
Οι κυριότερες φυσιολογικές λειτουργίες του νεφρού είναι: 1. η αποβολή 
προϊόντων του καταβολισμού (κυρίως των λευκωμάτων) και εξωγενών ουσιών 
(π.χ. φαρμάκων), 2. η διατήρηση της ομοιόστασης ύδατος (H2O), ηλεκτρολυτών 
και της οξεοβασικής ισορροπίας, 3. η παραγωγή και έκκριση ορισμένων ορμονών 
όπως η ερυθροποιητίνη, η ρενίνη, οι προσταγλαδίνες και η ενεργός Βιταμίνη D 
(1,25 Διυδροξυχοληκαλσιφερόλη) και 4. η συμμετοχή του στον καταβολισμό των 
πεπτιδίων (ιδίως των πεπτιδικών ορμονών) και τη νεογλυκογένεση. 

Οι δύο πρώτες από τις παραπάνω λειτουργίες είναι οι κυριώτερες και 
συνιστούν τη νεφρική απέκκριση. Η νεφρική απέκκριση επιτελείται από τους 
νεφρώνες, που ανέρχονται σε 2.000.000 περίπου και είναι η ανατομική και 
λειτουργική μονάδα του νεφρού. Ο κάθε νεφρώνας αποτελείται από το αγγειώδες 
σπείραμα και τα ουροφόρα σωληνάρια: εγγύς εσπειραμένο, αγκύλη του Henle, 
άπω εσπειραμένο και αθροιστικό σωληνάριο. Ανατομικά τα αγγειώδη σπειράματα 
και τα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια ανευρίσκονται αποκλειστικά στο φλοιό 
του νεφρού ενώ τα άπω εσπειραμένα, η αγκύλη του Henle και τα αθροιστικά 
σωληνάρια εντοπίζονται κυρίως στο μυελό.

Το σπείραμα συμμετέχει στη λειτουργία της απέκκρισης με τη σπειραματική 
διήθηση ενώ τα σωληναριακά κύτταρα με παθητική ή ενεργητική μεταφορά 
ουσιών. Η μεταφορά προς τον αυλό των σωληναρίων ονομάζεται σωληναριακή 
απέκκριση ενώ η μεταφορά από τον αυλό προς το διάμεσο χώρο επαναρρόφηση. 
Τελικά η σύνθεση των ούρων σε φυσιολογικές συνθήκες παρουσιάζει μεγάλες 
διακυμάνσεις ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με την πρόσληψη δια της τροφής, 
την ενδογενή παραγωγή κατά τη διαδικασία του μεταβολισμού και τις απώλειες.

Νεφρική αιμάτωση 

Οι νεφροί στους ενήλικες προσλαμβάνουν 20-25% του κατά λεπτό όγκου 
αίματος ενώ η μάζα τους αποτελεί κατά προσέγγιση το 0,4% του σωματικού 
βάρους (2x160 g). Με απλό μαθηματικό υπολογισμό φαίνεται ότι οι νεφροί 
προσλαμβάνουν πενήντα φορές περισσότερο όγκο αίματος το λεπτό (1,2–1,3 
l/min) από ότι θα αντιστοιχούσε στο βάρος τους. Πραγματικά η νεφρική ροή 
αίματος είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλα όργανα: ανά 100 g ιστού είναι περίπου 
οκταπλάσια σε σύγκριση με το μυοκάρδιο και τετραπλάσια σε σύγκριση με το 
ήπαρ και τους ραβδωτούς μύες.
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Εικόνα 1: Φυσιολογικό αγγειώδες σπείραμα επίμυος σε κοινό μικροσκόπιο με απεικόνιση 
των διαφόρων κυττάρων που συμπεριλαμβάνει: μεσαγγειακά κύτταρα (Mesangial cells), 
ενδοθηλιακά κύτταρα (Endothelial cells), ποδοκύτταρα ή σπλαχνικά επιθηλιακά κύτταρα 
(Visceral epithelial cells) και τοιχωματικά επιθήλια (Parietal epithelial cells). Η πυκνή κηλίδα 
[Macula Densa (MD)] αποτελεί τμήμα της παρασπειραματικής συσκευής.

Οι νεφρικές αρτηρίες είναι τελικές αρτηρίες δηλαδή δε σχηματίζουν 
παράπλευρους κλάδους. Από τους κλάδους της νεφρικής αρτηρίας εκφύονται 
διαδοχικά οι μεσολόβιες, οι τοξοειδείς και οι μεσολοβίδιες αρτηρίες. Οι τελευταίες 
έχουν κατεύθυνση παράλληλη προς τις μυελώδεις ακτίνες και εκτείνονται μέχρι 
τον ινώδη χιτώνα του νεφρού. Από τις μεσολοβίδιες αρτηρίες εκπορεύονται τα 
προσαγωγά αρτηρίδια, που απολήγουν στην πύλη του αγγειώδους σπειράματος. 

Το προσαγωγό αρτηρίδιο αποσχίζεται μέσα στο σπείραμα σε τριχοειδής 
αγκύλες, οι οποίες επιστρέφοντας στην πύλη σχηματίζουν το απαγωγό 
αρτηρίδιο. Το αγγειώδες σπείραμα επομένως αποτελείται από ένα θύσανο 20-40 
τριχοειδών αγκυλών, που περιβάλλεται από την κάψα του Bowmann. Τα κύτταρα 
που περιλαμβάνει το σπείραμα είναι τα μεσαγγειακά κύτταρα, τα θυριδωτά 
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ενδοθηλιακά κύτταρα, τα ποδοκύτταρα ή σπλαχνικά επιθηλιακά κύτταρα και τα 
τοιχωματικά επιθηλιακά κύτταρα. Η ανατομική και κυρίως λειτουργική ακεραιότητα 
του σπειράματος βασίζεται στην αλληλεπίδραση των κυττάρων αυτών μεταξύ τους 
και προς την εξωκυττάρια ουσία, δηλαδή τη βασική μεμβράνη και τη μεσαγγειακή 
ουσία (Εικόνα 1). 

Από το απαγωγό αρτηρίδιο εκφύεται ένα άλλο πλέγμα τριχοειδών, τα λεγόμενα 
περισωληναριακά τριχοειδή. Αυτά αγγειώνουν τα ουροφόρα σωληνάρια. Τα 
απαγωγά αρτηρίδια των παραμυελικών σπειραμάτων (στο εσωτερικό του φλοιού) 
σχηματίζουν τα ευθέα αγγεία. Τα τριχοειδή του νεφρού διακρίνονται επομένως στα 
τριχοειδή διήθησης, που είναι τα τριχοειδή του αγγειώδους σπειράματος, και στα 
τριχοειδή επαναρρόφησης, που περιλαμβάνουν το δίκτυο των περισωληναριακών 
τριχοειδών και τα ευθέα αγγεία. 

Τα περισωληναριακά τριχοειδή εκβάλουν στις μεσολοβίδιες φλέβες, οι οποίες 
συμβάλουν και δημιουργούν διαδοχικά τις τοξοειδείς, τις μεσολόβιες φλέβες, που 
απολήγουν στη νεφρική φλέβα. 

Η ροή αίματος στο νεφρό (RBF) κατανέμεται κατά 90% περίπου στο φλοιό και 
10% στο μυελό αν και το ποσοστό αγγειακού ιστού στη μονάδα όγκου ιστού δεν 
διαφέρει ανάμεσα στις δύο περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι η ανισομερής κατανομή 
της αιμάτωσης δεν έχει ανατομική βάση αλλά στηρίζεται σε μια ειδική κατανομή 
των αγγειακών αντιστάσεων. Η φυσιολογική της σκοπιμότητα αποδίδεται στις 
υψηλότερες ενεργειακές ανάγκες του φλοιού σε σύγκριση με το μυελό.

Σπειραματική διήθηση

Η κύρια λειτουργία του νεφρικού σπειράματος είναι η σπειραματική διήθηση, 
που αποτελεί το πρώτο βήμα για την πολυσύνθετη συμμετοχή των νεφρών στην 
ομοιόσταση. Με τη σπειραματική διήθηση η αθρόα εισροή αίματος στους νεφρούς 
μετατρέπεται σε ένα υπερδιήθημα, το πρόουρο, που ρέει σε μεγάλες ποσότητες 
από τον αυλό των τριχοειδών προς την κάψα του Bowmann (170 l/24h). Το πρόουρο 
είναι ελεύθερο εμμόρφων στοιχείων και σχεδόν ελεύθερο λευκωμάτων.

Η διήθηση στα σπειραματικά τριχοειδή επιτελείται διαμέσου του τοιχώματός 
τους, που γι αυτό ονομάζεται και φραγμός διήθησης. Ο φραγμός διήθησης 
διαχωρίζει των αυλό των σπειραματικών τριχοειδών από την κάψα του Bowmann 
και αποτελείται (από τον αυλό προς τα έξω) από το θυριδωτό ενδοθήλιο, τη βασική 
μεμβράνη (πάχους 350 nm) και τα ποδοκύτταρα (Εικόνα 2). 
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Υδραυλική διαπερατότητα του σπειράματος

Σε φυσιολογικούς νεφρούς το ολικό σπειραματικό διήθημα (GFR) ισούται 
με το άθροισμα της διήθησης όλων των νεφρώνων (Single Nephron Glomerular 
Filtration Rate, SNGFR). Ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης ενός νεφρώνα (SNG-
FR) εξαρτάται από την υδραυλική διαπερατότητα του φραγμού διήθησης και 
από τη συνισταμένη των πιέσεων στα σπειραματικά τριχοειδή. Είναι ευθέως 
ανάλογος με το συντελεστή υδραυλικής διαπερατότητας (k), τη διαθέσιμη για 
διήθηση επιφάνεια (S) και την πίεση διήθησης (Pf). Η πίεση διήθησης (Pf), 
όπως και σε άλλα τριχοειδή, είναι η συνισταμένη της υδροστατικής (ΔP) και της 
κολλοειδωσμωτικής πίεσης (ΔΠ). Η υδροστατική πίεση διήθησης (ΔP) ισούται με 
τη διαφορά της πίεσης στο τριχοειδές PΤρ και την κάψα του Bowmann PΒ (ΔP = PΤρ 
– PΒ). Η κολλοειδωσμωτική πίεση ΔΠ ισούται με την κολλοειδωσμωτική πίεση στο 
τριχοειδές (ΠΤρ) επειδή η κολλοειδωσμωτική πίεση στην κάψα του Bowmann (ΠΒ) 
είναι αμελητέα (ΔΠ = ΠΤρ – ΠΒ = ΠΤρ). Ο υπολογισμός της SNGFR μπορεί επομένως 
να γίνει με τον τύπο: 

Ο ρυθμός διήθησης στο σπειραματικό τριχοειδές είναι σημαντικά υψηλότερος 
από εκείνο στα τριχοειδή των άλλων ιστών. Υπερβαίνει κατά περίπου 1000 φορές 
ανά μονάδα βάρους το ρυθμό διήθησης των τριχοειδών στους ραβδωτούς μύες. Η 
διαφορά αυτή οφείλεται στις ιδιομορφίες του σπειραματικού τριχοειδούς, το οποίο 
σε σύγκριση με τα τριχοειδή άλλων ιστών χαρακτηρίζεται από μεγάλη υδραυλική 
διαπερατότητά (διαπερατότητα στο νερό και στις μικρομοριακές ουσίες) και 
υψηλή ενδοτριχοειδική υδροστατική πίεση. Αποτέλεσμα είναι μεγάλες ποσότητες 
νερού και διαλυμένων μικρομοριακών ουσιών (σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, 
ηλεκτρολύτες) να μεταφέρονται στην κάψα του Bowmann και εν συνεχεία στον 
αυλό των σωληναρίων. 

Ο υψηλός αυτός ρυθμός σπειραματικής διήθησης είναι απαραίτητος για τη 
φυσιολογική απεκκριτικη λειτουργία του νεφρού. Σε συνδυασμό με την εκλεκτική 
σωληναριακή επαναρρόφηση και απέκκριση επιτυγχάνεται αποβολή στα ούρα 
όλων των προϊόντων του καταβολισμού (π.χ. ουρία, κρεατινίνη) και ποσότητας 
νερού και ηλεκτρολυτών όση είναι απαραίτητη για να διατηρείται το ισοζύγιο.
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Εκλεκτικότητα της σπειραματικής διήθησης

Ταυτόχρονα με τη μεγάλη υδραυλική διαπερατότητα το σπειραματικό 
τριχοειδές (ο φραγμός διήθησης) παρουσιάζει εκλεκτικότητα στη δίοδο των 
μακρομορίων (πρωτεϊνών) του πλάσματος. Σε φυσιολογικούς νεφρούς η δίοδος 
πρωτεϊνών από το φραγμό διήθησης είναι τόσο περιορισμένη ώστε τελικώς η 
περιεκτικότητα των ούρων σε λευκώματα να είναι αμελητέα. Η λειτουργία αυτή 
προκύπτει από δύο ιδιότητες του φραγμού διήθησης: την εκλεκτικότητα ανάλογα 
με το μέγεθος (ΜΒ) των μακρομορίων και την εκλεκτικότητα ανάλογα με το φορτίο 
τους. 

Η δίοδος λευκωμάτων παρεμποδίζεται τόσο περισσότερο όσο αυξάνεται το 
μέγεθος του μορίου τους (εκλεκτικότητα μεγέθους). Αυτό αποδείχθηκε από τον 

Εικόνα 2: Απεικόνιση του τοιχώματος του σπειραματικού τριχοειδούς (του φραγμού 
διήθησης) στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Η φορά της σπειραματικής διήθησης () από 
τον αυλό του τριχοειδούς (Capillary Lumen) προς την κάψα του Bowmann (Bowmann’s 
Space) διαμέσου των τριών στοιβάδων του τοιχώματος του σπειραματικού τριχοειδούς: τη 
στοιβάδα των θυριδωτών ενδοθηλιακών κυττάρων, τη βασική μεμβράνη (διαμέτρου 350 
nm) και τη στοιβάδα των σπλαχνικών επιθηλιακών κυττάρων (των ποδοκυττάρων).
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