεταβολισμό, με σκοπό τη 
διατήρηση του pH στη συστηματική κυκλοφορία. Παρότι η πο-
σότητα αυτή των πρωτονίων, 40-60 mmol/24ωρο, είναι μικρή, 
εν τούτοις πρέπει να αποβληθεί προκειμένου να αποτραπεί το 
χρόνιο θετικό ισοζύγιο των Η+ και η μεταβολική οξέωση. Η εν 
λόγω ποσότητα των απεκκρινόμενων πρωτονίων εμφανίζεται στα 
ούρα ως τιτλοποιήσιμο οξύ και NH4

+. Η μεταβολική οξέωση με 
φυσιολογική νεφρική λειτουργία αυξάνει την παραγωγή και την 
απέκκριση NH4

+. Η παραγωγή και η απέκκριση της NH4
+ μειώνο-

νται στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, στην υπερκαλιαιμία και στη 
νεφρική σωληναριακή οξέωση.

Γενικά, οι ρυθμιστικές απαντήσεις αυτές, συμπεριλαμβανο-
μένης της χημικής εξισορρόπησης, της ρύθμισης της ΡaCO2 από 
το αναπνευστικό σύστημα και της συγκέντρωσης των HCO3

– από 
τους νεφρούς, δρουν συνεργικά για τη διατήρηση του συστημα-
τικού αρτηριακού pH μεταξύ 7.35 και 7.45.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Οι συνηθέστερες κλινικές διαταραχές είναι οι απλές διαταραχές 
της οξεοβασικές ισορροπίας, δηλαδή η μεταβολική οξέωση ή αλ-
κάλωση και η αναπνευστική οξέωση ή αλκάλωση. Επειδή η αντιρ-
ρόπηση δεν είναι πλήρης, το pH δεν είναι φυσιολογικό στις απλές 

Μεταβολική αλκάλωση συνοδευόμενη από μείωση του 
εξωκυττάριου όγκου υγρών (ECFV), έλλειμμα Κ+ και 
δευτεροπαθή υπερ-ρενιναιμικό υπεραλδοστερονισμό ......47

Μεταβολική αλκάλωση σχετιζόμενη με αύξηση του 
εξωκυττάριου όγκου υγρών (ECFV), υπέρταση και 
υπεραλδοστερονισμό ..........................................................48
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Διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών

σαγωγού αρτηριδίου. Το νάτριο επαναρροφάται επίσης στο εγγύς 
εσπειραμένο σωληνάριο, ως απάντηση στην αυξημένη αγγειοτεν-
σίνη ΙΙ και στη μεταβολή της αιμοδυναμικής στα περισωληναριακά 
τριχοειδή (μειωμένη υδροστατική και αυξημένη ογκωτική πίεση). 
Η αυξημένη επαναρρόφηση του Na+ από το αθροιστικό σωληνά-
ριο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της νεφρικής προσαρμογής στη 
μείωση του όγκου του ECF. Αυτό συμβαίνει ως απάντηση στην 
αυξημένη έκκριση αλδοστερόνης και AVP και στην αναστολή της 
έκκρισης του κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου.

Κλινικά χαρακτηριστικά 

Το προσεκτικό ιστορικό συχνά βοηθά στον καθορισμό της αιτι-
ολογίας της μείωσης του όγκου του ECF (π.χ. έμετοι, διάρροια, 
πολυουρία, εφίδρωση). Τα περισσότερα συμπτώματα δεν είναι 
ειδικά, δημιουργούνται από τις διαταραχές των ηλεκτρολυτών 
και από την υποάρδευση των ιστών και περιλαμβάνουν αίσθημα 
κόπωσης, αδυναμία, μυϊκές συσπάσεις, δίψα και ορθοστατική 
ζάλη. Η περισσότερο σοβαρή μείωση του όγκου μπορεί να οδη-
γήσει σε ισχαιμία των τελικών οργάνων, η οποία εκδηλώνεται 
με ολιγουρία, κυάνωση, κοιλιακό και θωρακικό άλγος καθώς και 
σύγχυση ή αμβλύνοια. Η μειωμένη σπαργή του δέρματος και 
η ξηρότητα του στοματικού βλεννογόνου δεν είναι αξιόπιστοι 
δείκτες του μειωμένου διάμεσου όγκου υγρών. Τα σημεία της 
ελάττωσης του ενδαγγειακού όγκου περιλαμβάνουν τη μειωμένη 
σφαγιτιδική πίεση, την ορθοστατική υπόταση και την ορθοστατι-
κή ταχυκαρδία. Οι μεγαλύτερες και περισσότερο οξείες απώλειες 
υγρού που οδηγούν σε υποογκαιμική καταπληξία εκδηλώνονται 
ως υπόταση, ταχυκαρδία, περιφερική αγγειοσύσπαση και υποάρ-
δευση—κυάνωση, ψυχρά και υγρά άκρα, ολιγουρία και μεταβολές 
της συνείδησης.

Διάγνωση 

Ένα πλήρες ιστορικό και μία ολοκληρωμένη κλινική εξέταση γε-
νικά είναι επαρκή για τη διάγνωση της αιτίας της υπο-ογκαιμίας. 
Οι εργαστηριακές εξετάσεις συνήθως επιβεβαιώνουν την κλινική 
διάγνωση. Το άζωτο της ουρίας του αίματος (BUN) και η συγκέ-
ντρωση της κρεατινίνης του πλάσματος συνήθως είναι αυξημένα, 
αντανακλώντας τον μειωμένο GFR. Φυσιολογικά ο λόγος BUN/
κρεατινίνη ορού είναι περίπου 10:1. Ωστόσο, στην προνεφρική 
αζωθαιμία η υπο-ογκαιμία οδηγεί σε αυξημένη επαναρρόφηση 
της ουρίας και σε αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση του BUN σε 
σχέση με την κρεατινίνη με αποτέλεσμα την αύξηση του λόγου 
BUN/κρεατινίνη στο επίπεδο του  20:1 ή περισσότερο. Η αύξη-
ση του BUN (σε σχέση με την κρεατινίνη ορού) μπορεί επίσης 
να οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή ουρίας λόγω αυξημένης 
πρόσληψης τροφής (υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες), 
θεραπείας με γλυκοκορτικοειδή και αιμορραγίας στο γαστρε-
ντερικό σωλήνα.

Η κατάλληλη απάντηση στην υπο-ογκαιμία είναι η αυξημένη 
νεφρική επαναρρόφηση Νa+ και ύδατος, η οποία αντικατοπτρίζε-
ται στη σύσταση των ούρων. Για τον λόγο αυτόν η συγκέντρωση 
του Na+ στα ούρα πρέπει συνήθως να είναι μικρότερη από 20 
mmol/L, εκτός από τις καταστάσεις που σχετίζονται με μειωμέ-
νη επαναρρόφηση Na+, όπως η οξεία σωληναριακή νέκρωση 
(Κεφ. 10). Μία άλλη εξαίρεση είναι η υπο-ογκαιμία λόγω εμέτων, 
επειδή η σχετική μεταβολική αλκάλωση και η αυξημένη διή-
θηση HCO3

– μειώνουν την επαναρρόφηση του Na+ στο εγγύς 
σωληνάριο. Στην περίπτωση αυτή το Cl– των ούρων είναι χα-
μηλό (<20 mmol/L). Η ωσμωτικότητα και το ειδικό βάρος των 
ούρων σε υπο-ογκαιμικές καταστάσεις υπερβαίνουν γενικά τις 
450 mosmol/kg και το 1.015, αντίστοιχα, αντανακλώντας την 
παρουσία αυξημένης έκκρισης AVP. Ωστόσο, στην υπο-ογκαιμία 
που συνοδεύει τον άποιο διαβήτη, η ωσμωτικότητα και το ειδικό 
βάρος των ούρων είναι ενδεικτικά υπερβολικής αραίωσης των 
ούρων.

Θεραπεία: 
ΥΠΟ-ΟΓΚΑΙΜΙΑ

Στόχοι της θεραπείας είναι η αποκατάσταση του φυσιολογικού 
όγκου υγρών με τη χορήγηση υγρών παρόμοιας σύστασης 
με αυτήν των υγρών που χάθηκαν, και η αναπλήρωση των 
συνεχιζόμενων απωλειών. Τα συμπτώματα και τα σημεία, συ-
μπεριλαμβανόμενης της απώλειας βάρους, μπορούν να βοη-
θήσουν στην εκτίμηση του βαθμού της μείωσης του όγκου και 
πρέπει να παρακολουθούνται για να ελέγχεται η ανταπόκριση 
στη θεραπεία. Η μικρή μείωση του όγκου είναι δυνατό να 
διορθωθεί με υγρά από του στόματος. Η πιο σοβαρή υπο-
ογκαιμία απαιτεί ενδοφλέβια θεραπεία. Ο ισότονος ή φυσι-
ολογικός ορός (0.9% NaCl ή 154 mmol/L Na+) αποτελεί το 
διάλυμα εκλογής σε άτομα με φυσιολογικό νάτριο και στα 
περισσότερα άτομα με υπονατριαιμία, και πρέπει να χορηγείται 
αρχικά σε άτομα με υπόταση ή καταπληξία. Η υπερνατριαμία 
αντικατοπτρίζει αναλογικά μεγαλύτερο έλλειμμα ύδατος σε 
σχέση με το Na+ και η διόρθωσή της, για τον λόγο αυτόν, 
απαιτεί υπότονο διάλυμα, όπως ο ημιϊσότονος ορός (0.45% 
NaCl ή 77 mmol/L Na+) ή το υδατικό διάλυμα δεξτρόζης 5%. 
Οι ασθενείς με σημαντική αιμορραγία, αναιμία ή μείωση του 
ενδαγγειακού όγκου είναι πιθανό να έχουν ανάγκη μετάγγισης 
αίματος ή κολλοειδών διαλυμάτων (λευκωματίνη, δεξτράνη). Η 
υποκαλιαιμία μπορεί να υπάρχει εξ αρχής ή να προκύψει ως 
αποτέλεσμα της αυξημένης απέκκρισης K+ στα ούρα, πρέπει 
να διορθώνεται με την προσθήκη κατάλληλων ποσοτήτων KCl 
στα διαλύματα υποκατάστασης.

ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ
Αιτιολογία 
Η συγκέντρωση Na+ στο πλάσμα κάτω από 135 mmol/L αντι-
κατοπτρίζει συνήθως κατάσταση υποτονικότητας. Ωστόσο, η 
ωσμωτικότητα του πλάσματος μπορεί να είναι φυσιολογική ή και 
αυξημένη σε ορισμένες περιπτώσεις υπονατριαιμίας. Η ισότονη ή 
η ελαφρώς υπότονη υπονατριαιμία είναι πιθανό να επιπλέξει τη δι-
ουρηθρική προστατεκτομή ή την εκτομή της ουροδόχου κύστης, 
λόγω απορρόφησης μεγάλης ποσότητας του ισοωσμωτικού (μα-
νιτόλη) ή υποωσμωτικού (σορβιτόλη ή γλυκίνη) διαλύματος που 
χρησιμοποιείται για πλύσεις της κύστης με συνέπεια την εμφάνιση 
υπονατριαιμίας λόγω αραίωσης. Ο μεταβολισμός της σορβιτόλης 
και της γλυκίνης προς CO2 και νερό είναι πιθανό να οδηγήσει σε 
υποτονικότητα, εάν το συσσωρευμένο υγρό και διαλυτές ουσίες 
δεν απεκκρίνονται ταχέως. Η υπέρτονη υπονατριαιμία οφείλεται 
συνήθως σε υπεργλυκαιμία ή, μερικές φορές, σε ενδοφλέβια χορή-
γηση μανιτόλης. Η σχετική έλλειψη ινσουλίνης έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση της δυνατότητας εισόδου της γλυκόζης στα μυϊκά κύτ-
ταρα. Για τον λόγο αυτόν στον αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη η 
γλυκόζη αποτελεί δραστική ωσμωτική ουσία και αφαιρεί νερό από 
τα μυϊκά κύτταρα, οδηγώντας σε υπονατριαιμία. Η συγκέντρωση 
του Na+ μειώνεται κατά 1.4 mmol/L για κάθε αύξηση της συγκέ-
ντρωσης της γλυκόζης στο πλάσμα κατά 100 mg/dL.

Τα περισσότερα αίτια υπονατριαιμίας σχετίζονται με χαμηλή 
ωσμωτικότητα του πλάσματος (Πίνακας 6-2). Γενικά, η υπότονη 
υπονατριαιμία οφείλεται είτε σε πρωτοπαθή αύξηση του ύδατος 
(και δευτεροπαθή απώλεια Na+) είτε σε πρωτοπαθή απώλεια Na+ 
(και δευτεροπαθή αύξηση του ύδατος). Αν δεν υπάρχει πρόσληψη 
ύδατος ή υποκατάσταση υπότονων υγρών, η υπονατριαιμία συ-
νήθως συνδέεται με υποογκαιμική καταπληξία, λόγω της έντονης 
έλλειψης νατρίου και της διακυττάριας μετακίνησης ύδατος. Η 
μείωση του όγκου του ECF διεγείρει τη δίψα και την έκκριση AVΡ. 
Η αυξημένη πρόσληψη ύδατος και η μειωμένη νεφρική απέκκριση 
οδηγούν σε υπονατριαιμία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η υπο-
νατριαιμία από διουρητικά οφείλεται σχεδόν πάντοτε σε θειαζιδικά 
διουρητικά. Τα διουρητικά της αγκύλης μειώνουν την τονικότητα 
στον διάμεσο ιστό της μυελώδους μοίρας και μειώνουν τη μέ-
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Απαιτείται επίσης η πρόσληψη ή χορήγηση ύδατος, επειδή μόνο 
τα υψηλά επίπεδα της AVP συνήθως δεν επαρκούν, για να δημι-
ουργήσουν υπονατριαιμία. Η διαταραχή αυτή, που συνήθως απο-
καλείται σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης 
(SIADH, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion), 
αποτελεί το συχνότερο αίτιο υπονατριαιμίας με φυσιολογικό όγκο 
αίματος και οφείλεται σε μη φυσιολογική απελευθέρωση της AVP 
από τον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης ή από έκτοπη θέση. Η νεφρι-
κή απέκκριση ελεύθερου ύδατος είναι μειωμένη, ενώ η ρύθμιση 
του ισοζυγίου Νa+ παραμένει ανεπηρέαστη. Τα συνηθέστερα αίτια 
του SIADH είναι οι νευροψυχιατρικές και πνευμονικές νόσοι, οι 
κακοήθεις όγκοι, οι εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις (μετεγ-
χειρητικό άλγος) και τα φάρμακα. Το έντονο άλγος και η ναυτία 
αποτελούν φυσιολογικά ερεθίσματα για την έκκριση της AVP, τα 
ερεθίσματα αυτά είναι απρόσφορα επί απουσίας υπο-ογκαιμίας ή 
υπερωσμωτικότητας. Ανάλογα με τον τρόπο έκκρισης της AVP δια-
κρίνονται τέσσερις υπότυποι του SIADH: (1) ακανόνιστη αυτόνομη 
έκκριση AVP (έκτοπη παραγωγή), (2) φυσιολογική ρύθμιση της 
απελευθέρωσης AVP σε ένα όμως χαμηλότερης ωσμωτικότητας 
βασικό σημείο (set point)  ή λόγω επαναπροσδιορισμού του ωσμω-
ρυθμιστή (καχεξία, υποθρεψία), (3) φυσιολογική απελευθέρωση 
AVP ως απάντησης στην υπερτονικότητα επί αποτυχίας πλήρους 
καταστολής σε χαμηλή ωσμωτικότητα (ατελής λειτουργία του οπί-
σθιου λοβού της υπόφυσης) και (4) φυσιολογική έκκριση AVP με 
αυξημένη ευαισθησία στις δράσεις της ή έκκριση κάποιου άλλου 
αντιδιουρητικού παράγοντα (σπάνια). Οι ασθενείς με νεφρογε-
νές σύνδρομο απρόσφορης αντιδιούρησης παρουσιάζουν κλινικά 
και εργαστηριακά χαρακτηριστικά που ομοιάζουν με SIADH αλλά 
εμφανίζουν μη ανιχνεύσιμα επίπεδα AVP. Για τον λόγο αυτό έχει 
διατυπωθεί η υπόθεση πως η διαταραχή αυτή οφείλεται σε λει-
τουργικές μεταλλάξεις του υποδοχέα V2.

Η περίσσεια ή ανεπάρκεια  ορμονών μπορεί να προκαλέσει 
υπονατριαιμία. Η επινεφριδική ανεπάρκεια και ο υποθυρεοειδι-
σμός μπορεί να εκδηλωθούν με υπονατριαιμία και δεν πρέπει να 
συγχέονται με το SIADH. Παρ' όλο που τα μειωμένα αλατοκορτι-
κοειδή είναι πιθανό να συμβάλλουν στην υπονατριαιμία της επι-
νεφριδικής ανεπάρκειας, η έλλειψη κορτιζόλης είναι εκείνη που 
οδηγεί σε υπερέκκριση AVP, τόσο έμμεσα (δευτεροπαθής, λόγω 
μείωσης του όγκου) όσο και άμεσα (ταυτόχρονη έκκριση με τον 
παράγοντα απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης). Οι μηχανισμοί, με 
τους οποίους ο υποθυρεοειδισμός οδηγεί σε υπονατριαιμία, είναι 
η ελάττωση της καρδιακή παροχής και του GFR και η αύξηση της 
έκκρισης AVP ως απάντησης στα αιμοδυναμικά ερεθίσματα.

Τέλος, η υπονατριαιμία είναι πιθανό να προκύψει εν απουσία 
AVP ή νεφρικής ανεπάρκειας, όταν οι νεφροί δεν είναι σε θέση να 
απεκκρίνουν το προσλαμβανόμενο με τη διατροφή νερό. Στην 
ψυχογενή ή πρωτοπαθή πολυδιψία η επιτακτική κατανάλωση 
ύδατος μπορεί να υπερβεί την υπό φυσιολογικές συνθήκες με-
γάλη απεκκριτική ικανότητα του νεφρού, η οποία φθάνει τα 12 
L/24ωρο. Οι ασθενείς αυτοί συχνά έχουν ψυχιατρικές νόσους 
και μπορεί να λαμβάνουν φάρμακα, όπως οι φαινοθειαζίνες, 
που ενισχύουν το αίσθημα της δίψας προκαλώντας ξηροστο-
μία. Η μέγιστη αποβολή ούρων είναι συνάρτηση της ελάχιστης 
εφικτής ωσμωτικότητας των ούρων και της υποχρεωτικής απέκ-
κρισης διαλελυμένων ουσιών. Ο μεταβολισμός που αντιστοιχεί 
στη φυσιολογική δίαιτα παράγει περίπου 600 mosmol/24ωρο 
ενώ η ελάχιστη ωσμωτικότητα των ούρων στον άνθρωπο είναι 
50 mosmol/kg. Για τον λόγο αυτόν η μέγιστη ημερήσια αποβαλ-
λόμενη ποσότητα ούρων είναι περίπου 12 L (600:50 = 12). Ένας 
ρυθμός αποβολής διαλυτών ουσιών μεγαλύτερος από ~750 
mosmol/24ωρο αποτελεί εξ ορισμού ωσμωτική διούρηση. Μία 
δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες παράγει περίπου 
250 mosmol/24ωρο, που μεταφράζονται σε μέγιστη αποβολή 
ούρων της τάξης των 5 L/24ωρο με ελάχιστη τονικότητα των 
ούρων 50 mosmol/kg. Άτομα που πίνουν μπύρα εμφανίζουν τυ-
πικά χαμηλή διαιτητική πρόσληψη πρωτεϊνών και ηλεκτρολυτών 
και καταναλώνουν μεγάλους όγκους μπύρας, οι οποίοι μπορεί να 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6-2 
ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑΣ

Ι.  Ψευδοϋπονατριαιμία
 A.  Φυσιολογική ωσμωτικότητα πλάσματος
  1.  Υπερλιπιδαιμία
   2.  Υπερπρωτεϊναιμία
  3.   Μετά από διουρηθρική αφαίρεση όγκου κύστης/

προστατεκτομή
 Β.  Αυξημένη ωσμωτικότητα πλάσματος
  1.  Υπεργλυκαιμία
  2.  Μανιτόλη
ΙΙ.  Υπωσμωτική υπονατριαιμία
 Α.  Πρωτοπαθής απώλεια Νa+ (δευτεροπαθής κατακράτηση 

ύδατος)
  1.  Απώλεια μέσω δέρματος: εφίδρωση, εγκαύματα
  2.   Απώλεια από το γαστρεντερικό: έμετοι, παροχετεύσεις, 

συρίγγια, απόφραξη, διάρροια
  3.   Νεφρική απώλεια: διουρητικά, ωσμωτική διούρηση, 

υποαλδοστερονισμός, νεφροπάθεια με απώλεια άλατος, 
μεταποφρακτική διούρηση, μη ολιγουρική οξεία 
σωληναριακή νέκρωση

 Β.   Πρωτοπαθής κατακράτηση ύδατος (δευτεροπαθής απώλεια 
Νa+)

  1.  Πρωτοπαθής πολυδιψία
  2.  Ελαττωμένη πρόσληψη διαλυτών (π.χ. ποτομανία μπύρας)
  3.  Απελευθέρωση AVP λόγω πόνου, ναυτίας, φαρμάκων
  4.  Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης AVP
  5.  Ανεπάρκεια γλυκοκορτικοειδών
  6.  Υποθυρεοειδισμός
  7.  Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 Γ.   Πρωτοπαθής κατακράτηση Νa+ (που υπερβαίνεται από 

δευτεροπαθή κατακράτηση ύδατος)
  1.  Καρδιακή ανεπάρκεια
  2.  Ηπατική κίρρωση
  3.  Νεφρωσικό σύνδρομο

γιστη ικανότητα συμπύκνωσης των ούρων. Αυτό περιορίζει την 
ικανότητα της AVP να προάγει την κατακράτηση ύδατος. Αντίθε-
τα, τα θειαζιδικά διουρητικά οδηγούν σε μείωση του Na+ και του 
Κ+ και σε κατακράτηση ύδατος μέσω της AVP. Η υπονατριαιμία 
μπορεί επίσης να δημιουργηθεί με τη διεργασία της αφαλάτωσης 
(desalination). Η αφαλάτωση λαμβάνει χώρα, όταν η τονικότητα 
των ούρων (το άθροισμα των συγκεντρώσεων του Na+ και του 
Κ+) υπερβαίνει εκείνη των ενδοφλεβίως χορηγούμενων υγρών 
(συμπεριλαμβανομένου του ισότονου ορού). Είναι υπεύθυνη για 
ορισμένες περιπτώσεις οξείας μετεγχειρητικής υπονατριαιμίας 
και εγκεφαλικής απώλειας άλατος μετά από νευροχειρουργική 
επέμβαση.

Η υπονατριαιμία σε περίπτωση αύξησης του όγκου του ECF 
σχετίζεται συνήθως με οιδηματώδεις καταστάσεις, όπως η συμ-
φορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η κίρρωση του ήπατος και το νε-
φρωσικό σύνδρομο. Αυτές οι διαταραχές έχουν ως κοινό χαρακτη-
ριστικό τον μειωμένο δραστικό όγκο του αρτηριακού αίματος, με 
επακόλουθη αύξηση της δίψας και των επιπέδων της AVP. Επιπρό-
σθετοι παράγοντες που περιορίζουν την απέκκριση ύδατος άνευ 
διαλυτών ουσιών περιλαμβάνουν τον μειωμένο GFR, τη μειωμένη 
μεταφορά υπερδιηθήματος στη θέση αραίωσης (λόγω αυξημένης 
κλασματικής επαναρρόφησης Νa+ και ύδατος στο εγγύς σωληνά-
ριο) και τη θεραπεία με διουρητικά. Ο βαθμός της υπονατριαιμίας 
συχνά συσχετίζεται με τη βαρύτητα της υποκείμενης κατάστασης 
και αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα. Η ολιγουρική 
οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να συνοδεύεται από 
υπονατριαιμία, όταν η πρόσληψη ύδατος υπερβαίνει την ικανότη-
τα απέκκρισης ισοδύναμων όγκων.

Η υπονατριαιμία που παρατηρείται επί απουσίας ελάττωσης 
του όγκου του ECF, ελάττωσης του δραστικού όγκου του αρτηρι-
ακού αίματος ή νεφρικής ανεπάρκειας οφείλεται συνήθως σε αυ-
ξημένη έκκριση AVP που οδηγεί σε μειωμένη απέκκριση ύδατος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10-1  
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Προνεφρική ΟΝΑ
 Ι. Υπο-ογκαιμία
  Α. Απώλειες εξωκυττάριου υγρού: αιμορραγία
  Β.   Απώλειες γαστρικού υγρού: έμετοι, διάρροιες, εντεροδερματικά συρίγγια
  Γ. Νεφρικές απώλειες υγρών: διουρητικά, ωσμωτική διούρηση, μειωμένη αδρενεργική δραστηριότητα, νεφρογενής άποιος διαβήτης
  Δ. Εξωαγγειακές απώλειες: εγκαύματα, παγκρεατίτιδα, σοβαρή υποαλβουμιναιμία (υποπρωτεϊναιμία)
  Ε.  Ελαττωμένη πρόσληψη υγρών: αφυδάτωση, διαταραχή επιπέδου συνείδησης
 ΙΙ. Διαταραχή αιμοδυναμικής του νεφρού που οδηγεί σε υποαιμάτωση
  Α.  Χαμηλή καρδιακή παροχή: νόσοι μυοκαρδίου, βαλβίδων, περικαρδίου που περιλαμβάνουν επιπωματισμό, πνευμονική υπέρταση, 

μαζική πνευμονική εμβολή που οδηγεί σε δεξιά και αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια, μειωμένη φλεβική επιστροφή (π.χ. σύνδρομο 
διαμερίσματος κοιλιακής χώρας, σύνδρομο θετικών αναπνευστικών πιέσεων)

  Β. Συστηματική αγγειοδιαστολή: σήψη, αναφυλαξία, φάρμακα που μειώνουν το μεταφορτίο, αντιϋπερτασικά
  Γ. Νεφρική αγγειοσύσπαση: υπερασβεστιαιμία, κατεχολαμίνες, αναστολείς καλσινευρίνης, αμφοτερικίνη Β
  Δ.  Διαταραχή νεφρικού αυτορρυθμιστικού μηχανισμού: αναστολείς κυκλοοξυγενάσης (ΜΣΑΦ), αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου, 

αναστολείς αγγειοτενσίνης ΙΙ
  Ε.  Ηπατονεφρικό σύνδρομο

Ενδογενής ΟΝΑ

 Ι.  Απόφραξη νεφρικών αγγείων (αμφοτερόπλευρη ή ετερόπλευρη επί παρουσίας ενός νεφρού)
  Α.  Απόφραξη νεφρικής αρτηρίας από αθηρωματική πλάκα, θρόμβωση, εμβολή, διαχωριστικό ανεύρυσμα, αγγειίτιδα μεγάλων 

αγγείων
  Β. Απόφραξη νεφρικής φλέβας από θρόμβωση, συμπίεση
 ΙΙ. Νόσοι σπειραμάτων και αγγείων
  Α. Σπειραματονεφρίτιδα και αγγειίτιδα
  Β.  Άλλες θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες, κακοήθης υπέρταση, νοσήματα κολλαγόνου (ΣΕΛ, σκληρόδερμα), διάχυτη ενδοαγγειακή 

πήξη, προεκλαμψία
 ΙΙΙ. Οξεία σωληναριακή νέκρωση
  Α.  Ισχαιμία (ίδια αιτιολογία με της προνεφρικής ΟΝΑ αλλά στην περίπτωση αυτή η προσβολή είναι πιο σοβαρή και παρατεταμένη)
  Β. Λοίμωξη με ή χωρίς σηπτικό σύνδρομο
  Γ. Τοξίνες
   1.  Εξωγενείς: σκιαγραφικά, σισπλατίνη, χημειοθεραπευτικά, αντιβιοτικά (αμινογλυκοσίδες), αντιμυκητιασικά (αμφοτερικίνη Β), 

αιθυλινογλυκόλη, αναστολείς καλσινευρίνης
   2. Ενδογενείς: ραβδομυόλυση, αιμόλυση
 ΙV. Διάμεση νεφρίτιδα
  Α.  Αλλεργική αντίδραση στα αντιβιοτικά (β-λακτάμες, σουλφοναμίδες, κινολόνες, ριφαμπικίνη), στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, 

διουρητικά, άλλα φάρμακα
  Β. Λοίμωξη: πυελονεφρίτιδα (αμφοτερόπλευρη)
  Γ. Διήθηση: λέμφωμα, λευχαιμία, σαρκοείδωση
  Δ. Μη αγγειακές φλεγμονώδεις νόσοι: σύνδρομο Sjögren, διαμεσο-σωληναριακή νεφρίτιδα με ουρηθρήτιδα
 V. Ενδοσωληναριακή απόφραξη
  Α. Ενδογενής: πρωτεΐνες μυελώματος, ουρικό οξύ (σύνδρομο λύσης όγκου), συστηματική οξάλωση
  Β. Εξωγενής: ακυκλοβίρη, γκανσικλοβίρη, μεθοτρεξάτη, ινδιναβίρη

Μετανεφρική ΟΝΑ (Απόφραξη)

 Ι.  Ουρητηρική (αμφοτερόπλευρη ή ετερόπλευρη απόφραξη σε περίπτωση μονόνεφρου) λίθοι, νεοπλάσματα, πήγματα αίματος 
νεκρωμένες θηλές, εξωτερική συμπίεση (οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση)

 ΙΙ. Αυχένας ουροδόχου κύστης, νευρογενής κύστη, λίθοι, υπερτροφία προστάτη, πήγματα αίματος, νεοπλάσματα
 ΙΙΙ. Ουρηθρικές βλάβες: συγγενείς βαλβίδες, στενώματα ουρήθρας

και η επιθυμία για λήψη άλατος. Ταυτόχρονα παρατηρείται κατα-
κράτηση ύδατος και άλατος από τους νεφρούς. 

Σε καταστάσεις ήπιας μείωσης της νεφρικής αιμάτωσης, η 
σπειραματική διήθηση και το κλάσμα διήθησης διατηρούνται 
μέσω διάφορων  αντιρροπιστικών μηχανισμών. Σε απάντηση στην 
μειωμένη πίεση διήθησης, η ενεργοποίηση υποδοχέων τάσης στα 
προσαγωγά αρτηρίδια οδηγεί σε αγγειοδιαστολή των αρτηριδίων 
αυτών, μέσω ενός τοπικού μυογενούς αντανακλαστικού (μηχανι-
σμός αυτορρύθμισης). Η βιοσύνθεση αγγειοδιασταλτικών προστα-
γλανδινών (π.χ. προσταγλανδίνης Ε2 και προστακυκλίνης) αυξάνε-
ται κάτω από την επίδραση της αγγειοτενσίνης ΙΙ, με αποτέλεσμα 
την  πρόκληση αγγειοδιαστολής των προσαγωγών αρτηριδίων. 
Επιπλέον, η αγγειοτενσίνη II προκαλεί επιλεκτική αγγειοσύσπαση 
των απαγωγών αρτηριδίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του εν-
δοσπειραματικής ροής πλάσματος και του κλάσματος διήθησης 
(filtration fraction), τη διατήρηση της ενδοσπειραματικής πίεσης 
και του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR). Σε καταστάσεις 
σοβαρότερης μείωσης της νεφρικής αιμάτωσης, οι εν λόγω αντιρ-
ροπιστικοί μηχανισμοί αναστέλλονται και ο GFR μειώνεται με απο-
τέλεσμα την πρόκληση προνεφρικής ΟΝΑ.

Η χάλαση των προσαγωγών αρτηριδίων επιτρέπει τη διατήρη-
ση σταθερού GFR σε περιπτώσεις συστηματικής υπότασης. Ωστό-
σο, όταν η υπόταση είναι σοβαρή ή παρατεταμένη, οι αυτορρυθ-
μιστικοί μηχανισμοί δεν επαρκούν με αποτέλεσμα την απότομη 
πτώση του GFR. Προνεφρική ΟΝΑ μπορεί να εμφανιστεί ακόμα 
και σε καταστάσεις λιγότερο σοβαρής υπότασης εάν συνυπάρ-
χουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου όπως προχωρημένη ηλικία 
ή νοσήματα που επηρεάζουν την ακεραιότητα των προσαγωγών 
αρτηριδίων (π.χ. υπερτασική νεφροσκλήρυνση, διαβητική αγγειο-
πάθεια και άλλες μορφές αποφρακτικής νόσου συμπεριλαμβανο-
μένης της αρτηριοσκληρυντικής νεφραγγειακής νόσου). Επιπλέον, 
τα φάρμακα που επηρεάζουν την αντιρροπιστική απάντηση της 
μικροκυκλοφορίας του νεφρού στην χαμηλή αρτηριακή πίεση 
μπορεί οδηγήσουν σε εκδήλωση προνεφρικής ΟΝΑ ή σε εξέλιξη 
της προνεφρικής ΟΝΑ σε ενδογενή νεφρική ΟΝΑ. Τα φάρμακα που 
αναστέλλουν είτε τη σύνθεση των προσταγλανδινών [αναστολείς 
της κυκλο-οξυγονάσης, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
(ΜΣΑΦ)] είτε τη δραστηριότητα του μετατρεπτικού ενζύμου της 
αγγειοτενσίνης (αναστολείς ΜΕΑ) αποτελούν σημαντικούς υπεύ-
θυνους παράγοντες. Τα ΜΣΑΦ δεν επηρεάζουν τον GFR στα υγιή 
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άτομα, αλλά μπορεί να προκαλέσουν προνεφρική ΟΝΑ σε ασθε-
νείς με ελαττωμένο ενδο-αγγειακό όγκο ή σε αυτούς με χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια, οι οποίοι διατηρούν σταθερό GFR, εν μέρει 
με υπερδιήθηση λόγω της δράσης των προσταγλανδινών στους 
εναπομείναντες λειτουργικούς νεφρώνες. Οι αναστολείς του μετα-
τρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α- ΜΕΑ) μπορούν επίσης 
να μειώσουν τον GFR σε καταστάσεις μειωμένης νεφρικής αιμά-
τωσης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ 
μεγάλη περίσκεψη σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη στένωση των 
νεφρικών αρτηριών ή σε εκείνους με μονήρη νεφρό και στένωση 
της νεφρικής αρτηρίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η σπειραματική 
αιμάτωση και διήθηση εξαρτάται κατά απόλυτο τρόπο από τη 
δράση της αγγειοτενσίνης II. Αναλυτικότερα, η διατήρηση του 
ρυθμού σπειραματικής διήθησης γίνεται μέσω της δράσης της 
αγγειοτενσίνης στην αύξηση της συστηματικής αρτηριακής πίεσης 
και στην επιλεκτική πρόκληση αγγειοσύσπασης των απαγωγών 
αρτηριδίων. Οι α-ΜΕΑ και οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της 
αγγειοτενσίνης ΙΙ μειώνουν τις δράσεις αυτές της αγγειοτενσίνης 
ΙΙ και οδηγούν στην εμφάνιση ΟΝΑ.

Ηπατονεφρικό σύνδρομο 

Το ηπατονεφρικό σύνδρομο (HRS) αποτελεί μια ιδιαίτερη κατά-
σταση προνεφρικής ΟΝΑ η οποία συχνά παρατηρείται σε προχω-
ρημένη ηπατική ανεπάρκεια λόγω κίρρωσης ή οξείας ηπατικής 
ανεπάρκειας. Στο HRS, οι νεφροί δεν εμφανίζουν ανατομική βλάβη 
και η νεφρική ανεπάρκεια οφείλεται στην αγγειοδιαστολή των 
αγγείων των σπλάχνων και στην παρουσία αρτηριοφλεβικών ανα-
στομώσεων, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής σύσπασης 
των νεφρικών αγγείων. Η διόρθωση της υποκείμενης ηπατικής 
νόσου (π.χ. μεταμόσχευση ήπατος) συνοδεύεται από αποκατά-
σταση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Υπάρχουν δύο τύποι του 
HRS, ο τύπος Ι και ο τύπος ΙΙ, οι οποίοι διαφέρουν στην κλινική 
τους εικόνα. Στον τύπο Ι, την πιο επιθετική μορφή της νόσου, η 
ΟΝΑ εξελίσσεται ακόμα και μετά τη βελτίωση της αιμοδυναμικής 
κατάστασης και συνοδεύεται από θνητότητα των ασθενών σε πο-
σοστό που ξεπερνά το 90%.

ΕΝΔΟΝΕΦΡΙΚΗ ΟΝΑ (ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗ 
ΑΖΩΘΑΙΜΙΑ) 
Η ταξινόμηση της ενδονεφρικής ΟΝΑ γίνεται με βάση το κατά 
κύριο λόγο προσβεβλημένο τμήμα του νεφρικού ιστού: (1) σω-
ληναριακή βλάβη λόγω ισχαιμίας ή νεφροτοξικής δράσης ουσι-
ών, (2) προσβολή του διαμεσο-σωληναριακού χώρου, (3) βλάβη 
της νεφρικής μικροκυκλοφορίας και των σπειραμάτων και (4) 
προσβολή των μεγαλύτερων νεφρικών αγγείων (Πίνακας 10-1). 
Η ισχαιμία και οι νεφροτοξίνες επιδεινώνουν την οξεία νεφρική 
βλάβη. Αν και πολλοί ασθενείς με ισχαιμική ή νεφροτοξική ΟΝΑ 
δεν έχουν μορφολογικές ενδείξεις κυτταρικής νέκρωσης, η βλάβη 
αυτή συχνά αναφέρεται ως οξεία σωληναριακή νέκρωση ή ΟΣΝ. 
Πρόσφατα, έχει προταθεί ο όρος οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) λόγω 
του σημαντικού ρόλου της βλάβης αυτής στα σωληναριακά επι-
θηλιακά κύτταρα αλλά και σε άλλα κύτταρα του νεφρικού ιστού 
(π.χ. ενδοθηλιακά).

Αιτιολογία και παθοφυσιολογία της ισχαιμικής ΟΣΝ 
Η προνεφρική ΟΝΑ και η ισχαιμική ΟΣΝ είναι μέρος ενός φάσμα-
τος εκδηλώσεων που συνοδεύουν τη μειωμένη νεφρική αιμάτωση. 
Στην πλέον ακραία μορφή, η ισχαιμία οδηγεί σε αμφοτερόπλευ-
ρη νέκρωση του νεφρική φλοιού και μη αναστρέψιμη νεφρική 
ανεπάρκεια. Η ΟΣΝ διαφέρει από τη προνεφρική ΟΝΑ στο ότι τα 
νεφρικά επιθηλιακά σωληναριακά κύτταρα υφίστανται ανατομική 
βλάβη. Η ΟΣΝ συμβαίνει συχνότερα σε ασθενείς που υποβάλλο-
νται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ή εμφανίζουν σοβαρά 
τραύματα, αιμορραγία, σήψη ή/και υπο-ογκαιμία (Πίνακας 10-1). 
Οι ασθενείς με άλλους παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση ΟΝΑ 

(π.χ. έκθεση σε νεφροτοξικές ουσίες ή προϋπάρχουσα χρόνια νε-
φρική νόσο) παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση ΟΣΝ. 
Η αποκατάσταση χρειάζεται συνήθως 1-2 εβδομάδες μετά την 
επάνοδο της νεφρικής αιμάτωσης στα φυσιολογικά, διότι απαιτεί-
ται επιδιόρθωση και αναγέννηση των νεφρικών κυττάρων.

Η πορεία της ισχαιμικής ΟΝΑ χαρακτηρίζεται από τις πα-
ρακάτω τέσσερεις φάσεις: εγκατάσταση, επέκταση, συντήρηση 
και αποκατάσταση (Εικ. 10-1). Συχνά προηγείται μια περίοδος 
προνεφρικής αζωθαιμίας. Κατά την αρχική φάση εγκατάστασης 
(initiation phase), η οποία διαρκεί από ώρες μέχρι ημέρες, παρατη-
ρείται μείωση του GFR λόγω (1) μείωσης της πίεσης σπειραματικής 
διήθησης, που οφείλεται στην πτώση της νεφρικής ροής αίματος, 
(2) παρακώλυσης της ροής του διηθήματος μέσα στα ουροφόρα 
σωληνάρια λόγω της παρουσίας κυλίνδρων επιθηλιακών σωλη-
ναριακών κυττάρων και νεκρωτικών κυτταρικών συγκριμάτων 
στον σωληναριακό αυλό και (3) διαρροής του διηθήματος, δια 
του προσβεβλημένου σωληναριακού επιθηλίου στο διάμεσο νε-
φρικό χώρο. Η ισχαιμική βλάβη είναι περισσότερο έντονη στο 
εγγύς σωληνάριο (τμήμα S3, ευθύ τμήμα) και στο μυελικό τμή-
μα του παχέος ανιόντος σκέλους της αγκύλης του Henle. Και τα 
δύο αυτά τμήματα παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ενεργητικής 
μεταφοράς ουσιών (η οποία εξαρτάται από την προσφορά ΑΤΡ) 
και κατανάλωσης οξυγόνου και βρίσκονται στην εξωτερική επι-
φάνεια της μυελώδους μοίρας του νεφρού, όπου η μερική πίεση 
οξυγόνου είναι μειωμένη, ακόμα και σε κανονικές συνθήκες. Η 
κυτταρική ισχαιμία οδηγεί σε έλλειψη ΑΤΡ, αναστολή της ενεργητι-
κής μεταφοράς νατρίου, ρήξη του κυτταρικού σκελετού, απώλεια 
της πολικότητας των κυττάρων και παραγωγή ελεύθερων ριζών 
οξυγόνου. Η αποκατάσταση της νεφρικής ροής αίματος κατά τη 
φάση αυτή μπορεί να περιορίσει τη νεφρική βλάβη. Εάν η βλάβη 
είναι σοβαρή ακολουθεί απόπτωση και νέκρωση των σωληναρι-
ακών κυττάρων.   

Η φάση της επέκτασης (extension phase) ακολουθεί την αρχική 
φάση εγκατάστασης και χαρακτηρίζεται από συνεχιζόμενη ισχαι-
μική βλάβη και φλεγμονή. Η βλάβη του ενδοθηλίου, που οδηγεί 
σε συμφόρηση του αγγειακού δικτύου, φαίνεται ότι ενέχεται στη 
διαδικασία αυτή. Η φάση ανάπτυξης ακολουθείται από τη φάση 
συντήρησης (maintenance phase), κατά τη διάρκεια της οποίας 
εγκαθίσταται η βλάβη στα επιθηλιακά κύτταρα και η οποία συνή-
θως διαρκεί 1 έως 2 εβδομάδες. Κατά τη φάση αυτή παρατηρείται 
σταθεροποίηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) στα 
κατώτερα επίπεδα (συχνά 5-10 mL/min), μείωση της αποβαλλόμε-
νης ποσότητας των ούρων και εκδήλωση επιπλοκών σχετιζόμενων 
με την κατάσταση ουραιμίας (βλ. παρακάτω). Οι λόγοι για τους 
οποίους ο GFR παραμένει σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια 
της φάσης αυτής και παρά τη διόρθωση της συστηματικής αιμο-
δυναμικής κατάστασης, δεν έχουν διευκρινιστεί. Οι υποτιθέμενοι 
μηχανισμοί περιλαμβάνουν την παρουσία εμμένουσας ενδονε-
φρικής αγγειοσύσπασης και ισχαιμίας της μυελώδους μοίρας που 
σχετίζονται με την μη φυσιολογική παραγωγή αγγειοδραστικών 
ουσιών από τα πάσχοντα ενδοθηλιακά κύτταρα, τη συμφόρηση 
των αγγείων της μυελώδους μοίρας και τη βλάβη λόγω επαναιμά-
τωσης που προκαλείται από ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, και μεσο-
λαβητές της φλεγμονώδους αντίδρασης που απελευθερώνονται 
από λευκοκύτταρα ή κύτταρα του νεφρικού ιστού. Επιπλέον, η 
ίδια η βλάβη των επιθηλιακών σωληναριακών κυττάρων μπορεί 
να συμβάλει στην πρόκληση εμμένουσας ενδονεφρικής αγγειο-
σύσπασης μέσω ενός μηχανισμού σωληναριοσπειραματικής ανά-
δρασης (tubuloglomerular feedback). Ειδικά επιθηλιακά κύτταρα 
στην περιοχή της πυκνής θηλής των άπω σωληναρίων ανιχνεύουν 
την αυξημένη προσφορά άλατος στον άπω νεφρώνα, η οποία εί-
ναι αποτέλεσμα μειωμένης επαναρρόφησης άλατος σε  εγγύτερα 
τμήματα του νεφρώνα. Τα κύτταρα της πυκνής θηλής με τη σειρά 
τους, διεγείρουν τη σύσπαση των παρακείμενων προσαγωγών 
αρτηριδίων και επηρεάζουν περαιτέρω τη σπειραματική αιμάτωση 
και διήθηση συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πρόκληση 
ενός φαύλου κύκλου. 
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ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΧΝΝ)

Joanne M. Bargman � Karl Skorecki

Ο όρος χρόνια νεφρική νόσος αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα 
διαφόρων παθοφυσιολογικών διαδικασιών που σχετίζονται με την 
παρουσία μη φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας και προοδευτι-
κής μείωσης του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR). Μια ευ-
ρέως αποδεκτή ταξινόμηση, βασισμένη σε πρόσφατες οδηγίες του 
National Kidney Foundation (Kidney Dialysis Outcomes Quality 
Initiative, KDOQI), στην οποία τα στάδια της ΧΝΝ καθορίζονται με 
βάση τον υπολογιζόμενο GFR περιγράφεται στον Πίνακα 11-1. 

Ο όρος χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αναφέρεται στην ύπαρξη 
μιας διαδικασίας συνεχούς, σημαντικής και μη αναστρέψιμης 
μείωσης του αριθμού των νεφρώνων και τυπικά αντιστοιχεί στη 
ΧΝΝ σταδίου 3 έως 5. Οι παθοφυσιολογικές διαταραχές και οι 
προσαρμοστικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με τη χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια αποτελούν το κύριο μέρος του κεφαλαίου αυτού. Ο 
όρος νεφρική νόσος τελικού σταδίου αντιπροσωπεύει το στάδιο 
της ΧΝΝ όπου η συσσώρευση των τοξικών προϊόντων του με-
ταβολισμού, των υγρών και των ηλεκτρολυτών που φυσιολογικά 
απεκκρίνονται από τους νεφρούς οδηγεί στην εκδήλωση του ου-
ραιμικού συνδρόμου. Το σύνδρομο αυτό αποτελεί αιτία θανάτου 
των ασθενών, εάν αυτοί δεν αντιμετωπιστούν με υποκατάσταση 
της νεφρικής λειτουργίας με τη χρήση εξωνεφρικής κάθαρσης ή 
με μεταμόσχευση νεφρού. Οι παρεμβάσεις αυτές περιγράφονται 
στα Κεφ. 12 και 13. Η νεφρική νόσος τελικού σταδίου αναφέρεται 
στο κεφάλαιο αυτό ως ΧΝΝ σταδίου 5.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΝΝ

Η παθοφυσιολογία της ΧΝΝ περιλαμβάνει δύο κατηγορίες μηχα-
νισμών νεφρικής βλάβης: (1) τους γενεσιουργούς μηχανισμούς 
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οι οποίοι είναι ειδικοί για κάθε υποκείμενο αίτιο (π.χ. εναπόθεση 
ανοσοσυμπλεγμάτων και πρόκληση φλεγμονώδους αντίδρασης 
σε συγκεκριμένους τύπους σπειραματονεφριτίδων ή έκθεση σε 
τοξικές ουσίες σε συγκεκριμένους τύπους βλάβης του διαμεσο-
σωληναριακού νεφρικού χώρου) και (2) τους μηχανισμούς εξέλι-
ξης της νεφρικής βλάβης που αποτελούν συνέπεια της σταδιακής 
μείωσης της νεφρικής μάζας, ανεξάρτητα από το αίτιο της βλά-
βης και περιλαμβάνουν την υπερδιήθηση και υπερτροφία των 
εναπομεινάντων βιώσιμων νεφρώνων (Κεφ. 2). Η απάντηση στη 
μείωση του αριθμού των νεφρώνων έχει ως συνέπεια την παρα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 11-1 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ GFR ml/min/1.73 m2

0 >90α

1 ≥90β

2 60-89
3 30-59
4 15-29
5 <15

α Με παράγοντες κινδύνου για ΧΝΝ.
β Με διαπιστωμένη νεφρική βλάβη (π.χ. εμμένουσα πρωτεϊνουρία, 
μη φυσιολογικό ίζημα ούρων, μη φυσιολογικές βιοχημικές εξετάσεις 
αίματος και ούρων, μη φυσιολογικές απεικονιστικές εξετάσεις).
Σημείωση: GFR, ρυθμός σπειραματικής διήθησης.
Πηγή: Από National Kidney Foundation. K/DOQI,Clinical Practice Guide-
lines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, classification and stratifica-
tion. Am J Kidney 39: Suppl.1, 2002. 
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νευρομυϊκό σύστημα συνήθως γίνονται κλινικά εμφανείς κατά το 
στάδιο 3 της ΧΝΝ. Οι πρώιμες εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό 
σύστημα είναι ήπιες διαταραχές της μνήμης και της συγκέντρωσης 
καθώς και διαταραχές του ύπνου. Στα πιο προχωρημένα στάδια 
της νόσου εμφανίζονται εκδηλώσεις νευρομυϊκής ευερεθιστότη-
τας, όπως λόξυγγας, κράμπες και δεσμιδώσεις ή συσπάσεις των 
μυών. Σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, η οποία δεν αντι-
μετωπίζεται, μπορεί να εμφανιστούν τρόμος, μυοκλονίες, σπασμοί 
και κώμα. 

Η περιφερική νευροπάθεια συνήθως γίνεται κλινικά εμφανής 
κατά το στάδιο 4 της ΧΝΝ, παρά το γεγονός ότι τα ηλεκτροφυσι-
ολογικά και ιστολογικά ευρήματα της περιφερικής νευροπάθειας 
διαπιστώνονται πολύ νωρίτερα. Αρχικά, τα αισθητικά νεύρα προ-
σβάλλονται περισσότερο από τα κινητικά, τα κάτω άκρα περισσό-
τερο από τα άνω άκρα και τα ακραία τμήματα των άκρων περισσό-
τερο από τα κεντρικά. Το σύνδρομο των «ανήσυχων κάτω άκρων» 
(restless leg syndrome) χαρακτηρίζεται από παθολογική αίσθηση 
δυσανεξίας στα κάτω άκρα και στα πέλματα που βελτιώνεται με 
τη συχνή κίνηση των κάτω άκρων. Εάν η υποκατάσταση της νε-
φρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση δεν αρχίσει άμεσα μετά την 
εμφάνιση των αισθητικών διαταραχών, ακολουθεί η προσβολή του 
κινητικού συστήματος, με την εκδήλωση μυϊκής αδυναμίας. Συνε-
πώς η εκδήλωση περιφερικής νευροπάθειας χωρίς την παρουσία 
άλλου πιθανού αιτίου (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης) αποτελεί μια 
σταθερή ένδειξη για την εφαρμογή θεραπείας υποκατάστασης της 
νεφρικής λειτουργίας. Πολλές από τις παραπάνω περιγραφείσες 
επιπλοκές υποχωρούν με την αιμοκάθαρση, αλλά ορισμένες μη 
ειδικές διαταραχές μπορεί να επιμένουν. Η επιτυχής μεταμόσχευ-
ση νεφρού μπορεί να αποκαταστήσει πλήρως τις υπολειμματικές 
νευρολογικές εκδηλώσεις.

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΘΡΕΨΗΣ 

Η ουραιμική απόπνοια, χαρακτηριστική οσμή της αναπνοής που 
θυμίζει οσμή ούρων, προέρχεται από τη διάσπαση της ουρίας 
σε αμμωνία στο σάλιο και συχνά συνοδεύεται από δυσάρεστη 
μεταλλική γεύση (δυσγευσία). Στους ουραιμικούς ασθενείς μπο-
ρεί να εμφανιστούν γαστρίτιδα, πεπτικά έλκη και εξελκώσεις του 
βλεννογόνου σε οποιοδήποτε σημείο του γαστρεντερικού σωλή-
να και μπορεί να προκαλέσουν κοιλιακό άλγος, ναυτία, εμέτους 
και απώλεια αίματος. Οι ασθενείς με ΧΝΝ συχνά εμφανίζουν δυ-
σκοιλιότητα, η οποία μπορεί να επιδεινώνεται με τη χορήγηση 
σκευασμάτων που περιέχουν ασβέστιο και σίδηρο. Επιπλέον, η 
κατακράτηση ουραιμικών τοξινών συμβάλλει στην εμφάνιση ανο-
ρεξίας, λόξυγγα, ναυτίας και εμέτων. 

Ο περιορισμός των προσλαμβανόμενων πρωτεϊνών μπορεί 
να περιορίσει τη ναυτία και τους εμέτους, αλλά ενδέχεται να έχει 
ως συνέπεια την κακή θρέψη και πρέπει να γίνεται, όποτε είναι 
δυνατόν, με την καθοδήγηση ειδικού διαιτολόγου. Ο πρωτεϊνικός-
ενεργειακός υποσιτισμός, αποτέλεσμα της μειωμένης πρόσληψης 
πρωτεϊνών και θερμίδων, παρατηρείται συχνά σε προχωρημέ-
νου σταδίου ΧΝΝ και αποτελεί ένδειξη έναρξης της θεραπείας 
υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Εκτός από τη μειω-
μένη πρόσληψη, οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν ανθεκτικότητα 
στην αναβολική δράση της ινσουλίνης και άλλων ορμονών και 
αυξητικών παραγόντων. Η μεταβολική οξέωση και η παραγωγή 
κυτταροκινών, που συμβαίνει κατά τη διαδικασία της φλεγμονώ-
δους αντίδρασης, μπορούν να ενεργοποιήσουν τον καταβολισμό 
πρωτεϊνών. Η εκτίμηση για την πιθανή παρουσία πρωτεϊνικού-
ενεργειακού υποσιτισμού πρέπει να αρχίζει από το στάδιο 3 της 
ΧΝΝ, με τη χρήση ορισμένων δεικτών. Η εκτίμηση αυτή γίνεται 
με τη λήψη λεπτομερούς καθημερινού διαιτητικού ιστορικού, 
παρακολούθηση του καθαρού σωματικού βάρους (χωρίς οίδη-
μα) και προσδιορισμό της συγκέντρωσης της λευκωματίνης στον 
ορό και του αζώτου των πρωτεϊνών στα ούρα. Η μέθοδος της 
διπλής ενεργείας απορροφησιομετρίας με τη χρήση ακτίνων Χ 

χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως για τον υπολογισμό της καθαρής 
μάζας σώματος. Επιπλέον, κλινικά σημεία όπως το πάχος πτυχής 
δέρματος, η περιφέρεια του βραχιονίου μυός και εργαστηριακές 
εξετάσεις όπως τα επίπεδα προαλβουμίνης και χοληστερόλης 
ορού συμβάλλουν στην εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης και 
της μάζας σώματος. Οι συνιστώμενες οδηγίες για τη θρέψη των 
ασθενών με ΧΝΝ αναφέρονται περιληπτικά παρακάτω στο κεφά-
λαιο «Αρχές θεραπείας της ΧΝΝ».

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
Στη ΧΝΝ παρατηρείται μεταβολή του μεταβολισμού της γλυκόζης 
με αποτέλεσμα την επιβράδυνση του ρυθμού με τον οποίο τα 
επίπεδα της γλυκόζης του αίματος μειώνονται μετά τη φόρτιση με 
γλυκόζη. Τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας στο αίμα είναι συνήθως 
φυσιολογικά ή ελαφρά αυξημένα και η ήπια δυσανεξία στη γλυκό-
ζη που παρατηρείται στην ουραιμία δεν απαιτεί ειδική θεραπεία. 
Οι νεφροί συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην απομάκρυνση 
της ινσουλίνης από την κυκλοφορία και για τον λόγο αυτό, τα 
επίπεδα ινσουλίνης του πλάσματος εμφανίζονται ελαφρά ή μέτρια 
αυξημένα στους περισσότερους ουραιμικούς ασθενείς σε κατά-
σταση νηστείας αλλά και μετά τα γεύματα. Λόγω της ελαττωμένης 
νεφρικής αποδόμησης της ινσουλίνης, οι ασθενείς σε θεραπεία με 
ινσουλίνη συνήθως χρειάζονται προοδευτική μείωση της δόσης 
της καθώς η νεφρική λειτουργία επιδεινώνεται. Πολλά υπογλυ-
καιμικά φάρμακα απαιτούν μείωση της δόσης τους στη νεφρική 
ανεπάρκεια και μερικά, όπως η μετφορμίνη, αντενδείκνυνται όταν 
ο GFR μειωθεί σε επίπεδα κάτω του 50%.

Στις γυναίκες με ΧΝΝ, τα επίπεδα των οιστρογόνων είναι μει-
ωμένα και για τον λόγο αυτό παρατηρείται συχνά αμηνόρροια και 
αδυναμία κυήσεως. Όταν ο GFR μειώνεται στα επίπεδα των 40 ml/
min υπάρχει αυξημένος ρυθμός αυτόματων αποβολών και μόνο 
το 20% των κυήσεων καταλήγει στη γέννηση ζώντων νεογνών. 
Επιπλέον, η κατάσταση εγκυμοσύνηε μπορεί να συνοδεύεται από  
επιτάχυνση της εξέλιξης της ΧΝΝ. Οι άρρενες ασθενείς με ΧΝΝ 
εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης, σεξουαλική δυσλει-
τουργία και ολιγοσπερμία. Σε εφήβους με ΧΝΝ παρατηρείται κα-
θυστέρηση της σεξουαλικής ωρίμανσης ακόμα και μεταξύ αυτών 
που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση. Πολλές από τις διατα-
ραχές αυτές βελτιώνονται ή αποκαθιστώνται με εντατικοποίηση 
της κάθαρσης ή μετά από επιτυχή νεφρική μεταμόσχευση.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 
Οι ασθενείς με προχωρημένου σταδίου ΧΝΝ παρουσιάζουν εκδη-
λώσεις από το δέρμα. Η αναιμία εκδηλώνεται με ωχρότητα και η 
μη φυσιολογική αιμοστατική λειτουργία με πολλαπλές εκχυμώσεις. 
Συχνά υπάρχει κνησμός.  Οι ασθενείς με προχωρημένου σταδίου 
ΧΝΝ ακόμα και αυτοί που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση παρου-
σιάζουν υπέρχρωση δέρματος, η οποία αντανακλά την εναπόθεση 
κατακρατούμενων προϊόντων του μεταβολισμού (urochromes). 
Παρότι πολλές από τις δερματικές εκδηλώσεις βελτιώνονται με 
την αιμοκάθαρση, ο κνησμός είναι συχνά επίμονος και βασανι-
στικός. Το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του κνησμού  είναι 
ο αποκλεισμός άλλων δερματικών παθήσεων (π.χ. ψώρας) και η 
ρύθμιση της συγκέντρωσης φωσφόρου. Παρότι αρχικά αναφέρ-
θηκε ότι η θεραπεία με ερυθροποιητίνη βελτιώνει τον ουραιμικό 
κνησμό, αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Η χορήγηση αντιισταμινικών 
από το στόμα, η τοπική εφαρμογή σκευασμάτων που βελτιώνουν 
την ενυδάτωση του δέρματος και γλυκοκορτικοειδών καθώς και 
η εφαρμογή υπεριώδους ακτινοβολίας έχει αναφερθεί ότι έχουν 
θετικά αποτελέσματα.

Μια άλλη κατάσταση που περιγράφτηκε πρόσφατα ονομάζε-
ται νεφρογενής ινωτική δερματοπάθεια (nephrogenic fibrosing 
dermopathy) και χαρακτηρίζεται από προοδευτική διήθηση και 
σκλήρυνση του υποδορίου ιστού, κυρίως στους βραχίονες και στις 
κνήμες. Η κατάσταση αυτή προσομοιάζει με σκληρομυξοίδημα και 
παρατηρείται σε ασθενείς με ΧΝΝ και ειδικότερα σε αυτούς που 
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υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Σε πρόσφατες μελέτες αναφέρε-
ται ότι η έκθεση στο σκιαγραφικό γαδολίνιο, που χρησιμοποιείται 
για τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας, μπορεί να προκαλέσει 
την εκδήλωση του συνδρόμου αυτού.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Ιστορικό και φυσική εξέταση 
Τα συμπτώματα και σημεία της νεφρικής νόσου απουσιάζουν 
μέχρις ότου εμφανιστεί σημαντικού βαθμού έκπτωση της νε-
φρικής λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό η διάγνωση της νεφρικής 
νόσου συνήθως αποτελεί δυσάρεστη έκπληξη για τους ασθενείς 
με αποτέλεσμα τον προβληματισμό και την αρνητική συμπεριφο-
ρά τους. Μεγάλη σημασία στην επιβεβαίωση της διάγνωσης της 
νεφρικής νόσου έχει το ιστορικό. Η παρουσία υπέρτασης (που 
μπορεί να αποτελεί αίτιο αλλά και συνέπεια της ΧΝΝ), διαβήτη, 
παθολογικών ευρημάτων στην εξέταση ούρων και προβλημάτων 
κατά την εγκυμοσύνη όπως προεκλαμψίας ή αποβολής κατά την 
αρχική φάση της κύησης πρέπει να αξιολογούνται στην εκτίμη-
ση των ασθενών αυτών. Η λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων θα 
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Τα φάρμακα που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία είναι τα αναλγητικά (η χρήση των οποίων συ-
νήθως υποτιμάται ή δεν αναφέρεται από τους ασθενείς), τα μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα σκευάσματα χρυσού, η 
πενικιλλαμίνη, τα αντιμικροβιακά, οι αναστολείς αντλίας πρωτονί-
ων, τα αντιρετροϊκά και το λίθιο. Στη διερεύνηση της παρουσίας 
ουραιμικού συνδρόμου συμβάλλουν ιδιαίτερα ερωτήσεις που 
αφορούν στην όρεξη, στη δίαιτα, στην παρουσία ναυτίας, εμέτων, 
λόξυγγα, δύσπνοιας, περιφερικών οιδημάτων, μεταβολών του 
βάρους, μυϊκών κραμπών, κνησμού, και «συνδρόμου ανήσυχων 
κάτω άκρων». 

Κατά τη φυσική εξέταση, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη ση-
μασία στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και στην εκτίμηση για 
πιθανή βλάβη από την υπέρταση των οργάνων στόχων.  Θα πρέ-
πει να γίνεται βυθοσκόπηση και εξέταση της προκάρδιας χώρας 
(έλεγχος για heave αριστερής κοιλίας και ακρόαση για παρουσία 
τέταρτου καρδιακού ήχου). Η βυθοσκόπηση είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική εξέταση για τους διαβητικούς διότι η παρουσία διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας σχετίζεται με την εμφάνιση διαβητικής 
νεφροπάθειας. Άλλα ευρήματα κατά τη φυσική εξέταση των ασθε-
νών με ΧΝΝ είναι η παρουσιά οιδημάτων και αισθητικού τύπου 
πολυνευροπάθειας. Η παρουσία τρόμου ή περικαρδιακού ήχου 
τριβής που δεν σχετίζεται με άλλα αίτια συνήθως υποδηλώνει την 
εκδήλωση ουραιμικού συνδρόμου.

Εργαστηριακές εξετάσεις 
Ο εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει να επικεντρώνεται στην 
αναγνώριση της υποκείμενης αιτίας της νεφρικής βλάβης ή της 
επιδείνωσής της, στον βαθμό της νεφρικής βλάβης και στις συ-
νέπειές της. Ανοσολογικές εξετάσεις για συστηματικό ερυθημα-
τώδη λύκο και αγγειίτιδες θα πρέπει να διενεργούνται σε όποιες 
περιπτώσεις ενδείκνυνται. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού και 
ούρων θα πρέπει να γίνεται σε κάθε ασθενή >35 ετών ο οποί-
ος εμφανίζει άγνωστης αιτιολογίας ΧΝΝ, αναιμία και αυξημένο 
ή ακόμη και φυσιολογικό ασβέστιο ορού, προκειμένου να απο-
κλειστεί η παρουσία παραπρωτεϊναιμίας. Σε περίπτωση σπειρα-
ματονεφρίτιδας, θα πρέπει να αναζητείται πιθανή υποκείμενη 
λοιμώδης νόσος όπως ηπατίτιδα Β και C και λοίμωξη από τον ιό 
HIV. Η εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται με 
επανειλημμένες μετρήσεις με σκοπό τον καθορισμό της πορείας 
της νεφρικής βλάβης και την επιβεβαίωση του ότι η νόσος είναι 
χρόνια και όχι οξεία και ενδεχομένως δυνητικά αναστρέψιμη. Οι 
συγκεντρώσεις ασβεστίου, φωσφόρου και παραθορμόνης (ΡΤΗ) 

στον ορό θα πρέπει να προσδιορίζονται με σκοπό την εκτίμηση 
της οστικής μεταβολικής νόσου. Άλλες εξετάσεις που πρέπει να 
γίνονται είναι η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης και των επιπέδων σι-
δήρου, Β12 και φυλλικού οξέος στον ορό. Η 24ωρη συλλογή ούρων 
για μέτρηση της αποβαλλόμενης ποσότητας πρωτεϊνών μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εξέταση, διότι η αποβολή πρωτεΐνης 
>300 mg μπορεί να αποτελεί ένδειξη για χορήγηση θεραπείας με 
αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ΜΕΑ) 
ή ανταγωνιστών των υποδοχέων της (ΑΤΙΙ). 

Απεικονιστικές εξετάσεις 

Η χρησιμότερη απεικονιστική τεχνική είναι το υπερηχογράφημα 
νεφρών που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη δύο νεφρών, να 
διαπιστώσει εάν οι νεφροί είναι συμμετρικοί, να επιτρέψει εκτίμη-
ση του μεγέθους τους και να αποκλείσει την παρουσία μαζών και 
ενδείξεων απόφραξης. Η συρρίκνωση των νεφρών λόγω χρόνιας 
νόσου απαιτεί μακρά χρονική περίοδο και για τον λόγο αυτό η 
ανεύρεση μικρών ρικνών νεφρών αμφοτερόπλευρα είναι διαγνω-
στική ΧΝΝ μακράς διάρκειας και υποδηλώνει την παρουσία μη 
αναστρέψιμης σκλήρυνσης και ουλοποίησης του νεφρικού παρεγ-
χύματος. Η ανεύρεση φυσιολογικού μεγέθους νεφρών σημαίνει 
ότι η νεφρική νόσος μάλλον είναι οξεία ή υποξεία. Εξαίρεση απο-
τελούν η διαβητική νεφροπάθεια (όπου το μέγεθος των νεφρών 
αυξάνεται στην αρχή, πριν επέλθει η ΧΝΝ με απώλεια του GFR), η 
αμυλοείδωση και η νεφροπάθεια από τον ιό HIV, όπου το μέγεθος 
των νεφρών μπορεί να είναι φυσιολογικό παρά την παρουσία ΧΝΝ. 
Στην περίπτωση της πολυκυστικής νόσου των νεφρών που έχει 
οδηγήσει σε κάποιου βαθμού έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, 
η εικόνα στο υπερηχογράφημα αναδεικνύει την παρουσία αυ-
ξημένου μεγέθους νεφρών με πολλαπλές κύστεις (Κεφ. 16). Μια 
διαφορά στο μήκος των δύο νεφρών που ξεπερνά το 1 cm μπορεί 
να υποδηλώνει την παρουσία ετερόπλευρης ανωμαλίας ανάπτυ-
ξης, ή νεφραγγειακής νόσου με διαταραχή της αιμάτωσης του 
ενός νεφρού. Η διάγνωση της νεφραγγειακής νόσου μπορεί να 
τεθεί με διάφορες εξετάσεις συμπεριλαμβανομένων των υπερη-
χογραφήματος με Doppler, ραδιοισοτοπικών εξετάσεων και αξο-
νικής ή μαγνητικής τομογραφίας (CT ή MRI). Επί υποψίας κυστεο-
ουρητηρικής  παλινδρόμησης (υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις 
στην παιδική ηλικία, συμμετρικό μέγεθος των νεφρών με ουλές 
στους πόλους των νεφρών) ενδείκνυται η διενέργεια κυστεογρα-
φίας κατά την ούρηση. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
η κυστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση έχει ήδη υποστραφεί κατά 
τη φάση διάγνωσης της ΧΝΝ. Ακόμα όμως και εάν συνεχίζει  να 
υφίσταται, η χειρουργική αποκατάσταση δεν συνοδεύεται από 
βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας. Η ακτινογραφική απεικόνιση 
με τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
στη διερεύνηση της ΧΝΝ. Γενικότερα, καλό είναι να αποφεύγεται 
η ενδοφλέβια ή ενδοαρτηριακή έγχυση σκιαγραφικής ουσίας σε 
ασθενείς με ΧΝΝ, ειδικά εάν συνυπάρχει διαβητική νεφροπάθεια, 
διότι υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης νεφρικής ανεπάρκειας από τη 
χρήση της σκιαγραφικής ουσίας. Όταν η διενέργεια εξέτασης με 
χρήση σκιαγραφικής ουσίας είναι επιβεβλημένη, τότε θα πρέπει 
να λαμβάνονται τα κατάλληλα προφυλακτικά μέτρα, τα οποία 
περιλαμβάνουν την αποφυγή υπο-ογκαιμίας κατά τον χρόνο της 
έκθεσης στη σκιαγραφική ουσία, την ελαχιστοποίηση της δόσης 
της και την επιλογή της σκιαγραφικής ουσίας με την ελάχιστη 
νεφροτοξικότητα.

Βιοψία νεφρού 

Σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρα μικρούς ρικνούς νεφρούς δεν 
συνιστάται η διενέργεια βιοψίας νεφρού διότι: (1) είναι τεχνικά 
δύσκολη και έχει μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης αιμορραγίας 
και απώτερων επιπλοκών, (2) η ίνωση του νεφρικού παρεγχύματος 
είναι τόσο εκτεταμένη που η υποκείμενη νόσος δεν είναι εμφανής 
και (3) δεν υπάρχουν περιθώρια χορήγησης ειδικής θεραπείας 
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σχευμάτων. Στη δεκαετία αυτή, το μέγεθος της λίστας αναμονής 
υπερδιπλασιάστηκε και το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν 
μοσχεύματα από αποβιώσαντες δότες μειώθηκε από το 28% 
στο 14%. Η απάντηση στην κατάσταση αυτή είναι η αύξηση του 
αριθμού των ζώντων δοτών, καθώς η ανάγκη για εξεύρεση μο-
σχευμάτων συνεχίζει να αυξάνεται και ξεπερνά σημαντικά τον 
αριθμό των διαθέσιμων από αποβιώσαντες δότες μοσχευμάτων. 
Με δεδομένο το γεγονός ότι υπήρχαν 16.534 νέοι υποψήφιοι που 
προστέθηκαν στη λίστα αναμονής το 1994 και 24.493 το 2003, 
η ανάγκη θα συνεχίσει να υπερβαίνει την προσφορά. Οι λίστες 
αναμονής συνεχίζουν να αυξάνονται και ο μέσος χρόνος αναμο-
νής για έναν νεφρό από αποβιώσαντα δότη ξεπερνά σήμερα τα 
4 χρόνια σε πολλές περιοχές.

Τα συνολικά αποτελέσματα επιβίωσης των ασθενών και μο-
σχευμάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 13-2. Η επιβίωση ενός 
έτους των μοσχευμάτων από ζώντες δότες είναι καλύτερη επειδή 
προφανώς τα μοσχεύματα αυτά δεν έχουν υποστεί σημαντική 
ισχαιμική βλάβη. Η χρήση πιο ισχυρών ανοσοκατασταλτικών φαρ-
μάκων έχει σήμερα οδηγήσει στην πλήρη σχεδόν εξίσωση του 
κινδύνου απόρριψης των μοσχευμάτων σε όλους τους ασθενείς, 
κατά τον πρώτο χρόνο μετά τη μεταμόσχευση. Στα 5 και 10 χρόνια 
μετά τη μεταμόσχευση, υπάρχει μεγαλύτερη μείωση της επιβίωσης 
των μοσχευμάτων που προέρχονται από αποβιώσαντες δότες.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ 
Υπάρχουν λίγες μόνο απόλυτες αντενδείξεις για τη νεφρική μετα-
μόσχευση. Η επέμβαση της μεταμόσχευσης νεφρού δεν ανήκει 
στις μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις δεδομένου του ότι το μό-
σχευμα τοποθετείται εκτός της περιτοναϊκής κοιλότητας στο δεξιό 
λαγόνιο βόθρο. Οι λήπτες που δεν παρουσιάζουν περιεγχειρητικές 
επιπλοκές μπορούν να εξέλθουν του νοσοκομείου σε άριστη κα-
τάσταση ακόμα και εντός 5 ημερών από την επέμβαση.

Θεωρητικά, όλοι οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού 
σταδίου (ΧΝΝΤΣ) που λαμβάνουν νεφρικό μόσχευμα έχουν κα-
λύτερο προσδόκιμο επιβίωσης από τους ασθενείς αντίστοιχου 
κινδύνου που παραμένουν σε αιμοκάθαρση. Το ίδιο ισχύει για 
διαβητικούς και ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι έχουν υψηλό-
τερο ποσοστό θνητότητας συγκριτικά με τους λοιπούς λήπτες 
νεφρικών μοσχευμάτων, αλλά εμφανίζουν καλύτερη επιβίωση 
συγκριτικά με τους διαβητικούς ή ηλικιωμένους ασθενείς που 
παραμένουν σε αιμοκάθαρση. Στο μεγάλο αυτό όφελος που συ-

νοδεύει τη μεταμόσχευση θα πρέπει να προστεθούν και τα πολύ 
σημαντικά ηθικά ζητήματα που στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας 
τέτοιας πολιτικής με σκοπό την αύξηση των μοσχευμάτων, αφού 
ο αριθμός των νεφρικών μοσχευμάτων από αποβιώσαντες δότες 
υπολείπεται αρκετά από το να χαρακτηριστεί επαρκής για τις ανά-
γκες των υποψηφίων ληπτών. Σύμφωνα με τη σημερινή πρακτική, 
ένας υποψήφιος λήπτης θα πρέπει να έχει προσδόκιμο επιβίωσης 
μεγαλύτερο των 5 ετών για να συμπεριληφθεί σε λίστα αναμονής 
για μεταμόσχευση, με μόσχευμα από αποβιώσαντα δότη. Ακό-
μα και όταν πρόκειται για ζώντα δότη, ο υποψήφιος λήπτης θα 
πρέπει και πάλι να έχει προσδόκιμο επιβίωσης μεγαλύτερο των 
5 ετών. Η τακτική αυτή εφαρμόζεται, διότι το σημαντικό όφελος 
της μεταμόσχευσης νεφρού έναντι της παραμονής των ασθενών 
σε αιμοκάθαρση, διαπιστώνεται μόνο μετά την πάροδο μιας πε-
ριεγχειρητικής περιόδου κατά  στην οποία η θνητότητα είναι με-
γαλύτερη στους μεταμοσχευμένους ασθενείς συγκριτικά με τους 
ασθενείς που παραμένουν σε χρόνιο πρόγραμμα εξωνεφρικής 
κάθαρσης και εμφανίζουν τους ίδιους παράγοντες κινδύνου. 

Όλοι οι υποψήφιοι λήπτες πριν γίνουν αποδεκτοί για εγγραφή 
στη λίστα αναμονής νεφρικού μοσχεύματος θα πρέπει να υπο-
βληθούν σε έναν διεξοδικό έλεγχο με συνέπεια την εκτίμηση της 
σχέσης κινδύνου έναντι οφέλους από τη μεταμόσχευση. Συγκε-
κριμένα, θα πρέπει να γίνει λεπτομερής έλεγχος προκειμένου να 
διαγνωστεί η παρουσία δυνητικά αντιμετωπίσιμης στεφανιαίας 
νόσου, λανθάνουσας λοίμωξης ή κάποιας λοίμωξης βραδείας εξέ-
λιξης (π.χ. HIV, ηπατίτιδας Β ή C, φυματίωσης) και πιθανού νεοπλά-
σματος. Τα περισσότερα μεταμοσχευτικά κέντρα θεωρούν ότι η 
εμφανής λοίμωξη από ιό HIV και η ενεργός ηπατίτιδα αποτελούν  
αντενδείξεις για τη μεταμόσχευση, λόγω του μεγάλου κινδύνου 
εμφάνισης ευκαιριακών λοιμώξεων. Σε μερικά κέντρα διενεργείται 
μεταμόσχευση νεφρού και σε άτομα με ηπατίτιδα ή ακόμα και με 
λοίμωξη από τον ιό HIV με εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων, 
ώστε να καθοριστεί εάν η σχέση κινδύνου προς όφελος ευνοεί 
τη μεταμόσχευση έναντι της παραμονής του ασθενούς σε πρό-
γραμμα αιμοκάθαρσης.

Μεταξύ των ολίγων απόλυτων «ανοσολογικών» αντενδείξεων 
που υπάρχουν για τη μεταμόσχευση είναι και η παρουσία κάποιου 
αντισώματος έναντι του δότη, το οποίο μπορεί να έχει  δυσμενή 
επίδραση στη λειτουργία του μοσχεύματος. Τέτοια αντισώματα, 
τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πολύ πρώιμη απώλεια του μο-
σχεύματος, είναι τα φυσικά αντισώματα έναντι των αντιγόνων του 
συστήματος ΑΒΟ των ομάδων αίματος και τα αντισώματα έναντι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13-1 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1994 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2003 ΣΤΙΣ Η.Π.Α .

 1994 2003

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ 
 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΙΣΤΑ  ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΗΚΑΝ % ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΗΚΑΝ %

Αποβιώσαντες δότες 7.533 27.196 28 8.389 57.211 14
Ζώντες δότες 3.007   6.464
Σύνολο 10.540   14.853

Πηγή: Δεδομένα από Πίνακες, 2004 και 2005 Ετήσιες Αναφορές, Επιστημονική κοινότητα ληπτών μοσχεύματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13-2 
ΜΕΣΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟ 1992 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
2002 

 ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ, % ΑΣΘΕΝΕΙΣ, % ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ, % ΑΣΘΕΝΕΙΣ, % ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ, % ΑΣΘΕΝΕΙΣ, %

Αποβιώσαντες δότες 89 95 67 81 41 61
Ζώντες δότες 95 98 80 90 56 76  

Πηγή: Δεδομένα από Πίνακες, 2004 και 2005 Ετήσιες Αναφορές, Επιστημονική κοινότητα ληπτών μοσχεύματος.
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των ανθρώπινων λευκοκυτταρικών αντιγόνων του συστήματος 
HLA τάξης Ι (Α, Β, C) ή τάξης ΙΙ (DR), δηλαδή των αντιγόνων ιστο-
συμβατότητας. Η παρουσία των αντισωμάτων αυτών ελέγχεται με 
τον κατάλληλο προμεταμοσχευτικό  έλεγχο των υποψηφίων, για 
τυποποίηση ως προς το σύστημα ΑΒΟ και τα HLA, αλλά και με τη 
δοκιμασία διασταύρωσης του ορού του υποψηφίου για μεταμό-
σχευση ασθενούς με λεμφοκύτταρα του δότη, που γίνεται άμεσα 
πριν τη μεταμόσχευση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΟΤΗ 
Οι δότες νεφρικών μοσχευμάτων μπορεί να είναι αποβιώσαντες 
(άτομα με διαπιστωμένο εγκεφαλικό θάνατο) ή εθελοντές ζώντες. 
Οι τελευταίοι είναι συνήθως μέλη της οικογένειας του ασθενούς, 
οι οποίοι έχουν τουλάχιστον μερική συμβατότητα με τα αντιγόνα 
του συστήματος HLA του δυνητικού λήπτη. Οι εθελοντές ζώντες 
δότες θα πρέπει να είναι φυσιολογικοί κατά την κλινική εξέταση 
και να έχουν την ίδια κύρια ομάδα αίματος του συστήματος ΑΒΟ 
με τον λήπτη, διότι η υπέρβαση των φραγμών μεταξύ των κυρίων 
ομάδων αίματος μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην επιβίωση 
του μοσχεύματος. Εν τούτοις, είναι δυνατό να μεταμοσχευθεί ένας 
νεφρός από ένα δότη με ομάδα Ο σε ένα λήπτη με ομάδα Α, Β 
ή ΑΒ. Στους δότες νεφρικών μοσχευμάτων θα πρέπει να πραγ-
ματοποιείται εκλεκτική νεφρική αρτηριογραφία προκειμένου να 
αποκλειστεί η παρουσία πολλαπλών ή παθολογικών νεφρικών αρ-
τηριών, διότι στις περιπτώσεις αυτές η χειρουργική επέμβαση είναι 
δύσκολη και ο χρόνος ισχαιμίας του προς μεταμόσχευση νεφρού, 
μακρός. Οι χειρουργοί που ασχολούνται με τις μεταμοσχεύσεις 
χρησιμοποιούν σήμερα λαπαροσκοπική μέθοδο για την παρα-
σκευή και την αφαίρεση του νεφρού από ζώντα δότη. Η επέμβαση 
αυτή (λαπαροσκοπική νεφρεκτομή) έχει τα πλεονεκτήματα της 
μικρότερης υπολειμματικής χειρουργικής ουλής, της βραχύτερης 
ενδονοσοκομειακής παραμονής και των λιγότερων προβλημά-
ρων, λόγω του μικρότερου χειρουργικού τραύματος, συγκριτικά 
με την κλασική επέμβαση νεφρεκτομής. Οι αποβιώσαντες δότες 
δεν θα πρέπει να έχουν κακοήθη νεοπλασματική νόσο, ηπατίτιδα 
και λοίμωξη από τον ιό HIV λόγω της πιθανότητας μετάδοσής 
τους στον λήπτη. Ο κίνδυνος ανεπάρκειας και απώλειας του μο-
σχεύματος είναι αυξημένος εάν ο δότης είναι ηλικιωμένος ή έχει 
νεφρική ανεπάρκεια και όταν ο προς μεταμόσχευση νεφρός έχει 
υποστεί μια παρατεταμένη περίοδο ισχαιμίας  (παρατεταμένος 
χρόνος ψυχρής ισχαιμίας).

Στις Η.Π.Α. υπάρχει ένα εθνικό σύστημα το οποίο βασίζεται 
σε κανόνες που αφορούν στην υποστήριξη και κατανομή των 
μοσχευμάτων αλλά και στην ανάλυση της κλινικής έκβασης των 
μεταμοσχεύσεων νεφρού, στο οποίο συμμετέχουν ειδικοί συντο-
νιστές και το οποίο ονομάζεται Organ Procurement Transplant 
Network. Σήμερα, είναι δυνατή η διατήρηση των νεφρικών μο-
σχευμάτων από αποβιώσαντες δότες μέχρι και 48h, με τη χρήση 
αντλιών άρδευσης ή πλύσεων των μοσχευμάτων με ειδικό ψυχρό 
διάλυμα. Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει το απαραίτητο  χρονικό 
διάστημα για την τυποποίηση, διασταύρωση, μεταφορά και επι-
λογή του κατάλληλου λήπτη.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 
ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΝΟΣΟΓΕΝΕΤΙΚΗ 

Ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των δοτών νεφρικών 
μοσχευμάτων είναι η συμβατότητα για τα αντιγόνα του συμπλέγ-
ματος γονιδίων του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας HLA. 
Κάθε είδος θηλαστικού διαθέτει μια μονήρη χρωμοσωμική περιοχή 
που κωδικοποιεί τα «ισχυρά ή κύρια» αντιγόνα τα οποία παίζουν 
σημαντικό ρόλο στις μεταμοσχεύσεις. Η περιοχή αυτή εντοπίζεται 
στο έκτο (6ο) ανθρώπινο χρωμόσωμα και ονομάζεται ΗLA. Τα αντι-
γόνα του συστήματος ΗLA τυποποιήθηκαν με κλασικές ορολογικές 
τεχνικές, αλλά τελευταία χρησιμοποιούνται, με αυξανόμενο ρυθ-

μό, μέθοδοι για τον καθορισμό συγκεκριμένων νουκλεοτιδικών 
αλληλουχιών στο DNA. Άλλα αντιγόνα, που καλούνται «ελάσσονα», 
μπορούν επίσης να παίξουν καθοριστικό ρόλο μαζί με τις ομάδες 
αίματος ΑΒΗ(Ο) και τα ενδοθηλιακά αντιγόνα που δεν είναι τα 
ίδια με αυτά των λεμφοκυττάρων. Το σύστημα Rh δεν εκφράζεται 
στον ιστό του νεφρικού μοσχεύματος. Τα δεδομένα που οδήγησαν 
στον ορισμό του ΗLA ως τη γενετική περιοχή που κωδικοποιεί τα 
μείζονα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας προέρχονται από τα υψηλά 
ποσοστά επιτυχίας της μεταμόσχευσης νεφρού και μυελού των 
οστών σε περιπτώσεις μεταμόσχευσης από ζώντα συγγενή δότη 
και από τα ακόμα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται σε λή-
πτες μοσχευμάτων με δότες αδέλφια τους με ταυτόσημα-ΗLA. 
Παρ' όλα αυτά, ένα ποσοστό 5% των ταυτόσημων ΗLA νεφρικών 
μοσχευμάτων απορρίπτονται, συχνά μέσα στις πρώτες εβδομάδες 
μετά τη μεταμόσχευση. Οι περιπτώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν 
καταστάσεις προηγούμενης ευαισθητοποίησης σε άλλα, εκτός του 
συστήματος ΗLA, αντιγόνα. Τα ελάσσονα αντιγόνα που δεν ανή-
κουν στο σύστημα ΗLA είναι σχετικά αδύναμα κατά την αρχική 
αντίδραση και για τον λόγο αυτό μπορούν να κατασταλούν με τη 
συμβατική ανοσοκατασταλτική αγωγή. Εν τούτοις, από τη στιγμή 
που έχει πραγματοποιηθεί η εκκίνηση της διαδικασίας, οι δευτε-
ρογενής απόκριση είναι πολύ πιο ανθεκτική στη θεραπεία.

ΖΩΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ

Στις περιπτώσεις όπου οι δότες είναι συγγενείς πρώτου βαθμού με 
τους λήπτες, το ποσοστό επιβίωσης των μοσχευμάτων τον πρώτο 
χρόνο είναι κατά 5-7% μεγαλύτερο συγκριτικά με το αντίστοιχο 
από αποβιώσαντες δότες. Η 5ετής επιβίωση είναι καλύτερη στις 
περιπτώσεις μερικής συμβατότητας (3/6 ασυμβατότητα του συ-
στήματος ΗLA) όταν ο δότης είναι συγγενικό πρόσωπο συγκριτικά 
με έναν τυχαία επιλεγμένο αποβιώσαντα δότη (Πίνακας 13-3). 
Επιπλέον, η μεταμόσχευση από ζώντα δότη παρουσιάζει το πλεο-
νέκτημα ότι ο δότης μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμος. Στις περι-
πτώσεις πλήρους ασυμβατότητας (6/6) μεταξύ δότη και λήπτη, η 
κλινική έκβαση στη 5ετία είναι πτωχή άσχετα με το εάν πρόκειται 
για μεταμόσχευση από ζώντα ή αποβιώσαντα δότη.  

Η επιβίωση των νεφρικών μοσχευμάτων που προέρχονται από 
μη συγγενείς ζώντες δότες είναι τόσο καλή όσο η επιβίωση μοσχευ-
μάτων από αποβιώσαντες δότες με εξαιρετική συμβατότητα στο 
σύστημα ΗLA και είναι συγκρίσιμη με την επιβίωση μοσχευμάτων 
που προέρχονται από ζώντες συγγενείς δότες. Αυτό είναι πιθανό 
να είναι αποτέλεσμα του μικρού χρόνου ψυχρής ισχαιμίας και της 
ιδιαίτερης προσοχής που δίδεται στην τεκμηρίωση του γεγονότος 
ότι η κατάσταση της υγείας και η νεφρική λειτουργία του δότη είναι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13-3 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
HLA-A,-B, -DR ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΦΡΙΚΟΥ 
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ  ΕΠΙΒΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΔΟΤΗ 1 ΕΤΟΥΣ % 5 ΕΤΩΝ %

Αποβιώσαντες δότες (όλοι) 89.2 61.3
 0/6 ασυμβατότητα ΗLA 91.3 68.2
 3/6 ασυμβατότητα ΗLA 90.1 60.8
 6/6 ασυμβατότητα ΗLA 85.2 55.3
Ζώντες συγγενείς δότες (όλοι) 94.2 76.0
 0/6 ασυμβατότητα ΗLA 96.7 87.0
 3/6 ασυμβατότητα ΗLA 94.3 73.2
 6/6 ασυμβατότητα ΗLA 92.7 57.7
Ζώντες  μη συγγενείς δότες 95.3 77.4

Σημείωση: Τα μοσχεύματα με μηδενική ασυμβατότητα είναι σχεδόν 
όλα από αδελφούς με πανομοιότυπα HLA, ενώ η ασυμβατότητα 3/6 
οφείλεται σε διαφορά ενός απλότυπου (αντιγόνο 1-Α, 1-Β και 1-DR) 
από γονέα, τέκνο ή αδελφό· οι νεφροί από ζώντες δότες με 6/6 
ασυμβατότητα προέρχονται από αδελφούς ή συγγενείς εκτός του 
πυρήνα της οικογένειας.
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και του θυριδωτού διαφράγματος είναι περίπου 4 mm, σημαντική 
ποσότητα αλβουμίνης (4.000 έως 9.000 mg/d) υπερνικά το φραγμό 
διήθησης και στη συνέχεια επαναρροφάται δια μέσου των υπο-
δοχέων μεγαλίνης (megalin) και κουμπιλίνης (cubilin) κατά μήκος 
του εγγύς σωληναρίου. Είναι αξιοσημείωτο ότι στα άτομα με φυ-
σιολογική λειτουργία των νεφρώνων, η αποβαλλόμενη ποσότητα 
αλβουμίνης δεν ξεπερνά τα 8-10 mg το 24ώρο. Η πσότητα αυτή 
αλβουμίνης και άλλων πρωτεϊνών αυξάνεται σε επίπεδα πάνω από 
1g το 24ώρο σε περιπτώσεις σπειραματικής βλάβης. 

Το εύρος των νοσημάτων που προσβάλλουν το σπείραμα είναι 
αρκετά εκτεταμένο, διότι η βλάβη του σπειραματικού τριχοειδούς 
προκαλείται με πολλούς τρόπους, πράγμα το οποίο έχει ως συνέ-
πεια την πρόκληση διαφορετικών αλλοιώσεων και την ανεύρεση 
χαρακτηριστικών ευρημάτων στη γενική εξέταση ούρων. Καλύτε-
ρη μελέτη του θέματος μπορεί να γίνει με ομαδοποίηση των νοση-
μάτων αυτών σε έναν μικρότερο αριθμό κλινικών συνδρόμων.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Η παθογένεια των σπειραματικών παθήσεων μπορεί να σχετίζεται 
με την παρουσία γενετικών μεταλλάξεων, λοίμωξης, έκθεσης σε 
τοξικές ουσίες, αυτοανοσίας, αρτηριοσκλήρυνσης, υπέρτασης, εμ-
βολής, θρόμβωσης ή σακχαρώδους διαβήτη. Ακόμη και μετά από 
ενδελεχή έλεγχο, η αιτία παραμένει συχνά άγνωστη με αποτέλεσμα 
η κατάσταση να χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής. Ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά των παθογενετικών μηχανισμών περιγράφονται στις διάφορες 
σπειραματικές παθήσεις παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό. 

Ορισμένες σπειραματικές παθήσεις προκαλούνται από γε-
νετικές μεταλλάξεις που δημιουργούν οικογενή νοσήματα. (1) 
Μεταλλάξεις στο γονίδιο ΝΡΗS1 (υπεύθυνο για τη νεφρίνη) και 
στο ΝΡΗS2 (υπεύθυνο για την ποδοκίνη) συνοδεύονται από βλά-
βη στο θυριδωτό διάφραγμα κατά τη γέννηση, με αποτέλεσμα 
την εμφάνιση συγγενούς νεφρωσικού συνδρόμου και μεταλλά-
ξεις στο υπεύθυνο για τον δίαυλο κατιόντων TRPC6 γονίδιο στην 
ενήλικη ζωή ευθύνονται για την εμφάνιση εστιακής τμηματικής 
σπειραματοσκλήρυνσης (ΕΤΣΣ) (focal segmental glomerulosclerosis, 
FSGS). (2) Η μερική λιποδυστροφία (partial lipodystrophy) από 
μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν τη λαμίνη Α/C ή PPARγ 
προκαλεί ένα μεταβολικό σύνδρομο που σχετίζεται με την εμ-
φάνιση μεμβρανοϋπερπλαστικής σπειραματονεφρίτιδας (ΜΥΣΝ), 
(membranoproliferative glomerulonephritis, MPGN) που μερικές 
φορές συνοδεύεται από την παρουσία πυκνών εναποθέσεων 
στη βασική μεμβράνη και του C3 νεφριτιδικού παράγοντα. (3) 
Το σύνδρομο Alport οφείλεται σε μεταλλάξεις των γονιδίων που 
κωδικοποιούν τις α3, α4 ή α5 αλυσίδες του κολλαγόνου τύπου IV 
και χαρακτηρίζεται από την παρουσία διακεκομμένης σπειραμα-
τικής βασικής μεμβρανής (split-basement membrane) και σπειρα-
ματοσκλήρυνσης (glomerulosclerosis). (4) Παθήσεις που χαρακτη-
ρίζονται από αποθήκευση συστατικών στα λυσοσώματα, όπως η 
ανεπάρκεια της α-γαλακτοσιδάσης Α που προκαλεί την νόσο Fabry 

Κάψα του Bowman
Τριχοειδικός μίσχος

Μεσάγγειο

Σπειραματική βασική μεμβράνη

Ενδοθήλιο σπειραματικών τριχοειδών

Χώρος του Bowman

Τοιχωματικά επιθήλια

Ποδοκύτταρο

ΕΙΚΟΝΑ 15-1
Αρχιτεκτονική του σπειράματος Α. Τα σπειραματικά τριχοειδή σχη-
ματίζονται από ένα διακλαδιζόμενο δίκτυο από νεφρικές αρτηρίες, 
από αρτηρίδια, που οδηγούν σε ένα προσαγωγό αρτηρίδιο στο σπει-
ραματικό τριχοειδικό στρώμα (θύσανος) και ένα απαγωγό αρτηρίδιο 
(από Hypertension 58-16,1983). Β. Εικόνα από ηλεκτρονικό μικρο-
σκόπιο στην οποία απεικονίζονται ποδοκύτταρα που καλύπτουν την 

εξωτερική επιφάνεια των σπειραματικών τριχοειδών (το βέλος δείχνει 
ποδοειδή προσεκβολή). Γ. Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που 
καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια του σπειραματικού τριχοειδούς 
του θυριδωτού ενδοθηλίου. Δ. Οι διάφορες φυσιολογικές περιοχές 
του σπειράματος στο οπτικό μικροσκόπιο (Α-C courtesy of Dr Vincent 
Gattone, Indiana University με άδεια.)

Α Β Γ

Δ
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και η ανεπάρκεια της υδρολάσης του Ν-ακετυλονευραμινικού οξέ-
ος που προκαλεί νεφροσιαλίδωση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης (ΕΤΣΣ ). 

Η συστηματική αρτηριακή υπέρταση και η αρτηριοσκλήρευν-
ση μπορούν να προκαλέσουν στρες πίεσης στα αγγεία, ισχαιμία και 
οξείδωση των λιπιδίων και να οδηγήσουν στην εμφάνιση χρόνιας 
σπειραματοσκλήρυνσης. Η κακοήθης υπέρταση μπορεί ταχέως να 
επιπλέξει την σπειραματοσκλήρυνση με ινιδοειδή νέκρωση των 
αρτηριδίων και των σπειραμάτων, θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια 
και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Η διαβητική νεφροπάθεια αντιπρο-
σωπεύει μια επίκτητη σκληρυντική βλάβη που χαρακτηρίζεται από 
την παρουσία πεπαχυσμένης βασικής μεμβράνης δευτεροπαθώς 

στη μακροχρόνια επίδραση της υπεργλυκαιμίας, των προϊόντων 
τελικής γλυκοζυλίωσης και των ελεύθερων ριζών οξυγόνου. 

Η κατάσταση φλεγμονής των σπειραματικών τριχοειδών κα-
λείται σπειραματονεφρίτιδα (glomerulonephritis). Η πλειψηφία των 
σπειραματικών ή μεσαγγειακών αντιγόνων που ευθύνονται για 
την εμφάνιση ανοσολογικού τύπου σπειραματονεφριτίδων δεν εί-
ναι γνωστή (Εικ. 15-2). Σπειραματικά επιθηλιακά ή μεσαγγειακά 
κύτταρα μπορούν να δημιουργούν επιτόπους που ομοιάζουν με 
άλλες ανοσογενετικές πρωτεΐνες που δημιουργούνται σε άλλες 
περιοχές του ανθρωπίνου σώματος. Βακτήρια, μύκητες και ιοί 
μπορούν άμεσα να προσβάλλουν τον νεφρό και να δημιουργή-
σουν δικά τους αντιγόνα. Αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ιδιοπαθής 

Βασική 
μεμβράνη

Υπο-επιθηλιακές 
εναποθέσεις

Ενδοθήλια

Ποδοκύτταρα

Χημοκίνες

Βλάβη βασικής 
μεμβράνης

Ενδοτριχοειδική 
υπερπλασία

Εξωτριχοειδική 
υπερπλασία

Χημοκίνες
Κυτταροκίνες

Οξειδωτικά Πρωτεάσες

Κυτταροκίνες

Ανοσο-
εναποθέσεις

Γραμμική χρώση της IgG Ακανόνιστη χρώση της IgGΥπο-ενδοθηλιακές 
εναποθέσεις

Α

Δ

Β Γ

ΕΙΚΟΝΑ 15-2
Διάφοροι μηχανισμοί ευθύνονται για την πρόκληση σπειραματι-
κής βλάβης. Α. Προσχηματισμένα ανοσοσυμπλέγματα που βρίσκο-
νται στην κυκλοφορία εναποτίθενται κατά μήκος της βασικής σπειρα-
ματικής μεμβράνης (GBM) στον υπενδοθηλιακό χώρο ή σχηματίζονται 
επιτόπου στον υποεπιθηλιακό χώρο. Β. Η χρώση των σπειραμάτων 
με σημασμένα ανοσοφθορίζοντα αντισώματα anti-IgG δίνει γραμμική 
χρώση σε ασθενή με νόσο anti-GBM ή ανοσοεναποθέσεις σε ασθενή 
με μεμβρανώδη σπειραματονεφρίτιδα. Γ. Ο παθογενετικός μηχανισμός 

της σπειραματικής βλάβης είναι πολύπλοκος. Οι ανοσοεναποθέσεις 
και η ενεργοποίηση του συμπληρώματος οδηγούν σε προσέλκυση 
μακροφάγων και ουδετεροφίλων μέσα στο σπείραμα, ενώ στην πρό-
κληση της βλάβης συμβάλλουν και Τ λεμφοκύτταρα. Δ. Ενισχυτικοί 
παράγοντες, οξειδωτικές ουσίες και πρωτεάσες, επεκτείνουν αυτήν 
τη φλεγμονή και, ανάλογα με τη θέση του αντιγόνου-στόχου και τον 
γενετικό πολυμορφισμό του ξενιστή, η βασική μεμβράνη υφίσταται 
βλάβη, με ενδοτριχοειδική ή εξωτριχοειδική υπερπλασία.
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ελαχίστων αλλοιώσεων, τα ούρα περιέχουν κυρίως λευκωματίνη με 
πολύ μικρά ποσά πρωτεϊνών υψηλότερου μοριακού βάρους, κατά-
σταση που χαρακτηρίζεται ως εκλεκτική πρωτεϊνουρία (selective 
proteinuria). Αν και ποσοστό μέχρι 30% των παιδιών εμφανίζει 
αυτόματη ύφεση, όλα τα παιδιά με νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων 
αντιμετωπίζονται με χορήγηση κορτικοειδών και μόνο σε αυτά που 
δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία διενεργείται βιοψία νεφρού. Ως 
απαντητές χαρακτηρίζονται οι ασθενείς που παρουσιάζουν πλήρη 
ύφεση (<0.2 mg/24 h) της πρωτεϊνουρίας μετά από ένα κύκλο θε-
ραπείας με κορτικοειδή. Ως κορτικοεξαρτώμενοι χαρακτηρίζονται 
οι ασθενείς που εμφανίζουν υποτροπή με τη μείωση της δόσης 
των κορτικοειδών. Ως συχνά υποτροπιάζοντες χαρακτηρίζονται οι 
αθενείς που εμφανίζουν δύο ή περισσότερες υποτροπές στο εξά-
μηνο με τη μείωση της δόσης των κορτικοειδών και ως ανθεκτικοί 
στα κορτικοειδή οι ασθενείς που δεν εμφανίζουν ανταπόκριση 
στη θεραπεία. Το 90-95% των παιδιών παρουσιάζει πλήρη ύφεση 
μετά από 8 εβδομάδες θεραπείας με στεροειδή. Το 80-85% των 
ενηλίκων ασθενών παρουσιάζει πλήρη ύφεση, αλλά μόνο μετά 
από μακρά θεραπεία 20-24 εβδομάδων. Οι ασθενείς με αντίσταση 
στα κορτικοειδή μπορεί να αναδείξουν  εστιακή και τμηματική 
σπειραματοσκλήρυνση σε επαναληπτική βιοψία νεφρού. Μερικοί 
υποθέτουν ότι εάν η πρώτη, νεφρική βιοψία δεν περιλαμβάνει δείγ-
μα σπειραμάτων που προέρχεται από εν τώ βάθει περιοχές  του 
νεφρού, τότε η σωστή πρώιμη διάγνωση της εστιακής και τμημα-
τικής σπειραματοσκλήρυνσης μπορεί να διαφύγει. 

Υποτροπές συμβαίνουν στο 70-75% των παιδιών μετά την 
πρώτη ύφεση και η πρώιμη υποτροπή αποτελεί προγνωστικό 
στοιχείο για πολλαπλές υποτροπές στη συνέχεια. Η συχνότητα 
των υποτροπών ελαττώνεται μετά την εφηβική ηλικία, αν και 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υποτροπής μετά από τη γρήγορη 
μείωση της δόσης των κορτικοειδών σε όλες τις ομάδες ασθενών. 
Οι υποτροπές στους ενήλικες είναι λιγότερο συχνές αλλά είναι πιο 
ανθεκτικές στη θεραπεία. Η πρεδνιζόνη αποτελεί τη θεραπεία 
πρώτης γραμμής ενώ τα άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα όπως 
η κυκλοφωσφαμίδη, η χλωραμβουκίλη και το mycophenolate 
mofetil χορηγούνται σε ασθενείς με συχνές υποτροπές και σε 
κορτικοεξαρτώμενους ή κορτικοανθεκτικούς ασθενείς. Η χορή-
γηση κυκλοσπορίνης συνοδεύεται συχνά από ύφεση, αλλά η εμ-
φάνιση υποτροπής είναι επίσης συχνή μετά τη διακοπή της. Σε 
ενήλικες ασθενείς η μακροχρόνια πρόγνωση είναι δεν είναι τόσο 
καλή όταν υπάρχει οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή ανθεκτικότητα 
στα κορτικοειδή.

ΕΣΤΙΑΚΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 
(ΕΤΣΣ)
Η ΕΤΣΣ αναφέρεται σε έναν τύπο νεφρικής βλάβης που χαρακτη-
ρίζεται από την παρουσία σκληρυντικών αλλοιώσεων σε ορισμένα 
αλλά όχι σε όλα τα σπειράματα (εστιακή) και μάλιστα σε ορισμέ-
νες περιοχές και όχι σε όλη την επιφάνεια των προσβεβλημένων 
σπειραμάτων (τμηματική βλάβη). Η ΕΤΣΣ ως επί το πλείστον 
εκδηλώνεται με πρωτεϊνουρία. Όταν δεν οφείλεται σε κάποιο 
από τα γνωστά δευτεροπαθή αίτια (Πίνακας 15-5), η ΕΤΣΣ χα-
ρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής. Η επίπτωση της νόσου αυξάνεται και 
σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο των περιπτώσεων 
νεφρωσικού συνδρόμου σε ενήλικες και τις μισές περιπτώσεις νε-
φρωσικού συνδρόμου Αφρο-αμερικανών ασθενών στους οποίους 
εμφανίζεται συχνότερα. Η παθογένεια της νόσου είναι προφανώς 
πολυπαραγοντική. Πιθανοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν την παρου-
σία κυκλοφορούντα παράγοντα, ο οποίος προκαλεί αύξηση της 
διαβατότητας του σπειραματικού τριχοειδούς και η παραγωγή 
του οποίου σχετίζεται με τα Τ κύτταρα, την παρουσία κυτταρικής 
υπερπλασίας και αύξησης της σύνθεσης της θεμέλιας ουσίας που 
σχετίζεται με τον TGF-β και την εμφάνιση διαταραχών των ποδο-
κυττάρων που σχετίζονται με γενετικές μεταλλάξεις.

Οι ιστολογικές αλλοιώσεις της ΕΤΣΣ είναι πιο εμφανείς στα 
σπειράματα που βρίσκονται στη συμβολή της φλοιώδους με τη 

μυελώδη μοίρα του νεφρού (εικόνα 4-2). Αυτό σημαίνει ότι εάν στη 
βιοψία νεφρού δεν υπάρχουν σπειράματα που προέρχονται από 
την εν τω βάθει μοίρα του φλοιού, η διάγνωση της ΕΤΣΣ μπορεί να 
διαλάθει, με αποτέλεσμα να τίθεται η λάθος διάγνωση της νόσου 
των ελαχίστων αλλοιώσεων. Πέραν των εστιακών και τμηματικών 
βλαβών, έχουν περιγραφεί και άλλες μορφές, όπως η παρουσία 
αυξημένου αριθμού κυττάρων στον ενδοτριχοειδικό χώρο (ενδο-
τριχοειδική υπερπλασία) (endocapillary hypercellularity) με βα-
ριά πρωτεϊνουρία, η ρικνωτική μορφή της σπειραματικής βλάβης  
(collapsing glomerulopathy) (Εικ. 4-3) που χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία τμηματικής ή διάχυτης συρρίκνωσης του σπειραματικού 
τριχοειδούς και ταχεία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και η 
σπειραματική βλάβη κορυφής (glomerular tip lesion) η οποία έχει 
και την καλύτερη πρόγνωση. 

Η ΕΤΣΣ μπορεί να εκδηλωθεί με ηπίου μέχρι σοβαρού βαθμού 
πρωτεϊνουρία, αιματουρία, υπέρταση ή έκπτωση νεφρικής λειτουρ-
γίας. Η παρουσία πρωτεϊνουρίας νεφρωσικού εύρους, η παρουσία 
έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας και η Αφρο-αμερικανική φυλή 
αποτελούν δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες, δεδομένου του 
γεγονότος ότι το 50% των ασθενών με τα χαρακτηριστικά αυτά 
εμφανίζει νεφρική ανεπάρκεια σε χρονικό διάστημα 6-8 ετών. Η 
ΕΤΣΣ σπανίως υφίεται αυτόματα, αλλά η ύφεση της πρωτεϊνουρίας 
που επιτυγχάνεται με τη θεραπεία συνοδεύεται από καλύτερη 
πρόγνωση. Η θεραπεία των ασθενών με ιδιοπαθή ΕΤΣΣ πρέπει να 
περιλαμβάνει αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα αναδρομικών μελετών, οι ασθενείς με 
νεφρωσικού εύρους πρωτεϊνουρία μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με κορτικοειδή αλλά ο βαθμός απάντησης είναι κατά πολύ μικρό-
τερος από αυτόν των ασθενών με νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων. 
Ύφεση της πρωτεϊνουρίας παρατηρείται μόνο στο 20-45% των 
ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με κορτικοειδή για περιοσσό-
τερους από 6-9 μήνες. Η χρήση της κυκλοσπορίνης σε ασθενείς 
που έχουν ανταποκριθεί στα κορτικοειδή μπορεί να συμβάλλει 
στη διατήρηση της ύφεσης αλλά η εμπειρία είναι περιορισμένη.  
Τα υπόλοιπα κυτταροτοξικά φάρμακα δεν προσφέρουν σημαντικά 
μεγαλύτερο όφελος από ότι η θεραπεία με κορτικοειδή. Η ιδιοπα-
θής ΕΤΣΣ υποτροπιάζει στο 25-40% των μεταμοσχευμένων ασθε-
νών, οδηγώντας σε απώλεια του νεφρικού μοσχεύματος στους 
μισούς από τους ασθενείς αυτούς. Η θεραπεία της δευτεροπαθούς 
ΕΤΣΣ τυπικά περιλαμβάνει τη θεραπεία της υποκειμένης νόσου και 
τον έλεγχο της πρωτεϊνουρίας. Τα στεροειδή και τα άλλα ανοσο-
κατασταλτικά φάρμακα δεν φαίνεται να έχουν θέση στη θεραπεία 
της δευτεροπαθούς ΕΤΣΣ.

ΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ (ΜΣΝ)

Η μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα ή νεφροπάθεια (membranous 
nephropathy) όπως μερικές φορές ονομάζεται, ευθύνεται για περί-
που 30% των περιπτώσεων νεφρωσικού συνδρόμου σε ενήλικες, 
με ιδιαίτερα αυξημένη επίπτωση στις ηλικίες μεταξύ 30 και 50 
ετών και αναλογία ανδρών προς γυναίκες 2:1. Είναι σπάνια στην 
παιδική ηλικία αλλά είναι μακράν η πιο συχνή αιτία νεφρωσικού 
συνδρόμου στους ηλικιωμένους. Σε 25-30% των περιπτώσεων 
η ΜΣΝ είναι δευτεροπαθής στα πλαίσια νεοπλασιών (μονήρεις 
όγκοι μαστού, πνεύμονα, παχέος εντέρου), λοιμώξεων (ηπατίτιδα 
Β, ελονοσία, σχιστοσωμίαση) ή αυτοάνοσων νοσημάτων όπως ο 
ΣΕΛ ή σπάνια η ρευματοειδής αρθρίτιδα (Πίνακας 15-6).

Η χαρακτηριστική ιστολογική βλάβη που παρατηρείται στο 
οπτικό μικροσκόπιο είναι η ομοιόμορφη πάχυνση της βασικής 
μεμβράνης κατά μήκος των περιφερικών τριχοειδικών αγκυλών. 
Η πάχυνση αυτή της βασικής μεμβράνης πρέπει να διαχωρίζεται 
από αυτή που υπάρχει  στον διαβήτη και στην αμυλοείδωση. Στη 
εξέταση ανοσοφθορισμού διαπιστώνεται η παρουσία διάχυτων 
κοκκιωδών εναποθέσεων IgG ανοσοσφαιρίνης και C3 στοιχείου 
του συμπληρώματος και στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η παρου-
σία πυκνών υποεπιθηλιακών εναποθέσεων. Παρά το γεγονός ότι 
έχουν περιγραφεί διαφορετικά στάδια εξέλιξης της νόσου (Ι-V), 
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φαίνεται ότι ο βαθμός της σωληναριακής ατροφίας ή της ίνω-
σης του διάμεσου ιστού έχει μεγαλύτερη προγνωστική αξία για 
την εξέλιξη της νόσου. Η παρουσία υπενδοθηλιακών εναποθέ-
σεων (subendothelial deposits) ή σωληνοδικτυωτών εγκλείστων 
(tubuloreticular inclusions) είναι ενδεικτική μεμβρανώδους νε-
φρίτιδας του λύκου, η διάγνωση της οποίας μπορεί να προηγείται 
των εξωνεφρικών εκδηλώσεων του λύκου. Σύμφωνα με μελέτες 
σε πειραματόζωα με νεφρίτιδα Heyman, η οποία αποτελεί πει-
ραματικό μοντέλο της μεμβρανώδους σπειραματονεφρίτιδας, οι 
σπειραματικές βλάβες δημιουργούνται από in situ σχηματισμό 
ανοσοσυμπλεγμάτων, με υπεύθυνο αντιγόνο μια σχετιζόμενη με 
τον υποδοχέα μεγαλίνης πρωτεΐνη. Το συγκεκριμένο αντιγόνο δεν 
υπάρχει στα ανθρώπινα ποδοκύτταρα, αλλά στον άνθρωπο έχουν 
αναγνωριστεί αντισώματα έναντι ουδέτερων ενδοπεπτιδασών που 
εκφράζονται στα ποδοκύτταρα αλλά και έναντι αντιγόνων της 
ηπατίτιδας B ή C, αντιγόνων του Helicobacter pylori, αντιγόνων 
διαφόρων όγκων και έναντι της θυρεοσφαιρίνης.

Το 80% των ασθενών με ΜΣΝ εμφανίζουν νεφρωσικό σύνδρο-
μο και μη εκλεκτική πρωτεϊνουρία. Η μικροσκοπική αιματουρία 
συναντάται μέχρι και στο 50 % των ασθενών. Αυτόματες υφέσεις 
συμβαίνουν στο 20-33% των ασθενών και συχνά συμβαίνουν 
αργότερα κατά την πορεία της νόσου,  μετά από μακροχρόνια 
παρουσία του νεφρωσικού συνδρόμου. Το ένα-τρίτο των ασθε-
νών συνεχίζει να εμφανίζει υποτροπιάζον νεφρωσικό σύνδρομο 
αλλά με διατήρηση φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας ενώ άλλο 
ένα-τρίτο των ασθενών εμφανίζει νεφρική ανεπάρκεια ή καταλή-
γει λόγω των επιπλοκών του νεφρωσικού συνδρόμου. Το άρρεν 
φύλο, η προχωρημένη ηλικία, η παρουσία αρτηριακής υπέρτασης 
και επίμονης  πρωτεϊνουρίας αποτελούν δυσμενείς προγνωστι-
κούς παράγοντες. Παρά το γεγονός ότι θρομβωτικές επιπλοκές 
αποτελούν χαρακτηριστικό όλων των περιπτώσεων νεφρωσικού 
συνδρόμου, η μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα συνοδεύεται 
από την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης θρόμβωσης της νε-
φρικής φλέβας, πνευμονικής εμβολής και εν τω βάθει φλεβικής 
θρόμβωσης. Η προφυλακτική χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής δεν 
είναι αποδεκτή από όλους, αλλά συνιστάται σε ασθενείς με σο-
βαρή ή παρατεινόμενη πρωτεϊνουρία και απουσία παραγόντων 
κινδύνου αιμορραγίας. 

Περαν της θεραπείας του οιδήματος, της δυσλιπιδαιμίας και 
της υπέρτασης, συνιστάται η χορήγηση αναστολέων του συστή-
ματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης. Η θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα συνιστάται επίσης σε ασθενείς με ιδιοπαθή μεμβρανώ-
δη σπειραματονεφρίτιδα και επίμονη πρωτεϊνουρία (>3 g/24 h). 
Η επιλογή των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων ποικίλει, αλλά 

πρόσφατες οδηγίες βασισμένες σε μικρές κλινικές μελέτες προτεί-
νουν θεραπεία με κορτικοειδή, κυκλοφωσφαμίδη, χλωραμβουκίλη 
ή κυκλοσπορίνη. Η εμπειρία από τη χορήγηση mycophenolate 
mofetil ή αντισώματος κατά των CD20 (+) κυττάρων (anti-CD20) 
είναι ακόμα πιο περιορισμένη. 

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

Η διαβητική νεφροπάθεια αποτελεί τη συχνότερη αιτία χρόνιας 
νεφρικής ανεπάρκειας, η οποία ευθύνεται για το 45% των περιπτώ-
σεων ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης 
της νεφρικής λειτουργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και παράλληλα 
αποτελεί και ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πρόβλημα παγκοσμί-
ως. Η δραματική αύξηση του αριθμού των ασθενών με διαβητική 
νεφροπάθεια αντανακλά την επιδημική αύξηση της παχυσαρκίας, 
του μεταβολικού συνδρόμου και του διαβήτη τύπου ΙΙ. Το 40% πε-
ρίπου των ασθενών με διαβήτη τύπου Ι ή ΙΙ εμφανίζουν νεφροπά-
θεια, αλλά λόγω του υψηλοτέρου επιπολασμού του διαβήτη τύπου 
ΙΙ (90%) συγκριτικά με τον διαβήτη τύπου Ι (10%), η πλειοψηφία 
των ασθενών με διαβητική νεφροπάθεια έχουν διαβήτη τύπου 
ΙΙ. Η νεφρική βλάβη είναι πιο συχνή στους Αφρο-αμερικανούς, 
στους ιθαγενείς Αμερικανούς, στους Πολυνήσιους και στους Μα-
ορί. Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της διαβητικής 
νεφροπάθειας είναι η υπεργλυκαιμία, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, 
το κάπνισμα, το οικογενειακό ιστορικό διαβητικής νεφροπάθειας 
αλλά και γενετικοί πολυμορφισμοί που σχετίζονται με τη δραστη-
ριότητα του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης. 

Εντός χρονικού διαστήματος 1-2 ετών από την κλινική έναρξη 
του σακχαρώδη διαβήτη, εμφανίζονται μορφολογικές αλλοιώσεις 
στους νεφρούς. Η πάχυνση της βασικής μεμβράνης του σπειρά-
ματος (ΣΒΜ) αποτελεί ευαίσθητο δείκτη της παρουσίας διαβήτη 
αλλά δεν σχετίζεται ικανοποιητικά με την παρουσία ή απουσία 
κλινικά σημαντικής νεφροπάθειας. Η σύσταση της βασικής μεμ-
βράνης παρουσιάζει αξιοσημείωτες μεταβολές με απώλεια των 
μορίων της θειϊκής ηπαράνης (heparan sulfate) που σχηματίζουν 
τον αρνητικά φορτισμένο φραγμό στη διήθηση. Η μεταβολή αυτή 
έχει ως συνέπεια την αυξημένη διήθηση πρωτεϊνών, κυρίως της 
αρνητικά φορτισμένης αλβουμίνης, και την παρουσία τους στα 
ούρα. Η διεύρυνση του μεσαγγείου λόγω της συσσώρευσης εξω-
κυτταρίας θεμέλιας ουσίας σχετίζεται με τις κλινικές εκδηλώσεις 
της διαβητικής νεφροπάθειας. Η αύξηση αυτή της ουσίας του με-
σαγγείου μπορεί να συσχετιστεί με την εμφάνιση μεσαγγειακής 
σκλήρυνσης (mesangial sclerosis). Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν 
ηωσινοφιλικούς, θετικούς στη χρώση PAS, όζους που καλού-
νται όζοι Kimmelstiel-Wilson ή  οζώδης σπειραματοσκλήρυνση 
(nodular glomerulosclerosis).  Στην εξέταση ανοσοφθορισμού της 
νεφρικής βιοψίας διαπιστώνεται συχνά μη ειδική εναπόθεση IgG 
ανοσοσφαιρίνης (μερικές φορές με γραμμική εικόνα) ή παρουσία 
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Πρωτοπαθής εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση
Δευτεροπαθής εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση
 Ιοί: HIV/Ηπατίτιδα Β/Παρβοϊός
 Υπερτασική νεφροπάθεια
 Νεφροπάθεια λόγω κυστεο-ουρητηρικής παλινδρόμησης
 Εμβολή χοληστερόλης
 Φάρμακα: Ηρωίνη/αναλγητικά
 Ολιγομεγανεφρωνία
 Νεφρική δυσγενεσία
 Σύνδρομο Alport
 Δρεπανοκυτταρική νόσος
 Λέμφωμα
 Ακτινική νεφρίτιδα
 Οικογενείς ποδοκυτταροπάθειες
  ΝΡΗS1 μετάλλαξη/νεφρίνη
  ΝΡΗS2 μετάλλαξη/ποδοσίνη
  TRPC6 μετάλλαξη/δίαυλος κατιόντων
  ACTN 4 μετάλλαξη/ακτινίνη
  Ανεπάρκεια α-γαλακτοσιδάσης Α (νόσος Fabry)
Ανεπάρκεια Ν-ακετυλονευραμινικού οξέος/νεφροσιαλίδωση
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ΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

Πρωτοπαθής/ιδιοπαθής μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα
Δευτεροπαθής μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα
 Λοίμωξη: Ηπατίτιδα Β και C, σύφιλη, ελονοσία, σχιστοσωμίαση, 
  λέπρα, φιλαρίαση
 Καρκίνος: Μαστού, κόλου, πνεύμονα, στομάχου, νεφρού, 
  οισοφάγου, νευροβλάστωμα 
 Φάρμακα: χρυσός, υδράργυρος, πενικιλλαμίνη, μη στεροειδή 
  αντιφλεγμονώδη, προβενεσίδη
 Αυτοάνοσες νόσοι: συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, 
  ρευματοειδής αρθρίτιδα, πρωτοπαθής χολική κίρρωση, 
  ερπητική δερματίτιδα, πεμφιγοειδές, μυασθένεια, σύνδρομο 
  Sjögren, θυρεοειδίτιδα Hashimoto
 Άλλες συστηματικές νόσοι: σύνδρομο Fanconi, δρεπανο-
  κυτταρική αναιμία, διαβήτης, νόσος Crohn, σαρκοείδωση, 
  σύνδρομο Guillain-Barré, νόσος Weber-Christian, 
  αγγειοφολιδώδης λεμφαδενική υπερπλασία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι πολυκυστικές νόσοι των νεφρών περιλαμβάνονται μεταξύ των 
πιο συχνών και επικίνδυνων για τη ζωή κληρονομικών νοσημάτων 
παγκοσμίως. Ο επιπολασμός είναι ίδιος σε όλες τις εθνικές και 
φυλετικές ομάδες. Η προοδευτική διόγκωση των πολυάριθμων 
και γεμάτων με υγρό κύστεων έχει ως συνέπεια τη μεγάλη διό-
γκωση των νεφρών (Εικ. 16-1) και τη συχνή εμφάνιση νεφρικής 
ανεπάρκειας. Η κληρονομούμενη με αυτοσωματικό επικρατούντα 
χαρακτήρα πολυκυστική νόσος των νεφρών (ADPKD) συναντάται 
κυρίως σε ενήλικες, ενώ η κληρονομούμενη με υπολειπόμενο αυ-
τοσωματικό χαρακτήρα πολυκυστική νόσος (ARPKD) είναι κυρίως 
νόσος της παιδικής ηλικίας. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 16-1, 
νεφρικές κύστεις υπάρχουν και σε διάφορες άλλες κληρονομικές 
παθήσεις των νεφρών, μερικές από τις οποίες μπορεί να οφείλο-
νται σε διαταραχές στην κοινή με την ADPKD και την ARPKD οδό 
σηματοδότησης (signaling pathway). Στον Πίνακα 16-2 συνοψίζο-
νται τα γονιδιακά ελλείμματα και οι λειτουργικές διαταραχές κλη-
ρονομικών παθήσεων των σωληναρίων που εμφανίζονται κυρίως 
με μεταβολές του ισοζυγίου υγρών, ηλεκτρολυτών, ιχνοστοιχείων 
και της οξεοβασικής ισορροπίας.
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ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΣΩΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αιτιολογία και παθογένεια 

Η κληρονομούμενη με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα 
πολυκυστική νόσος των νεφρών (ADPKD) είναι μια συστηματική 
νόσος που οφείλεται σε μεταλλάξεις είτε στο PKD1 είτε στο PKD2 
γονίδιο. Η πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το γονίδιο PKD1, η 
πολυκυστίνη-1, είναι ένα μεγάλο μόριο με χαρακτηριστικά υπο-
δοχέα, ενώ η πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το PKD2, η πο-
λυκυστίνη-2, έχει τα χαρακτηριστικά πρωτεΐνης διαύλου ιόντων. 
Και οι δύο είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες που εντοπίζονται σε 
όλα τα τμήματα του νεφρώνα, και ειδικότερα στην προς τον αυλό 
επιφάνεια των σωληναριακών κυττάρων στους κροσσούς (cilia), 
στη βασική επιφάνεια των επιθηλιακών σωληναριακών κυττάρων 
στα εστιακά συμπλέγματα πρόσφυσης και στην πλάγια επιφάνειά 
τους σε περιοχές με παρακείμενες συνδέσεις. Οι πρωτεΐνες αυτές 
θεωρείται ότι λειτουργούν ανεξάρτητα ή ως σύμπλεγμα με σκοπό 
τη ρύθμιση της εμβρυϊκής και της κατά την ενήλικη ζωή επιθηλι-
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Οικογενής υπερκαλιαιμική υπέρταση 

(ψευδοϋπαλδοστερονισμός τύπου ΙΙ: Σύνδρομο Gordon) ..180
Κληρονομικές διαταραχές της επαναρρόφησης ύδατος �  ...181
Κληρονομικός νεφρογενής άποιος διαβήτης .....................181
Νεφρογενές σύνδρομο απρόσφορης αντιδιούρησης ........181
Κληρονομική νεφροσωληναριακή οξέωση (ΝΣΟ) �  ...............181
Νεφροσωληναριακή οξέωση τύπου 1 (Άπω) ......................182
Εγγύς νεφροσωληναριακή οξέωση τύπου 2 ......................182
Άλλες μονογονιδιακές διαταραχές της λειτουργίας  �

 του εγγύς σωληναρίου  .......................................................183
Κυστινουρία .........................................................................183
Νόσος Hartnup ....................................................................183
Νόσος Dent ..........................................................................183
Νεφρική γλυκοζουρία ..........................................................183
Νεφρική απώλεια φωσφόρου ..............................................184
Ραχίτιδα εξαρτώμενη από τη βιταμίνη D ............................184
Βιβλιογραφία �  .......................................................................184



170

ΤΜ
Η

Μ
Α

 IV
Παθήσεις του σπειράματος και των σωληναρίων

ακής κυτταρικής γονιδιακής μεταγραφής, απόπτωσης, διαφορο-
ποίησης και των αλληλεπιδράσεων των κυττάρων με τη θεμέλια 
ουσία. Η διαταραχή των παραπάνω μηχανισμών έχει ως συνέπεια 
την εμφάνιση επιθηλιακής αποδιαφοροποιήσης, ανεξέλεγκτου 
πολλαπλασιασμού και απόπτωσης, επηρεασμού της κυτταρικής 
πολικότητας, αποδιοργάνωσης της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσί-
ας, υπερβολικής έκκρισης υγρού και μη φυσιολογικής έκφρασης 
διαφόρων γονιδίων, συμπεριλαμβανομένων μερικών που κωδι-
κοποιούν την παραγωγή αυξητικών παραγόντων. Η σχετιζόμενη 
με τη βασοπρεσίνη αύξηση των επιπέδων του κυκλικού ΑΜΡ στα 
κυστικά επιθήλια παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία κύστε-
ων μέσω διέγερσης της κυτταρικής υπερπλασίας και παραγωγής 
υγρού στον αυλό της κύστης μέσω διαύλων χλωρίου και ακουα-
πορινών. Ο σχηματισμός των κύστεων ξεκινά κατά τη ενδομήτριο 
ζωή από οποιοδήποτε σημείο του νεφρώνα, αν και λιγότερο από 
το 5% του συνόλου των νεφρώνων θεωρείται ότι εμπλέκονται. Κα-
θώς οι κύστεις συσσωρεύουν υγρό, διογκώνονται, διαχωρίζονται 
από τον νεφρώνα, συμπιέζουν το γειτονικό νεφρικό παρέγχυμα 
και οδηγούν σε απώλεια της νεφρικής λειτουργίας.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

Η κληρονομούμενη με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρα-
κτήρα πολυκυστική νόσος των νεφρών (ADPKD) απαντάται 
σε 1:400 έως 1:1.000 άτομα και ευθύνεται για περίπου 4% 
των περιπτώσεων με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια 

(ESRD) στις Η.Π.Α. Πάνω από το 90% των περιπτώσεων κληρο-
νομούνται με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα ενώ το 
10% των περιπτώσεων οφείλονται σε αυτόματες μεταλλάξεις. 
Μεταλλάξεις στο γονίδιο PKD1 στο χρωμόσωμα 16, (ADPKD-1) 
ευθύνονται για το 85% των περιπτώσεων ενώ μεταλλάξεις στο 
γονίδιο PKD2 στο χρωμόσωμα 4, (ADPKD-2) ευθύνονται για τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε λίγες οικογένειες η διαταραχή οφεί-
λεται σε έλλειμμα σε έναν άλλο γενετικό τόπο διαφορετικό από 
τις παραπάνω τοποθεσίες. Οι αναλύσεις των άμεσων μεταλλά-
ξεων των μονήρων κύστεων δείχνουν ότι υπάρχει απώλεια της 
ετεροζυγότητας, όπου μια σωματική μετάλλαξη στο φυσιολογικό 
«αγρίου τύπου» αλλήλιο (wild-type allele) ενός μικρού αριθμού 
σωληναριακών επιθηλιακών κυττάρων οδηγεί σε μη ρυθμιζόμενη 
κλωνική υπερπλασία των κυττάρων που τελικά επενδύουν την 
εσωτερική επιφάνεια της κύστης. 

Κλινικά χαρακτηριστικά 
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ασθενών με κληρονομούμενη 
με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα πολυκυστική νόσο 
(ADPKD) είναι η φαινοτυπική ετερογένεια, η οποία αποδεικνύεται 

από το γεγονός ότι μέλη της πάσχουσας οικογένειας που έχουν 
την ίδια μετάλλαξη εμφανίζουν  διαφορετική κλινική πορεία. Τα 
πάσχοντα άτομα είναι συχνά ασυμπτωματικά μέχρι την τέταρτη 
ή πέμπτη δεκαετία της ζωής. Τα κλινικά συμπτώματα και σημεία 
περιλαμβάνουν αίσθημα δυσφορίας στην κοιλιακή χώρα, αιματου-
ρία, λοίμωξη ουροποιητικού συστήματος, αρτηριακή υπέρταση, 
ψηλαφητή μάζα στην κοιλιακή χώρα, αύξηση της κρεατινίνης ορού 
ή παρουσία κύστεων στους νεφρούς στον απεικονιστικό έλεγχο 
(Εικ. 16-1Α και Β). Συχνά, η διάγνωση γίνεται πριν την έναρξη των 
συμπτωμάτων, όταν διενεργείται έλεγχος σε ασυμπτωματικά μέλη 
οικογενειών με πολυκυστική νόσο. Στους περισσότερους ασθενείς 
η νεφρική λειτουργία εκπίπτει προοδευτικά μετά πάροδο 10-20 
ετών από τη διάγνωση αλλά δεν εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς με 
ADPKD τελικού σταδίου νεφρική νόσο. Το τελευταίο συμβαίνει 
σε περίπου 60% των ασθενών ηλικίας 70 ετών. Οι ασθενείς με 
ADPKD-2 τείνουν να έχουν πιο καθυστερημένη έναρξη και βρα-
δύτερη εξέλιξη. Η αρτηριακή υπέρταση είναι συχνή, σχετίζεται με 
αυξημένη δραστηριότητα του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης 
και συνήθως προηγείται της έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας. 
Υπάρχει μόνο ήπια πρωτεϊνουρία και διαταραχή της συμπυκνωτι-
κής ικανότητας των ούρων που εκδηλώνεται πρώιμα ως πολυου-
ρία και νυκτουρία. Παράγοντες κινδύνου για εξελικτική νεφρική 
νόσο είναι η νεαρή ηλικία κατά τη διάγνωση, η μαύρη φυλή, το 
άρρεν φύλο, η παρουσία μετάλλαξης της πολυκυστίνης-1 και αρ-
τηριακής υπέρτασης. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του ρυθμού 
αύξησης του μεγέθους του νεφρού και του ρυθμού έκπτωσης της 
νεφρικής λειτουργίας. Αμβλύ και επίμονο άλγος στη νεφρική χώρα 
και στην κοιλία, αίσθημα πρώιμου κορεσμού κατά τη λήψη τροφής 
και συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης είναι συχνά 
λόγω του μεγάλου όγκου που καταλαμβάνουν οι διογκωμένοι 
νεφροί. Η ρήξη μιας κύστης ή η αιμορραγία στο εσωτερικό μιας 
κύστης μπορεί να προκαλέσουν οξύ άλγος στη νεφρική χώρα ή 
συμπτώματα και σημεία εντοπισμένης περιτονίτιδας. Η αιματουρία 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα ρήξης μιας κύστης στο σύστημα των 
αθροιστικών σωληναρίων ή παρουσίας λίθων ουρικού οξέος ή 
οξαλικού ασβεστίου. Νεφρολιθίαση συμβαίνει σε περίπου 20% 
των ασθενών. Λοιμώξεις του ουροποιητικού συμπεριλαμβανο-
μένης και οξείας πυελονεφρίτιδας, παρατηρούνται με αυξημένη 
συχνότητα στην ADPKD. Η λοίμωξη μιας νεφρικής ή ηπατικής κύ-
στης αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρή επιπλοκή. Στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις οφείλεται σε Gram-αρνητικά μικρόβια και εμφανίζεται 
με άλγος, πυρετό και ρίγη. Οι καλλιέργειες αίματος είναι συχνά θε-
τικές αλλά η καλλιέργεια ούρων μπορεί να είναι αρνητική, επειδή 
οι μολυσμένες νεφρικές κύστεις δεν επικοινωνούν απευθείας με το 
αποχετευτικό σύστημα. Η διαφορική διάγνωση ανάμεσα στη λοί-
μωξη και στην αιμορραγία της κύστης είναι συχνά μια πρόκληση 

Α Β Γ

ΕΙΚΟΝΑ 16-1
Υπερηχογράφημα νεφρών και CT κοιλίας με χρήση σκιαγραφικού 
σε μια 56χρονη γυναίκα με κληρονομούμενη με αυτοσωματικό επι-
κρατούντα χαρακτήρα πολυκυστική νεφρική νόσο. Α. Υπερηχογράφη-
μα του δεξιού νεφρού στο οποίο αναδεικνύεται σημαντικός αριθμός 

κύστεων διαφόρων μεγεθών (βέλη). Β. CT κοιλίας που απεικονίζει 
αμφοτερόπλευρα ευμεγέθεις νεφρούς με μεγάλες κύστεις (βέλη). Γ. 
Πολλαπλές ηπατικές κύστεις (κορυφές βελών) και νεφρικές κύστεις 
(βέλος) απεικονίζονται σε μια εικόνα από την άνω κοιλία.
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