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11.8.  Οξεία νεφρική ανεπάρκεια σπειραματονεφρίτιδων

Δημήτριος Πετράς

Κύρια σημεία

- Ορισμένες πρωτοπαθείς σπειραματονεφρίτιδες 
μπορεί να προκαλέσουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
(ΟΝΑ)

- Ο κύριος εκπρόσωπος αυτής της κατηγορίας εί-
ναι η οξεία μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτι-
δα (ΟΜΣ)

- Η διάγνωση της ΟΜΣ δεν απαιτεί βιοψία νεφρού, 
συνήθως αρκεί η κλινικο-εργαστηριακή εικόνα 

- Η οξεία ΟΜΣ έχει συνήθως καλοήθη πορεία
- Η υποστροφή της ΟΜΣ αρχίζει μία εβδομάδα μετά 

την εμφάνιση της νόσου
- Η αντιμετώπιση της ΟΜΣ γίνεται με συντηρητική 

αγωγή και δεν απαιτείται ειδική ανοσοκατασταλτική 
αγωγή

- ΟΝΑ αναπτύσσεται και στην ιδιοπαθή ταχέως εξε-
λισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα (ΤΕΣΝ), μία νόσος 
εξαιρετικά σπάνια

- Η πρόγνωση της ιδιοπαθούς ΤΕΣΝ δεν είναι καλή 
και παρά την ειδική ανοσοκατασταλτική αγωγή αρκε-
τοί ασθενείς καταλήγουν σε τελικό στάδιο ΧΝΑ

- Πολλές πρωτοπαθείς σπειραματονεφρίτιδες μπο-
ρεί σε κάποια φάση της πορείας τους να εκτραπούν σε 
ΤΕΣΝ

- Το νεφρωσικό σύνδρομο και η IgA σπειραματονε-
φρίτιδα μπορεί να προκαλέσουν ΟΝΑ με μη ανοσολο-
γικό μηχανισμό
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Η	παθογένεια	των	σπειραματοπαθειών	είναι	ανο-
σολογικής	 αιτιολογίας	 και	 στις	 περισσότερες	 περι-
πτώσεις	η	εξέλιξη	της	νόσου	είναι	βραδεία	και	ύπου-
λη.	Ως	εκ	τούτου	η	οξεία	νεφρική	ανεπάρκεια	(ΟΝΑ)	
από	σπειραματονεφρίτιδα	δεν	είναι	συχνή.	Οι	σπει-
ραματονεφρίτιδες	στις	οποίες	μπορεί	να	προκληθεί	
ΟΝΑ	 είναι	 η	 οξεία	 μεταστρεπτοκοκκική	 (ΟΜΣ)	 και	
η	ταχέως	εξελισσόμενη	(ΤΕΣΝ),	 ιδιοπαθής	ή	δευτε-
ροπαθής.	 Υπάρχουν	 βέβαια	 και	 κάποιες	 περιπτώ-
σεις	όπου	επιπλοκές	των	σπειραματονεφριτίδων,	μη	
ανοσολογικής	αιτιολογίας,	μπορεί	να	οδηγήσουν	σε	
ΟΝΑ.	Στο	κεφάλαιο	αυτό	θα	γίνει	αναφορά	σ’	όλες	
τις	 μορφές	 των	 σπειραματονεφριτίδων	 που	 ανα-
πτύσσουν	ΟΝΑ,	εκτός	από	τις	δευτεροπαθείς.

11.8.2.  Οξεία μεταστρεπτοκοκκική 
σπειραματονεφρίτιδα

11.8.2.1. Επιδημιολογία

Η	ΟΜΣ	απαντάται	κυρίως	σε	παιδιά	και	ηλικιωμέ-
νους.	Τα	τελευταία	έτη	υπάρχει	μείωση	της	επίπτω-
σής	της,	 ιδίως	στα	παιδιά,	σε	Ευρώπη	και	Αμερική,	
πιθανά	εξαιτίας	της	έγκαιρης	διάγνωσης	των	στρε-
πτοκοκκικών	λοιμώξεων	και	της	χορήγησης	αντιβι-
οτικής	 αγωγής.	 Η	 επίπτωσή	 της	 όμως	 παγκοσμίως	
δεν	 είναι	 γνωστή.	 Στη	 Διεθνή	 βιβλιογραφία	 τα	 πο-
σοστά	 κυμαίνονται	 από	 10-50%.	 Η	 μεγάλη	 διαφο-
ρά	στα	ποσοστά	οφείλεται	στην	ανομοιογένεια	των	
μελετούμενων	πληθυσμών.	Επίσης	σε	αρκετές	περι-
πτώσεις	 τα	 περιστατικά	 μπορεί	 να	 μην	 αξιολογού-
νται	εξαιτίας	της	καλοήθους	πορείας	της	νόσου.	Εμ-
φανίζεται	 ως	 σποραδική	 μορφή,	 αλλά	 και	 κατά	 τη	
διάρκεια	επιδημίας	στρεπτοκοκκικής	λοίμωξης	από	
β-αιμολυτικό	στρεπτόκοκκο(1).

11.8.2.2. Φυσική πορεία - Κλινική εικόνα

Η	 ΟΜΣ	 είναι	 παγκόσμια	 η	 συχνότερη	 μορφή	
οξείας	 νεφρίτιδας.	 Εμφανίζεται	 συνήθως	 μετά	 από	
στρεπτοκοκκική	 λοίμωξη	 με	 το	 στέλεχος	 Α	 του	
β-αιμολυτικού	 στρεπτοκόκκου.	 Ο	 χρόνος	 εμφάνι-
σης	 της	 σπειραματονεφρίτιδας	 διαφέρει,	 ανάλογα	
με	 την	 επίπτωση	 της	 λοίμωξης.	 Μετά	 από	 φαρυγ-
γική	λοίμωξη	θα	εμφανιστεί	σε	1-3	εβδομάδες,	ενώ	
μετά	από	δερματική	λοίμωξη	θα	εμφανιστεί	σε	3-6	
εβδομάδες(2).

Η	 κλινική	 εικόνα	 ποκίλλει	 και	 συμπεριλαμβάνει	
μεγάλο	 εύρος	 εκδηλώσεων.	 Μπορεί	 να	 είναι	 ασυ-
μπτωματική	ή	να	εμφανιστεί	με	μικροσκοπική	αιμα-
τουρία	ή	και	με	το	κλασικό	νεφριτιδικό	σύνδρομο,	
που	περιλαμβάνει	θετικό	ίζημα	ούρων,	αιματουρία,	
πρωτεϊνουρία	(που	μπορεί	να	είναι	νεφρωσικού	εύ-
ρους),	οίδημα,	υπέρταση	και	επηρεασμό	της	νεφρι-
κής	λειτουργίας	(Πίνακας	11.8|1).

Η	 εμφάνιση	 του	 νεφριτιδικού	 συνδρόμου	 είναι	
συνήθως	οξεία,	το	οίδημα	είναι	γενικευμένο	και	συ-
νυπάρχει	 αιφνίδια	 ολιγουρία	 ή	 και	 ανουρία.	 Στην	
πλειονότητα	 των	 περιπτώσεων	 η	 ύφεση	 των	 συ-
μπτωμάτων	 είναι	 γρήγορη.	 Η	 διούρηση,	 όταν	 έχει	
διαταραχθεί,	επανέρχεται	σε	μία	εβδομάδα	και	η	νε-
φρική	 λειτουργία	 επανέρχεται	 στο	 φυσιολογικό	 σε	
3-4	 εβδομάδες.	 H	 αιματουρία	 εξαφανίζεται	 συνή-
θως	 στους	 3-6	 μήνες,	 ενώ	 ήπια	 πρωτεϊνουρία	 (<1	
gr/24ωρο)	 μπορεί	 να	 παραμείνει	 για	 διάστημα	 3	
ετών	σε	ποσοστό	15%	των	ασθενών(3).

11.8.2.3. Εργαστηριακά ευρήματα

Στη	γενική	ούρων,	όπως	σχεδόν	σ’	όλες	τις	σπει-
ραματονεφρίτιδες	 θα	 υπάρχει	 παθολογικό	 ίζημα,	
που	συνίσταται	στην	παρουσία	αιματουρίας	(με	δύ-
σμορφα	 ερυθρά),	 ερυθροκυτταρικούς	 κυλίνδρους	
και	 πρωτεϊνουρία.	 Το	 ίζημα	 των	 ούρων	 ποικίλλει	
ανάλογα	με	τη	βαρύτητα	της	προσβολής	και	μπορεί	

  Πίν.   11.8 | 1 Συχνότητα εμφάνισης συμπτωμάτων στην οξεία μεταστρεπτοκοκκική 
σπειραματονεφρίτιδα

Συμπτώματα οξείας μεταστρεπτοκοκκικής 
σπειραματονεφρίτιδας Συχνότητα εμφάνισης

Γενικευμένο	οίδημα 75%

Μακροσκοπική	αιματουρία 30-50%

Υπέρταση 50-90%

Ολιγοανουρία 20-35%
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χρι	 και	 πρωτεϊνουρία	 νεφρωσικού	 συνδρόμου.	 Βέ-
βαια	συνήθως	η	πρωτεϊνουρία	είναι	μικρή	και	λεύ-
κωμα	 ούρων>3	 gr/24ωρο	 απαντάται	 μόνο	 στο	 5%	
των	ασθενών(2).

Σε	περίπου	90%	των	ασθενών	το	κλάσμα	του	συ-
μπληρώματος	C3	και	CH50	είναι	σημαντικά	μειωμένα	
τις	 πρώτες	 2	 εβδομάδες	 εμφάνισης	 της	 νόσου	 και	
επανέρχονται	 στο	 φυσιολογικό	 4-8	 εβδομάδες	 αρ-
γότερα.	Σε	αντίθεση	το	C2	και	C4	είναι	φυσιολογικά	
ή	ελαφρά	μειωμένα	(ένδειξη	ότι	στην	ΟΜΣ	υπάρχει	
ενεργοποίηση	της	εναλλακτικής	οδού	του	συμπλη-
ρώματος).

Οι	 φαρυγγικές	 ή	 δερματικές	 καλλιέργειες	 είναι	
θετικές	 για	 στρεπτόκοκκο	 σε	 ποσοστό	 μικρότερο	
του	 25%	 κι	 αυτό	 οφείλεται	 στο	 ότι	 η	 σπειραματο-
νεφρίτιδα	 θα	 εμφανιστεί	 2-3	 εβδομάδες	 μετά	 την	
στρεπτοκοκκική	 λοιμωξη.	 Όμως	 η	 αύξηση	 του	 τίτ-
λου	 των	 αντισωμάτων	 έναντι	 διαφόρων	 στοιχείων	
του	 στρεπτοκόκκου,	 μπορεί	 να	 βοηθήσει	 στη	 διά-
γνωση	 της	 ΟΜΣ	 όταν	 υπάρχουν	 αμφιβολίες,	 όπως	
για	 παράδειγμα	 σε	 περιπτώσεις	 πρωτεϊνουρίας	 νε-
φρωσικού	εύρους(3).

Τέτοια	 είναι	 τα	 αντισώματα	 έναντι	 της	 στρεπτο-
λυσίνης	(ASO),	τα	αντισώματα	έναντι	της	στεπτοκι-
νάσης	(ASKase),	τα	αντισώματα	έναντι	της	νικοτινα-
μίδης-αδενίνης	δινουκλεοτάσης	(anti-NAD),	τα	αντι-
σώματα	έναντι	της	υαλουρονιδάσης	(AHase)	και	τα	
αντισώματα	έναντι	της	Β	DNAσης.	Τα	δύο	τελευταία	
είναι	αυτά	που	διαπιστώνονται	συχνότερα	αυξημέ-
να	στις	δερματικές	στρεπτοκοκκικές	λοιμώξεις.	Ευ-
ρέως	 διαδεδομένη	 είναι	 η	 μέτρηση	 των	 ASO,	 που	
είναι	αυξημένα	στις	φαρυγγικές	 (κι	όχι	στις	δερμα-
τικές)	στρεπτοκοκκικές	λοιμώξεις.	Σε	ασθενείς	που	
έχουν	λάβει	ήδη	αντιβίωση,	μπορεί	να	μη	παρατη-
ρηθεί	αύξηση	του	τίτλου	τους(2,3).

11.8.2.4. Παθογένεια

Η	 ΟΜΣ	 οφείλεται	 σε	 εναποθέσεις	 ανοσοσυ-
μπλεγμάτων	 που	 δημιουργούνται	 από	 συγκεκρι-
μένα	 νεφριτιδογόνα	 στελέχη	 της	 ομάδος	 Α	 του	
β-αιμολυτικού	 στρεπτόκοκκου.	 Τα	 ανοσοσυμπλέγ-
ματα	 που	 ανευρίσκονται	 στο	 σπείραμα	 μπορεί	 να	
είναι,	 είτε	 κυκλοφορούντα	 που	 περιέχουν	 στοιχεία	
στρεπτόκοκκου	ως	αντιγόνου,	είτε	να	δημιουργού-
νται	 in	 situ	 στη	 βασική	 μεμβράνη	 του	 σπειράμα-
τος,	στην	οποία	έχουν	παγιδευτεί	«στρεπτοκοκκικά»	
αντιγόνα.	Με	βάση	τα	τελευταία	βιβλιογραφικά	δε-

δομένα	ο	δεύτερος	μηχανισμός	φαίνεται	να	εμπλέκε-
ται	στις	περισσότερες	περιπτώσεις	εμφάνισης	ΟΜΣ.

Δύο	 κυρίως	 είναι	 τα	 «στρεπτοκοκκικά»	 αντιγό-
να	που	φαίνεται	να	συμμετέχουν	στην	in	situ	δημι-
ουργία	αντισωμάτων	στον	σπείραμα,	ένα	γλυκολυ-
τικό	 ένζυμο,	 ο	 υποδοχέας	 της	 συσχετιζόμενης	 με	
την	 νεφρίτιδα	 πλασμίνης	 (NAPlr)	 και	 μία	 κυστεϊνι-
κή	πρωτεΐνη,	η	στρεπτοκοκκική	πυρογενική	εξωτο-
ξίνη	Β	(SPE	Β).	Έχει	βρεθεί	ότι	και	τα	δύο	αυτά	αντι-
γόνα	μπορούν,	με	ανεξάρτητο	μηχανισμό,	να	ενερ-
γοποιήσουν	 το	 συμπλήρωμα	 και	 να	 ευοδώσουν	
την	 παραγωγή	 μορίων	 προσκόλλησης	 και	 κυτοκι-
νών	 (μόνο	 η	 SPE	 B).	 Παρότι	 στις	 περισσότερες	 με-
λέτες	έχουν	ανιχνευτεί	τα	αντιγόνα	αυτά	(με	υπερο-
χή	της	SPE	B),	υπάρχει	η	άποψη	ότι	αυτά	που	εμπλέ-
κονται	 στην	 παθογένεια	 της	 μεταστρεπτοκοκκικής	
σπειραματονεφρίτιδος	 είναι	 διαφορετικά	 στα	 διά-
φορα	μέρη	της	υδρογείου.	Επίσης,	στην	παθογένεια	
της	 μεταστρεπτοκοκκικής	 σπειραματονεφρίτιδας,	
φαίνεται	 ότι	 παίζει	 ρόλο	 και	 το	 γενετικό	 υπόστρω-
μα	των	ασθενών(4).

11.8.2.5. Βιοψία νεφρού

Η	διενέργεια	βιοψίας	νεφρού	δεν	είναι	απαραίτη-
τη	στην	πλειοψηφία	των	ασθενών	με	ΟΜΣ.	Το	ιστο-
ρικό,	η	οξεία	εμφάνιση	των	συμπτωμάτων	αλλά	και	
η	 γρήγορη	 ύφεση,	 προτού	 επιδεινωθεί	 ιδιαίτερα	 η	
νεφρική	λειτουργία	επαρκούν	συνήθως	για	τη	διά-
γνωση	της	νόσου.	Νεφρική	βιοψία	διενεργείται	στις	
περιπτώσεις	 ασαφούς	 ιστορικού,	 επεισοδίων	 μα-
κροσκοπικής	αιματουρίας,	συνεχιζόμενης	επιδείνω-
σης	της	νεφρικής	λειτουργίας	πέραν	της	μίας	εβδο-
μάδας,	πρωτεϊνουρίας	νεφρωσικού	συνδρόμου	και	
σε	περιπτώσεις	διατήρησης	χαμηλού	C3	κλάσματος	
του	συμπληρώματος	πέραν	των	6	εβδομάδων.

Τα	 ευρήματα	 από	 το	 οπτικό	 μικροσκόπιο	 συνί-
στανται	 σε	 διάχυτη	 υπερπλαστική	 σπειραματονε-
φρίτιδα	 με	 ενδοτριχοειδική	 υπερπλασία	 και	 συσ-
σώρευση	ουδετεροφίλων.	Μηνοειδείς	σχηματισμοί	
ανευρίσκονται	σπανίως	και	η	εμφάνισή	τους	σχετί-
ζεται	με	κακή	πρόγνωση	(Εικόνα	1α).

Στον	 ανοσοφθορισμό	 παρατηρούνται	 κυρίως	
κοκκώδεις	εναποθέσεις	IgG	και	C3	διάχυτα	διασπαρ-
μένες	στο	μεσάγγειο	και	στα	τοιχώματα	των	τριχο-
ειδών.

Στο	 ηλεκτρονικό	 μικροσκόπιο	 διαπιστώνονται	
υποεπιθηλιακές	 εναποθέσεις.	 σχήματος	 «καμπού-
ρας»	(hump-shaped	deposits),	χαρακτηριστικές	της	
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νόσου.	Οι	εναποθέσεις	αυτές	είναι	υπεύθυνες	για	τη	
βλάβη	των	επιθηλιακών	κυττάρων	και	την	συνεπα-
κόλουθη	 πρωτεϊνουρία.	 Μάλιστα	 πολλοί	 υποστη-
ρίζουν	 ότι	 ο	 βαθμός	 της	 πρωτεϊνουρίας	 σχετίζεται	
και	με	την	πληθώρα	των	εναποθέσεων	αυτών.	Όπως	
είναι	αναμενόμενο	αυτές	οι	εναποθέσεις,	που	αντι-
προσωπεύουν	«παγιδευμένες»	ανοσοσφαιρίνες,	θα	
απομακρυνθούν	πιο	αργά	και	γι’	αυτό	η	πρωτεϊνου-
ρία	 παραμένει	 για	 μεγαλύτερο	 διάστημα	 μετά	 από	
μία	ΟΜΣ.

Στο	 ηλεκτρονικό	 μικροσκόπιο	 διακρίνονται	 επί-
σης	και	υπενδοθηλιακές	εναποθέσεις	που	αντιστοι-
χούν	στις	προαναφερθείσες	εναποθέσεις	IgG	και	C3	
του	ανοσοφθορισμού.	Οι	εναποθέσεις	αυτές	έχουν	
ως	 αποτέλεσμα	 την	 κινητοποίηση	 φλεγμονωδών	
κυττάρων	από	την	κυκλοφορία,	οδηγώντας	έτσι	στη	
δημιουργία	της	υπερπλαστικής	σπειραματονεφρίτι-
δος,	του	ενεργού	ιζήματος	των	ούρων	και	στη	μεί-
ωση	 του	 ρυθμού	 σπειραματικής	 δίηθησης	 (GFR).	
Αυτή	η	κινητοποίηση	των	φλεγμονοδών	κυττάρων	
από	την	κυκλοφορία	προς	τις	υπενδοθηλιακές	περι-
οχές	έχει	και	την	θετική	της	πλευρά,	αυτή	της	γρήγο-
ρης	κάθαρσης	των	ανοσοσυμπλεγμάτων	και	επομέ-
νως	την	ύφεση	της	αιματουρίας	και	τη	βελτίωση	της	
νεφρικής	λειτουργίας(2)	(Εικόνα	1β).

11.8.2.6. Θεραπεία

Η	ΟΝΑ	που	προκύπτει	κατά	την	πλήρη	εκδήλωση	
ενός	τέτοιου	οξέος	νεφριτιδικού	συνδρόμου	αντιμε-
τωπίζεται	συνήθως	συντηρητικά	και	πολύ	σπάνια	θα	
χρειαστεί	εξωνεφρική	κάθαρση.

Η	 συντηρητική	 αυτή	 αντιμετώπιση	 συνίσταται	
στην	 αντιμετώπιση	 των	 κλινικών	 χαρακτηριστικών	
της	 νόσου	 και	 κυρίως	 στην	 κατακράτηση	 Η2Ο	 που	
έχει	ως	αποτέλεσμα	υπέρταση,	γενικευμένο	οίδημα,	
υπερφόρτωση	της	κυκλοφορίας	και	σε	σπάνιες	πε-
ριπτώσεις	πνευμονικό	οίδημα.

Επιβάλλεται	περιορισμός	λήψης	Η2Ο	και	άλατος,	
ενώ	είναι	απαραίτητη	η	χορήγηση	διουρητικής	αγω-
γής.	Συνήθως	χορηγούνται	ενδοφλεβίως	(ΕΦ)	διου-
ρητικά	της	αγκύλης	σε	αρχική	δόση	1	mg/kgΣΒ,	που	
στη	συνέχεια	τιτλοποιείται	ανάλογα.	Στις	περισότερες	
περιπτώσεις	η	αγωγή	αυτή	έχει	ως	αποτέλεσμα	τον	
έλεγχο	της	αρτηριακής	πίεσης	και	των	οιδημάτων(5).

Η	 ανοκατασταλτική	 αγωγή	 δεν	 έχει	 θέση	 στην	
αντιμετώπιση	της	ΟΜΣ.	Δεν	υπάρχουν	ενδείξεις	ότι	
προσφέρει	ακόμη	και	στους	ασθενείς	που	έχουν	τα-
χεία	επιδείνωση	της	νεφρικής	τους	λειτουργίας.	Σε	
ορισμένες	 περιπτώσεις	 ασθενών	 με>30%	 μηνοει-
δείς	σχηματισμούς	στη	βιοψία	νεφρού	και	σημαντι-
κό	επηρεασμό	της	νεφρικής	λειτουργίας	έχουν	χο-
ρηγηθεί	ώσεις	μεθυλπρεδνιζολόνης(5,6).

Οι	 ασθενείς	 που	 έχουν	 σοβαρή	 επιβάρυνση	 της	
νεφρικής	λειτουργίας	είναι	λίγοι	(<5%)	και	ελάχιστοι	
απ’	 αυτούς	 χρειάζεται	 να	 αντιμετωπιστούν	 με	 εξω-
νεφρική	κάθαρση.	Η	κλασική	αιμοκάθαρση	με	διτ-
τανθρακικά	αρκεί	και	δεν	απαιτούνται	ιδιαίτερες	τε-
χνικές.

11.8.2.7. Πρόγνωση

Η	πρόγνωση	είναι	άριστη	(ιδίως	στα	παιδιά),	ακό-
μη	και	στους	ασθενείς	που	είχαν	σημαντικά	επηρεα-

Εκόνα 1: α) Κυτταρικός μηνοειδής σχηματισμός που περιβάλλει ολόκληρο το σπείραμα. β) Τμηματική ινιδοειδής 
νέκρωση (βέλη). (Ευγενική παραχώρηση από την καθηγήτρια Λ. Νακοπούλου, Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών) 
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ματισμούς	 στη	 βιοψία.	 Επεισόδια	 επανεμφάνισης	
της	 νόσου	 είναι	 εξαιρετικά	 σπάνια.	 Υπάρχουν	 ανα-
φορές	ότι	ποσοστό<20%	μπορεί	να	έχει	παθολογικό	
ίζημα	 ούρων	 (αιματουρία	 ή/και	 πρωτεϊνουρία)	 χω-
ρίς	όμως	αυτό	να	επηρεάζει	τη	νεφρική	λειτουργία.

Υπάρχουν	όμως	και	παρατηρήσεις	ότι	η	νόσος	ιδί-
ως	στους	ενήλικες	δεν	έχει	τόσο	καλοήθη	πρόγνω-
ση	σε	μακροχρόνια	βάση.	Μελέτες	με	πολυετή	πα-
ρακολούθηση	έχουν	διαπιστώσει	ότι	20-40	έτη	μετά	
επεισόδιο	ΟΜΣ	ορισμένοι	ασθενείς	θα	αναπτύξουν	
υπέρταση,	πρωτεϊνουρία	και	προοδευτική	επιδείνω-
ση	της	νεφρικής	τους	λειτουργίας.	Η	εικόνα	αυτή	στη	
βιοψία	νεφρού	συνοδεύεται	από	αλλοιώσεις	χρόνι-
ας	 νεφροσκλήρυνσης.	 Αρκετοί	 ερευνητές	 υποστη-
ρίζουν	ότι	σ’	αυτούς	κατά	τη	διάρκεια	του	επεισοδί-
ου	της	ΟΜΣ	ορισμένα	σπειράματα	καταστράφηκαν	
ολοκληρωτικά,	με	αποτέλεσμα	τα	εναπομείναντα	να	
αρχίζουν	να	υπερλειτουργούν	και	έτσι	προοδευτικά	
να	καταλήγουν	σε	νεφροσκλήρυνση	μη	ανοσολογι-
κής	αιτιολογίας.	Στην	αρχική	φάση	η	υπερλειτουρ-
γία	 των	 εναπομεινάντων	 σπειραμάτων	 είναι	 αρκε-
τή	και	γι’	αυτό	δεν	επηρεάζεται	η	νεφρική	λειτουρ-
γία,	κάτι	που	θα	συμβεί	με	την	πάροδο	του	χρόνου	
και	την	εξέλιξη	της	νεφροσκλήρυνσης.	Μάλιστα	ορι-
σμένοι	υποστηρίζουν	ότι	το	ποσοστό	των	ασθενών	
με	 χρόνια	 νεφρική	 ανεπάρκεια	 (ΧΝΑ)	 ως	 συνέπεια	
ΟΜΣ	είναι	μεγαλύτερο,	αφού	οι	ασθενείς	αυτοί	δι-
αφεύγουν	 της	 πολυετούς	 παρακολούθησης,	 δεδο-
μένου	 ότι	 η	 νόσος	 θεωρείται	 «καλοήθης».	 Βέβαια	
υπάρχει	και	η	άποψη	ότι	οι	ασθενείς	που	θα	αναπτύ-
ξουν	ΧΝΑ	είχαν	διαγνωστεί	λανθασμένα	και	δεν	εί-
χαν	 ΟΜΣ	 αλλά	 μεσαγγειοϋπερπλαστική	 σπειραμα-
τονεφρίτιδα,	 κάτι	 που	 είναι	 εξαιρετικά	 δύσκολο	 να	
διαπιστωθεί	εκ	των	υστέρων.	Σ’	αυτές	τις	περιπτώ-
σεις	ακόμη	και	η	βιοψία	νεφρού	δεν	είναι	διαγνωστι-
κή,	 εξαιτίας	 του	 μεγάλου	 αριθμού	 των	 κατεστραμ-
μένων	από	την	σκλήρυνση	σπειραμάτων(6).

11.8.3. Άλλοι λοιμώδεις παράγοντες που  
      μπορούν να προκαλέσουν  
                 ΟΝΑ (οξεία μεταλοιμώδης  
      σπειραματονεφρίτιδα)

ΟΝΑ	 με	 κλινικοεργαστηριακή	 εικόνα	 παρόμοια	
της	 μεταστρεπτοκοκκικής	 σπειραματονεφρίτιδας	
μπορεί	να	εμφανιστεί	ως	μεταλοιμώδης	σπειραμα-
τονεφρίτιδα	και	από	άλλες	λοιμώξεις	από	ιούς,	βα-
κτήρια	και	παράσιτα	(Πίνακας	11.8|2)(7).

11.8.4.  Ταχέως εξελισσόμενη 
σπειραματονεφρίτιδα (ΤΕΣΝ)

Η	 ΤΕΣΝ	 είναι	 ένα	 κλινικό	 σύνδρομο,	 που	 χαρα-
κτηρίζεται	από	ταχεία	επιδείνωση	της	νεφρικής	λει-
τουργίας	(σε	ημέρες	ή	βδομάδες)	σε	συνδυασμό	με	
παθολογικό	 ίζημα	 ούρων.	 Χαρακτηριστικό	 ιστολο-
γικό	εύρημα	της	ΤΕΣΝ	είναι	η	παρουσία	μηνοειδών	
σχηματισμών	στη	βιοψία	νεφρού.

11.8.4.1. Τύποι ΤΕΣΝ

Διάφορα	 νοσήματα	 μπορούν	 να	 προκαλέσουν	
ΤΕΣΝ.	Ανάλογα	με	τον	τύπο	του	νοσήματος	και	την	
ιστολογική	βλάβη	διακρίνονται	4	τύποι	ΤΕΣΝ(8):

Τύπος 1:	 Σχετίζεται	 με	 την	 anti-GBM	 σπειραμα-

  Πίν. 11.8 | 2 Άλλοι λοιμώδεις παράγοντες που 
έχουν συσχετισθεί με οξεία μετα-
λοιμώδη σπειραματονεφρίτιδα

Βακτηριακές λοιμώξεις

Ενδοκαρδίτιδα	(χρυσίζων	σταφυλόκοκκος,	στρεπτόκοκ-
κος	viridans)

Σπλαγχνικό	απόστημα	(χρυσίζων	σταφυλόκοκκος,	κολο-
βακτηρίδιο,	ψευδομονάδα,	πρωτέας	mirabilis)

Shunt	nephritis	(χρυσίζων	σταφυλόκοκκος,	σταφυλόκοκ-
κος	albus,	στρεπτόκοκκος	viridans)

Πνευμονία	(διπλόκοκκος	της	πνευμονίας,	μυκόπλασμα)

Τυφοειδής	πυρετός	(σαλμονέλλα	του	τύφου)

Ιογενείς λοιμώξεις

Ιός	Ebstein	Bar

Παρβοϊός	Β19

Ιός	ερυθράς

Κυτταρομεγαλοϊός

Ιός	cocxackie

Ιός	ανεμευλογιάς

Ιός	παρωτίτιδας

Ιός	ηπατίτιδας	Β

Παρασιτικές λοιμώξεις

Σχιστόσωμα	mansoni

Πλασμώδιο	falsiparum

Τοξόπλασμα	gondil

Φιλαρίαση
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γραμμική	 εναπόθεση	 ανοσοσυμπλεγμάτων	 στον	
ανοσοφθορισμό	 και	 θα	 αναπτυχθεί	 σ’	 άλλο	 κεφά-
λαιο	του	βιβλίου.

Τύπος 2:	 Ο	 τύπος	 2	 της	ΤΕΣΝ	 με	 κοκκώδη	 ενα-
πόθεση	 ανοσοσυμπλεγμάτων	 σχετίζεται	 με	 άγνω-
στης	αιτιολογίας	ανοσολογικές	σπειραματονεφρίτι-
δες	και	είναι	εξαιρετικά	σπάνιος.	Υπάρχουν	βέβαια	
και	αρκετές	περιπτώσεις	τέτοιων	σπειραματονεφρι-
τίδων	που	διαπιστώνονται	κλινικοεργαστηριακά	ευ-
ρήματα	γνωστών	σπειραματονεφριτίδων,	όπως	IgA	
σπειραματονεφρίτιδα,	 σπειραματονεφρίτιδα	 του	
λύκου,	 κρυοσφαιρινική	 σπειραματονεφρίτιδα	 και	
άλλες.	Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	οι	ιδιοπαθείς	και	δευ-
τεροπαθείς	 αυτές	 σπειραματονεφρίτιδες	 σε	 άλλο-
τε	 άλλο	 ποσοστό	 (αρκετά	 μικρό	 πάντως	 στις	 ιδιο-
παθείς),	μπορούν	να	λάβουν	τη	μορφή	τις	ΤΕΣΝ	και	
έτσι	να	προκαλέσουν	ΟΝΑ.

Τύπος 3:	 Σχετίζεται	 με	 την	 ανοσοπενική	 σπει-
ραματονεφρίτιδα,	όπου	υπάρχουν	νεκρωτικές	βλά-
βες	 στη	 βιοψία	 νεφρού	 με	 αρνητικό	 όμως	 ανοσο-
φθορισμό.	Οι	περισσότεροι	από	τους	ασθενείς	αυ-
τούς	(>95%)	έχουν	αγγειίτιδα	με	θετικά	αντισώματα	
ANCA.	Η	ΟΝΑ	από	αγγειίτιδα	αναπτύσσεται	σε	επό-
μενο	κεφάλαιο.

Τύπος 4:	Συνδυάζει	τον	τύπο	1	και	3	και	στη	βι-
βλιογραφία	 αναφέρεται	 ως	 η	 νόσος	 των	 διπλών	
αντισωμάτων	(«double	antibody»	positive	disease).

Στο	κεφάλαιο	αυτό	θα	γίνει	αναφορά	στην	ΟΝΑ	
της	ιδιοπαθούς	ΤΕΣΝ,	η	οποία	αντιστοιχεί	στον	τύπο	
2	 και	 3	 χωρίς	 ANCA.	 Όπως	 αναφέρθηκε	 ήδη	 είναι	
εξαιρετικά	σπάνια	(ποσοστό	μικρότερο	του	5%).

11.8.4.2. Παθογένεια

Η	παθογένεια	της	ιδιοπαθούς	ΤΕΣΝ	δεν	είναι	γνω-
στή.	 Παρότι	 ανοσολογικής	 προέλευσης,	 όπως	 φαί-
νεται	από	την	ύπαρξη	των	μηνοειδών	σχηματισμών	
και	 την	 ανταπόκρισή	 της	 στην	 ανοσοκατασταλτι-
κή	αγωγή,	δεν	έχουν	βρεθεί	ανοσοσυμπλεγματικές	
εναποθέσεις	στα	σπειράματα,	ούτε	έχει	ενοχοποιη-
θεί	κάποιος	συγκεκριμένος	μηχανισμός.

11.8.4.3. Φυσική πορεία - Κλινική εικόνα

Η	ιδιοπαθής	ΤΕΣΝ	είναι	πολύ	πιο	συχνή	στους	ηλι-
κιωμένους	παρά	στους	νέους	και	τα	παιδιά.	Η	αιφνί-
δια	εισβολή,	με	εμφάνιση	αιματουρίας,	μείωση	του	

όγκου	 του	 ούρων	 και	 οίδημα	 δεν	 είναι	 η	 συνήθης	
κλινική	εκδήλωση.	Οι	περισότερες	των	περιπτώσε-
ων	θα	εμφανιστούν	με	αδυναμία,	κόπωση	ή/και	οί-
δημα.	Τελικά,	σχεδόν	σ’	όλες	τις	περιπτώσεις	η	προο-
δευτική,	ταχεία	επιδείνωση	της	νεφρικής	λειτουρίας	
αποτελεί	κοινό	παρανομαστή	σ’	όλους	τους	τύπους	
αυτής	της	σπειραματικής	βλάβης.	Η	νόσος	αν	παρα-
μείνει	χωρίς	θεραπεία	θα	καταλήξει	σε	τελικό	στά-
διο	 ΧΝΑ.	 Εξωνεφρικές	 εκδηλώσεις	 συνυπάρχουν,	
κυρίως	στον	τύπο	3	και	περιλαμβάνουν	συμπτώμα-
τα	από	το	αναπνευστικό,	το	μυοσκελετικό,	το	νευρι-
κό	σύστημα	και	το	δέρμα(9).

11.8.4.4. Εργαστηριακά ευρήματα

Τα	ευρήματα	στην	ιδιοπαθή	ΤΕΣΝ	είναι	πενιχρά.	
Επηρεασμένη	 νεφρική	 λειτουργία	 και	 θετικό	 ίζημα	
ούρων,	 με	 δύσμορφα	 ερυθρά,	 ερυθροκυτταρικούς	
ή/και	 αιμορραγικούς	 κυλίνδρους.	 Πρωτεϊνουρία	
υπάρχει	σε	άλλοτε	άλλο	βαθμό,	ενώ	η	εμφάνιση	βα-
ριάς	πρωτεϊνουρίας	δεν	είναι	συνήθης.	Η	βαριά	και	
εκσεσημασμένη	σπειραματική	βλάβη	δεν	επιτρέπει	
τη	διήθηση	μεγάλων	ποσοτήτων	πρωτεΐνης(9).

11.8.4.5. Βιοψία νεφρού

Η	 βιοψία	 νεφρού	 είναι	 απαραίτητη	 για	 να	 τεθεί	
η	διάγνωση	και	να	εκτιμηθεί	η	βαρύτητα	της	σπει-
ραματικής	 βλάβης.	 Επομένως	 θα	 πρέπει	 να	 εκτε-
λείται	 σε	 κάθε	 ασθενή	 που	 υπάρχει	 υπόνοια	 ιδιο-
παθούς	 ΤΕΣΝ.	 Το	 παθογνωμονικό	 εύρημα	 είναι	 η	
ανεύρεση	 μηνοειδών	 σχηματισμών	 με	 συνυπάρ-
χουσες	ή	όχι	νεκρωτικές	βλάβες.	Οι	μηνοειδείς	σχη-
ματισμοί	φαίνεται	ότι	αντιστοιχούν	σε	μία	μη	ειδική	
αντίδραση	 που	 συμβαίνει,	 όταν	 από	 σοβαρή	 βλά-
βη	στο	τοίχωμα	των	τριχοειδών	του	σπειραμάματος	
προκύπτει	είσοδος	προϊόντων	του	πλάσματος	 (συ-
μπεριλαμβανομένου	και	του	ινωδογόνου)	στο	χώρο	
του	 Bowman.	 Αυτό	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 το	 σχημα-
τισμό	 ινικής	 και	 την	 προσέλκυση	 μακροφάγων,	
Τ-λεμφοκυττάρων	αλλά	και	κυτοκινών	(όπως	ιντερ-
λευκίνη-1,	TNF-α	κ.ά).	Ανάλογα	με	τη	φάση	σχημα-
τισμού	 τους	 οι	 μηνοειδείς	 σχηματισμοί	 διακρίνο-
νται	σε	κυτταροβριθείς	(πιο	«φρέσκοι»)	και	 ινώδεις	
(πιο	«παλιοί»,	που	προκύπτουν	από	την	εναπόθεση	
κολλαγόνου).	Το	ποσοστό	μηνοειδών	σχηματισμών,	
αλλά	και	το	είδος	τους	έχει	σημασία	στην	πρόγνω-
ση	της	νόσου(9).
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Επίσης	 φαίνεται	 ότι	 υπάρχει	 συσχέτιση	 μεταξύ	
του	ποσοστού	των	μηνοειδών	σχηματισμών	και	της	
σπειραματικής	διήθησης.	Έτσι	όταν	υπάρχουν>50%	
μηνοειδείς	σχηματισμοί	στη	βιοψία,	τότε	ο	GFR	θα	εί-
ναι<25	ml/min.	Στο	τύπο	3	της	ΤΕΣΝ	ο	ανοσοφθορι-
σμός	είναι	αρνητικός	και	στο	ηλεκτρονικό	μικροσκό-
πιο	δεν	ανευρίσκονται	εναποθέσεις	στα	σπειράματα.

11.8.4.6. Θεραπεία - Πρόγνωση

Ασθενείς	 με	 ιδιοπαθή	 ΤΕΣΝ	 χωρίς	 θεραπεία	 θα	
καταλήξουν	 σε	 τελικό	 στάδιο	 νεφρικής	 ανεπάρ-
κειας	 σε	 διάστημα	 λίγων	 εβδομάδων.	 Αλλά	 και	 για	
τους	 ασθενείς	 που	 θα	 λάβουν	 ανοσοκατασταλτική	
αγωγή	τα	ποσοστά	υποστροφής	είναι	μικρά.	Ασθε-
νείς	 με	 μεγάλο	 ποσοστό	 μηνοειδών	 σχηματισμών	
(>70%)	και	καθ’	υπεροχή	 ινοειδών,	έχουν	τη	χειρό-
τερη	πρόγνωση	και	τη	μικρότερη	ανταπόκριση	στη	
θεραπεία.	 Επειδή	 όπως	 αναφέρθηκε	 η	 νόσος	 είναι	
πολύ	 σπάνια,	 δεν	 υπάρχουν	 πρωτόκολλα	 θεραπεί-
ας,	ούτε	μεγάλες	σειρές	με	τα	θεραπευτικά	αποτελέ-
σματα.	Οι	περισσότεροι	χρησιμοποιούν	σχήματα	με	
ώσεις	μεθυλπρεδνιζολόνης	 (1	gr/24ωρο	για	3	ημέ-
ρες)	και	κατόπιν	πρεδνιζόνη	(1	mg/kgΣΒ/24ωρο)	σε	
συνδυασμό	με	κυκλοφωσφαμίδη	(1	gr/m2	επιφανεί-
ας	σώματος/μήνα)(9).

Σε	ασθενείς	που	κατά	τη	διάγνωση	έχουν	σημα-
ντικά	επηρεασμένη	νεφρική	λειτουργία	ή/και	μεγά-
λο	ποσοστό	μηνοειδών	σχηματισμών,	έχει	χρησιμο-
ποιηθεί	και	πλασμαφαίρεση	με	άλλοτε	άλλα	αποτε-
λέσματα.

Γενικά,	όταν	η	εφαρμογή	της	θεραπευτικής	αγω-
γής	 γίνει	 στα	 αρχικά	 στάδια	 της	 νόσου,	 υπάρχουν	
περισσότερες	πιθανότητες	ανταπόκρισης.	Η	ταυτο-
ποίηση	της	νόσου	είναι	επομένως	επιβλημένη	και	γι’	
αυτό	σ’	αυτές	τις	περιπτώσεις	η	έγκαιρη	διενέργεια	
βιοψίας	έχει	πολύ	μεγάλη	σημασία.

11.8.5.  Πρωτοπαθείς 
σπειραματονεφρίτιδες 
που προκαλούν ΟΝΑ με μη 
ανοσολογικό μηχανισμό

Οι	 περισσότερες	 ιδιοπαθείς	 σπειραματονεφρί-
τιδες	μπορούν	ενίοτε	να	λάβουν	χαρακτήρες	ΤΕΣΝ	
και	να	οδηγήσουν	σε	ΟΝΑ.	Υπάρχουν	όμως	και	περι-
πτώσεις	 όπου	 πρωτοπαθείς	 σπειραματονεφρίτιδες	
μπορεί	να	δημιουργήσουν	ΟΝΑ	με	μη	ανοσολογικό	
μηχανισμό	(Πίνακας	11.8|3).

11.8.6. Νεφρωσικό σύνδρομο

Είναι	γνωστό	ότι	οι	ασθενείς	με	νεφρωσικό	σύν-
δρομο	έχουν	αυξημένη	προδιάθεση	για	διαταραχές	
του	 μηχανισμού	 της	 πήξης,	 που	 μπορεί	 να	 οδηγή-
σουν	 σε	 υπερπηκτικότητα.	 Η	 πιθανότητα	 φλεβικής	
θρόμβωσης	 είναι	 μεγαλύτερη	 σε	 ασθενείς	 με	 μα-
κράς	διάρκειας	βαρύ	νεφρωσικό	σύνδρομο	(πρωτε-
ϊνουρία>10	 gr/24ωρο)	 και	 ιδιαίτερα	 αν	 η	 αλβουμί-
νη	του	ορού	είναι<2	gr/dl.	Παρότι	ο	παθογενετικός	
μηχανισμός	 της	 υπερπηκτικότητας	 στο	 νεφρωσικό	
σύνδρομο	 δεν	 είναι	 πλήρως	 κατανοητός,	 φαίνεται	
ότι	η	απώλεια	δια	των	ούρων	αντιθρομβίνης-III	και	
πλασμινογόνου,	η	αυξημένη	ενεργοποίηση	των	αι-
μοπεταλίων	και	η	αναστολή	της	ενεργοποίησης	του	
πλασμινογόνου	 συντελούν	 στη	 διαταραχή	 αυτή.	 Η	
οξεία	θρόμβωση	των	νεφρικών	φλεβών,	αν	και	σπά-
νια,	συμβαίνει	συχνότερα	στους	πάσχοντες	από	μεμ-
βρανώδη	και	μεμβρανοϋπερπλαστική	σπειραματο-
νεφρίτιδα	 και	 είναι	 εξαιρετικά	 σπάνια	 σε	 ασθενείς	
με	νόσο	ελαχίστων	αλλοιώσεων.	Εμφανίζεται	με	ει-
κόνα	οξέος	οσφυικού	ή	κοιλιακού	πόνου	και	μικρο-
σκοπικής	 ή/και	 μακροσκοπικής	 αιματουρίας.	 Μπο-
ρεί	να	λάβει	χαρακτήρες	ΟΝΑ	με	ταχεία	επιδείνωση	

  Πίν. 11.8 | 3 Πρωτοπαθείς σπειραματονεφρίτιδες που προκαλούν ΟΝΑ με μη εμφανή ανοσολογικό 
μηχανισμό

Σπειραματονεφρίτιδες Μηχανισμός πρόκλησης της βλάβης

Νεφρωσικό	σύνδρομο	(μεμβρανώδης	ΣΝ,	
μεμβρανοϋπερπλαστική	ΣΝ) Αμφοτερόπλευρη	οξεία	θρόμβωση	νεφρικών	φλεβών

Νόσος	ελαχίστων	αλλοιώσεων Αγνώστου	αιτιολογίας	(τήξη	ποδοειδών	προσεκβολών	ποδοκυττάρων;)

IgA	σπειραματονεφρίτιδα Ενδονεφρική	σωληναριακή	απόφραξη
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αμφοτερόπλευρης	θρόμβωσης,	όπου	παρατηρείται	
και	πλήρης	ανουρία.

Ενδεικτικά	 εργαστηριακά	 ευρήματα,	 εκτός	 από	
την	αύξηση	της	κρεατινίνης	και	 την	αιματουρία	εί-
ναι	η	αύξηση	της	γαλακτικής	δεϋδρογονάσης	(LDH)	
και	η	αύξηση	του	μεγέθους	των	νεφρών	στον	ακτι-
νολογικό	έλεγχο.

Διαγνωστικά	 η	 εκλεκτική	 αγγειογραφία	 των	 νε-
φρικών	 φλεβών	 θεωρείται	 η	 εξέταση	 επιλογής.	
Ανάλογα	με	την	εμπειρία	του	κέντρου	και	άλλες	μη	
επεμβατικές	 τεχνικές	 (triplex,	 ψηφιακή	 αγγειογρα-
φία,	μαγνητική	τομογραφία	νεφρικών	αγγείων)	μπο-
ρεί	να	χρησιμοποιηθούν	για	τη	διάγνωση	της	θρόμ-
βωσης	των	νεφρικών	φλεβών	με	επιτυχία.

Η	 αντιμετώπιση	 της	 οξείας	 θρόμβωσης	 των	 νε-
φρικών	φλεβών	πρέπει	να	είναι	έγκαιρη	και	αποτε-
λεσματική,	 επειδή	 ο	 ασθενής	 κινδυνεύει	 να	 κατα-
λήξει	σε	τελικό	στάδιο	νεφρικής	ανεπάρκειας	σε	μι-
κρό	χρονικό	διάστημα.	Η	αντιμετώπιση	συνίσταται	
στη	 χορήγηση	 συστηματικής	 αγωγής	 με	 θρομβο-
λυτικούς	παράγοντες	(όπως	ουροκινάση).	Βέβαια,	η	
θρομβόλυση	 ενέχει	 σημαντικούς	 κινδύνους	 (εγκε-
φαλική	 αιμορραγία,	 αιμορραγία	 από	 άλλα	 όργα-
να),	γι’	αυτό	και	πολλά	κέντρα	προτιμούν	την	τοπι-
κή	θρομβόλυση	με	ή	χωρίς	θρομβεκτομή,	μετά	από	
καθετηριασμό	 των	 νεφρικών	 φλεβών.	Τα	 αποτελέ-
σματα	αυτής	της	προσέγγισης	είναι	θετικά	σχεδόν	σ’	
όλες	τις	περιπτώσεις	και	δεν	υπάρχουν	συστηματι-
κές	επιπλοκές.	Η	νεφρική	φλεβική	ροή	αποκαθίστα-
ται	και	η	νεφρική	λειτουργία	επανέρχεται	στο	φυσι-
ολογικό.

Για	την	αποφυγή	της	ΟΝΑ	από	την	οξεία	θρόμβω-
ση	των	νεφρικών	φλεβών	στο	νεφρωσικό	σύνδρο-
μο	 συστήνεται	 προφυλακτική	 αντιπηκτική	 αγωγή	
σε	ασθενείς	με	βαριά	πρωτεϊνουρία(>10	gr/24ωρο)	
και	αλβουμίνη	ορού<2	gr/dl.	Η	αντιπηκτική	αγωγή	
πρέπει	να	γίνεται	με	τη	χορήγηση κουμαρινικών αντι-
πηκτικών και όχι με ηπαρίνη,	επειδή	πολλοί	ασθενείς	
αναπτύσσουν	 αντοχή	 στην	 τελευταία,	 εξαιτίας	 με-
γάλης	έλλειψης	αντιθρομβίνης(10).

11.8.7.  Νόσος ελαχίστων 
αλλοιώσεων

Ασθενείς	 με	 νόσο	 ελαχίστων	 αλλοιώσεων	 θα	
αναπτύξουν	 ΟΝΑ	 αγνώστου	 αιτιολογίας	 σε	 ποσο-
στό,	 που	 σε	 ορισμένες	 μελέτες	 φθάνει	 και	 το	 25%.	

Είναι	συνήθως	άνδρες,	μεγάλης	ηλικίας,	έχουν	υπέρ-
ταση,	βαριά	πρωτεϊνουρία(>8	gr/24ωρο)	και	χαμη-
λά	επίπεδα	αλβουμίνης	ορού	(<2	gr/dl).	Πολλές	θε-
ωρίες	έχουν	αναπτυχθεί	κατά	καιρούς	για	την	ερμη-
νεία	της	κατάστασης	αυτής,	χωρίς	να	είναι	απόλυτα	
ικανοποιητικές.	Η	επικρατέστερη,	αυτή	την	περίοδο,	
υποστηρίζει	ότι	η	μεγάλη	βλάβη-τήξη	των	ποδοει-
δών	προσεκβολών	των	ποδοκυττάρων	έχει	ως	απο-
τέλεσμα	την	αυξημένη	διαπερατότητα	των	τριχοει-
δών	και	την	απώλεια	Η2Ο	και	λευκώματος.	Παράλλη-
λα	το	οίδημα	που	δημιουργείται	στο	διαμεσοσωλη-
ναριακό	ιστό,	σε	συνδυασμό	με	προϋπάρχουσες	αγ-
γειοσκληρυντικές	βλάβες	θα	μειώσει	περαιτέρω	τον	
GFR	και	θα	προκαλέσει	ΟΝΑ.

Η	κλινική	εικόνα	συνίσταται	σ’	αυτή	της	ΟΝΑ	και	
περιλαμβάνει	ολιγοανουρία,	επιδείνωση	της	νεφρι-
κής	λειτουργίας	με	ή	χωρίς	υπέρταση.	Το	ίζημα	των	
ούρων	είναι	νεφρωσικού	τύπου	και	εκτός	από	τη	χα-
μηλή	αλβουμίνη	του	ορού,	ο	υπόλοιπος	εργαστηρι-
ακός	έλεγχος	είναι	φυσιολογικός.

Η	 θεραπεία	 συνίσταται	 στην	 έναρξη	 κατάλλη-
λης	ανοσοκατασταλτικής	αγωγής.	Με	τη	μείωση	της	
πρωτεϊνουρίας	 και	 τον	 έλεγχο	 της	 νόσου,	 η	 νεφρι-
κή	 λειτουργία	 σταδιακά	 αποκαθίστανται	 σχεδόν	 σ’	
όλους	τους	ασθενείς.	Πολύ	σπάνια	μπορεί	να	χρει-
αστεί	η	εφαρμογή	αιμοκάθαρσης	για	μικρό	χρονικό	
διάστημα.	 Πάντως	 στην	 μακροχρόνια	 παρακολού-
θηση,	φαίνεται	ότι	οι	ασθενείς	που	είχαν	επεισόδιο	
ΟΝΑ	κατά	τη	διάρκεια	της	νόσου	των	ελαχίστων	αλ-
λοιώσεων,	είχαν	αρχικά	υψηλότερα	επίπεδα	κρεατι-
νίνης,	σε	σχέση	μ’	εκείνους	που	δεν	εμφάνισαν	νε-
φρική	ανεπάρκεια(11).

11.8.8. IgA σπειραματονεφρίτιδα

Οι	ασθενείς	με	IgA	σπειραματονεφρίτιδα	μπορεί	
να	εμφανίσουν	ΟΝΑ,	με	ή	χωρίς	χαρακτήρες	ΤΕΣΝ.	
Στη	 δεύτερη	 περίπτωση	 συνυπάρχει,	 στα	 πλαίσια	
της	 νόσου	 επεισόδιο	 μακροσκοπικής	 αιματουρί-
ας,	που	έχει	ως	αποτέλεσμα	την	απόφραξη	ή/και	τη	
βλάβη	 των	 νεφρικών	 σωληναρίων	 από	 ερυθρά	 αι-
μοσφαίρια	 και	 κυλίνδρους.	 Η	 οξεία	 νεφρική	 αυτή	
βλάβη	είναι	σπάνια	και	υποστρέφεται	συνήθως	χω-
ρίς	 ιδιαίτερη	 αγωγή,	 αν	 και	 υπάρχουν	 περιπτώσεις	
όπου	η	νεφρική	λειτουργία	δεν	αποκαθίσταται	πλή-
ρως.	 Τέτοια	 επεισόδια	 πιθανά	 να	 επιταχύνουν	 την	
εξέλιξη	της	 IgA	σπειραματονεφρίτιδας	προς	τελικό	
στάδιο	ΧΝΑ(12).


