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3D Νεφρολογία
Εισαγωγή
Οι σπειραματοπάθειες (ΣΠς) είναι παθολογικές κατα-

στάσεις του νεφρού που αρχικά επηρεάζουν αποκλει-

στικά το νεφρικό σπείραμα. Ωστόσο, λόγω της στενής 

ανατομικής και λειτουργικής σχέσης μεταξύ των δια-

φόρων τμημάτων του νεφρού, άλλα στοιχεία του νε-

φρού (νεφρικά σωληνάρια, διάμεσος ιστός και νεφρικά 

αγγεία) μπορεί να επηρεαστούν καθώς εξελίσσεται η 

βλάβη. Οι σπειραματοπάθειες είναι μία από τις συχνό-

τερες αιτίες νεφρικής νόσου σε σκύλους (επιπολα-

σμός, 43–90 %), και είναι λιγότερο συχνές στις γάτες.

Ανεξάρτητα από την αρχική αιτία, όλες οι ΣΠς πε-

ριλαμβάνουν διαταραχές στο φραγμό της σπειραμα-

τικής διήθησης (Εικ. 1) που επιτρέπουν τη διέλευση 

στο ούρο μορίων που κανονικά δεν περνούν μέσω 

αυτού του φραγμού (π.χ. μεγάλες ποσότητες λευ-

κωματίνης, αντιθρομβίνης ΙΙΙ και ανοσοσφαιρινών), 

η απώλεια των οποίων θα καθορίσει πολλές από τις 

κλινικές εκδηλώσεις της ΣΠ.

Σπειραματονεφρίτιδα
Η σπειραματονεφρίτιδα (ΣN) αντιπροσωπεύει περίπου 

το 75 % των ΣΠ. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ο κλι-

νικός ιατρός να είναι εξοικειωμένος με τη διάγνωση 

και τη διαχείρισή της. Γενικά, η ΣN θεωρείται ότι εμφα-

νίζεται κυρίως σε ζώα μέσης ή προχωρημένης ηλικίας, 

αλλά μπορεί επίσης να διαγνωστεί σε πολύ νεαρά ζώα 

(ασθενείς με οικογενή σπειραματοπάθεια). Τα λοιμώδη 

νοσήματα είναι συνήθεις αιτίες της ΣN, και έτσι οι δευ-

τερογενείς σε λοιμογόνους παράγοντες ΣNς μπορεί να 

διαγνωσθούν σε ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας.

Ταξινόμηση
Παραδοσιακά, ανάλογα με τα ανατομικά και παθο-

λογικά ευρήματα, οι ΣΠς ταξινομήθηκαν ως νεφρική 

αμυλοείδωση ή σπειραματονεφρίτιδα, με την τελευ-

ταία κατηγορία να περιλαμβάνει μια σειρά διακρι-

τών διεργασιών (Πλαίσιο 1), αν 

και δεν υπήρχε ενιαίο παγκοσμίως 

αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης.

Επιπλέον, η τελική διάγνω-

ση συχνά εξαρτάται από το γεγο-

νός ότι η ιστολογική εξέταση που 

πραγματοποιήθηκε ήταν ελλιπής 

(οπτικό μικροσκόπιο, ανοσοφθο-

ρισμός, και ηλεκτρονικό μικρο-

σκόπιο), δεδομένου ότι ορισμένες 

παθολογικές καταστάσεις δεν μπο-

ρεί να διαγνωστούν με βάση μόνο 

τα ευρήματα οπτικού μικροσκοπί-

ου. Ένα πρόσφατα προτεινόμενο 

σύστημα ταξινόμησης, το οποίο εί-

ναι ίσως πιο χρήσιμο από πρακτική 

άποψη, υποταξινομεί τις διάφορες 
Εικόνα 1. Απώλεια της ακεραιότητας του φραγμού της σπειραματικής διήθησης

Φυσιολογικός φραγμός 
σπειραματικής διήθησης

Απώλεια ακεραιότητας

Πολλαπλασιασμός  
ενδοθηλιακών και  

μεσαγγειακών κυττάρων  
και ίνωση

Αύξηση του 
πορώδους των 
τοιχωμάτων των 
τριχοειδών

Πάχυνση της  
βασικής μεμβράνης

Σύντηξη των 
ποδοκυττάρων

Πλαίσιο 1. Κύριες μορφές σπειραματονεφρίτιδας 
που περιγράφονται σε σκύλους και γάτες.

 Ασθένεια με περιορισμένες μεταβολές

 Εστιακή και λοβώδης υαλίνωση και σκλήρυνση.

 Εστιακή σπειραματοσκλήρυνση

 Εστιακή σπειραματονεφρίτιδα.

 Διάχυτη μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα.

 Διάχυτη μεσαγγειακή υπερπλαστική 

σπειραματονεφρίτιδα.

 Νεφροπάθεια ανοσοσφαιρίνης Α.

 Υπερπλαστική ενδοτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα.

 Διάχυτη μεμβρανουπερπλαστική/

μεσαγγειοτριχοειδική σπειραματονεφρίτιδα.

 Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα.

 Ινιδώδης σπειραματονεφρίτιδα.

 Κληρονομική σπειραματοπάθεια (περιλαμβάνει 

ένα ευρύ φάσμα ασθενειών που περιγράφονται σε 

διαφορετικές φυλές).
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ΣΝς ως εξής: αμυλοείδωση, σπειραματονεφρίτιδα 

από ανοσοσύμπλοκα, και μη ανοσοσυμπλόκων ΣΝ. 

Αυτή η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις 

σπειραματοπάθειες που, ύστερα από πλήρη ιστοπα-

θολογική εξέταση, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν 

σε καμία από τις δύο πρώτες ομάδες.

Παθογένεια
Η πλειονότητα των ΣΝς είναι ανο-

σοδιαμεσολαβούμενες και προκύ-

πτουν ως συνέπεια της εναπόθεσης 

κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμά-

των στα τοιχώματα των τριχοειδών 

αγγείων του σπειράματος ή από το 

σχηματισμό τους in situ σε ασθενείς 

με συστηματική νόσο (Πίνακας 1).

Ανοσοδια-
μεσολαβούμενη  
σπειραματο-
νεφρίτιδα

Πίνακας 1. Κύρια νοσήματα που προκαλούν 
σπειραματονεφρίτιδα.

Είδη Αιτιολογιία Παθολογική 
κατάσταση

Νοσήματα που 

σχετίζονται  

με σπειραματο-

νεφρίτιδα  

στο σκύλο

Βακτηριακές 

λοιμώξεις

 Borreliosis Νόσος 

του Lyme

 Μπαρτονέλλωση

 Βρουκέλλωση

 Ενδοκαρδίτιδα

 Πυελονεφρίτιδα

 Πυομήτρα

 Πυόδερμα

Ιογενείς 

λοιμώξεις
 Αδενοϊός τύπου 1 

Ρικκετσιώσεις  Ερλιχίωση

Πρωτοζωικές 

λοιμώξεις

 Λεϊσμανίωση

 Πιροπλάσμωση

 Ηπατοζωονόσος

 Τρυπανοσωμίαση

Παρασιτώσεις  Διροφιλαρίαση

Μυκητιακές 

λοιμώξεις

 Βλαστομύκωση

 Κοκκιδιομύκωση

Φλεγμονώδη 

νοσήματα

 Χρόνια δερματίτιδα

 Φλεγμονώδης 

Νόσος του Εντέρου

 Παγκρεατίτιδα

 Περιοδοντική νόσος

 Πολυαρθρίτιδα

 Συστηματικός 

Ερυθηματώδης 

Λύκος

Νεοπλασίες

 Λέμφωμα

 Λευχαιμία

 Μαστοκύττωμα

 Ιστιοκυττάρωση

Διάφορα

 Αυξημένα 

γλυκοκορτικοειδή

 Αντιβιοτικά 

(σουλφοναμίδες/

τριμεθοπρίμη)

 Υπεριλιπιδαιμία

Οικογενή

Ιδιοπαθή

Πίνακας 1. Κύρια νοσήματα που προκαλούν 
σπειραματονεφρίτιδα. (συνέχεια)

Είδη Αιτιολογιία Παθολογική 
κατάσταση

Νοσήματα που 

σχετίζονται με 

σπειραματο-

νεφρίτιδα στη 

γάτα

Βακτηριακές 

λοιμώξεις

 Χρόνιες λοιμώξεις

 Πολυαρθρίτιδα από 

μυκόπλασμα

Ιογενείς 

λοιμώξεις

 Ιός της 

ανοσοανεπάρκειας 

της γάτας

 Ιογενής λευχαιμία 

της γάτας

 Λοιμώδης 

περιτονίτιδα της 

γάτας

Φλεγμονώδη 

νοσήματα 

 Χολαγγειοηπατίτιδα

 Παγκρεατίτιδα

 Χρόνια 

πολυαρθρίτιδα

 Συστηματικός 

Ερυθηματώδης 

Λύκος

Νεοπλασίες

 Λευχαιμία

 Λέμφωμα

 Μαστοκύττωμα

Διάφορα

 Ακρομεγαλία

 Τοξίκωση από 

υδράργυρο

Οικογενή

Ιδιοπαθή
(συνεχίζεται)



48

3D Νεφρολογία

Εναπόθεση/σχηματισμός 

ανοσοσυμπλεγμάτων

Πρωτεϊνουρία

Θρομβοεμβολή

Συστηματική αρτηριακή 

υπέρταση (ΣΑΥ)

Μη αναστρέψιμη χρόνια νεφρική νόσος

Ενεργοποίηση 

συμπληρώματος

Προφλεγμονώδη μόρια

Αυξητικοί παράγοντες

Συσσώρευση αιμοπεταλίων

Ενεργοποίηση του 

συστήματος πήξης

Παραγωγή ινώδους

Ενδοθηλιακή βλάβη

Παραγωγή αγγειοδραστικών ουσιών 

(AT-II, TXB, ET-1)

Σπειραματική υπέρταση

Διαμεσοσωληναριακή βλάβη

Υαλίνωση/σκλήρυνση

➜

 GFR

Σπειραματική Υπέρταση

➜  GFR

Απώλεια νεφρώνων

Πολλαπλασιασμός κυττάρων και πάχυνση  

της βασικής μεμβράνης του σπειράματος

Κυτταρικός και μεσαγγειακός 

πολλαπλασιασμός
Υπερπηκτικότητα

Εικόνα 2. Διεργασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των αλλοιώσεων του σπειράματος. 

AT-II, αντιθρομβίνη ΙΙ· TXB, θρομβοξάνες; ET-1, ενδοθηλίνη 1· GFR, ρυθμός σπειραματικής διήθησης
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Μόλις πραγματοποιηθεί εναπόθεση ανοσοσυ-

μπλέγματος, μια σειρά διεργασιών συμβάλλει στην 

ανάπτυξη και την εξέλιξη της σπειραματικής βλάβης 

(Εικ. 2).

Τα ανοσοσυμπλέγματα διεγείρουν την παραγω-

γή προφλεγμονικών κυτταροκινών, αγγειοδραστι-

κών ουσιών, αυξητικών παραγόντων, πρωτεϊνικών 

συστατικών της εξωκυτταρικής ουσίας και πρωτεα-

σών που συμβάλλουν στην εξέλιξη της βλάβης. Αυ-

τές οι ουσίες μπορεί να παραχθούν από κύτταρα του 

σπειράματος ή από αιμοπετάλια, μακροφάγα και ου-

δετερόφιλα που έλκονται στην περιοχή της ανοσοδι-

αμεσολαβημένης βλάβης.

Η ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης- αγ-

γειοτενσίνης- αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) έχει επιβλαβείς 

επιδράσεις (αιμοδυναμικές και μη αιμοδυναμικές) 

στους νεφρούς. Η κύρια αιμοδυναμική δράση είναι 

η αγγειοσύσπαση των προσαγωγών σπειραματικών 

αρτηριδίων, προάγοντας την ανάπτυξη σπειραματικής 

υπέρτασης. Αυτή η αύξηση της υδροστατικής πίεσης 

στα σπειραματοειδή τριχοειδή αγγεία ευνοεί τη διέ-

λευση της λευκωματίνης μέσω του κατεστραμμένου 

φραγμού σπειραματιακής διήθησης, προκαλώντας 

πρωτεϊνουρία. Επιπλέον, η αγγειοτενσίνη και η αλ-

δοστερόνη διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό των κυτ-

τάρων και την ίνωση. Εκτός από την ενεργοποίηση 

του ΣΡΑΑ, άλλοι παράγοντες όπως η ενεργοποίηση 

του συμπληρώματος, η συσσώρευση αιμοπεταλίων, 

η ενεργοποίηση του συστήματος πήξης και η ενα-

πόθεση ινώδους συμβάλλουν στην ανάπτυξη σπει-

ραματικής βλάβης. Τα αιμοπετάλια επιδεινώνουν τη 

σπειραματική βλάβη απελευθερώνοντας αγγειοδρα-

στικές και φλεγμονώδεις ουσίες και ενεργοποιώντας 

τον μηχανισμό της πήξης. Επιπλέον, απελευθερώνουν 

αυξητικούς παράγοντες που ενεργοποιούν τον αγγει-

ακό πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων. 

Αρχικά, το σπείραμα ανταποκρίνεται σε αυτές τις με-

ταβολές με την ενεργοποίηση του πολλαπλασιασμού 

των κυττάρων και την πάχυνση της βασικής μεμβρά-

νης του σπειράματος, προκαλώντας πρωτεϊνουρία. Η 

πρωτεϊνουρία συντελεί στην ανάπτυξη σπειραματικής 

και διαμεσοσωληναριακής βλάβης που συμβάλλουν 

στην προοδευτική απώλεια λειτουργικών νεφρώνων. 

Καθώς η βλάβη εξελίσσεται εμφανίζεται υαλίνωση 

και σκλήρυνση.

Μόλις η σπειραματική βλάβη γίνει μη αναστρέψι-

μη, ολόκληρος ο νεφρώνας χάνει τη λειτουργική του 

ικανότητα. Καθώς χάνονται νεφρώνες, ο συνολικός 

GRF μειώνεται και οι υπόλοιποι νεφρώνες αντισταθ-

μίζουν αυτή τη μείωση αυξάνοντας τον μεμονωμένο 

GFR σε κάθε νεφρώνα. Αυτή η σπειραματική υπερ-

διήθηση επιτρέπει στο GFR να παραμείνει σε φυσι-

ολογικές τιμές για ποικίλο χρονικό διάστημα, αλλά 

μακροπρόθεσμα συμβάλλει στη σπειραματική υαλί-

νωση και σκλήρυνση, επιταχύνοντας την απώλεια της 

νεφρικής λειτουργίας έως ότου προκληθεί μη ανα-

στρέψιμη χρόνια νεφρική νόσος. 

Ένα σημαντικό ποσοστό σκύλων με ΣN μπορεί να 

παρουσιάσει συστηματική αρτηριακή υπέρταση (ΣΑΥ). 

Η ΣΑΥ μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση βλαβών 

(σπειραματική σκλήρυνση, σπειραματική ατροφία, 

σωληναριακές βλάβες, διάμεση ίνωση) που συμβάλ-

λουν στην εξέλιξη της νεφρικής νόσου.

Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα ασθενών με ΣN είναι εξαιρετικά ποι-

κίλη και εξαρτάται, μεταξύ άλλων παραγόντων, από 

τη σοβαρότητα της πρωτεϊνουρίας, εάν έχει εμφα-

νιστεί ή όχι νεφρική νόσος, και την κύρια νόσο (εάν 

υπάρχει) που έχει προκαλέσει ΣN. 

Πολλά ζώα μπορούν να παραμείνουν ασυμπτω-

ματικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα και η διάγνωση 

μπορεί να θεμελιωθεί κατά τη διάρκεια αξιολογήσε-

ων ρουτίνας. Όταν υπάρχουν, τα κλινικά συμπτώμα-

τα μπορεί να είναι μη ειδικά (π.χ. απώλεια βάρους 

ή λήθαργος) ή μπορεί να είναι χαρακτηριστικά της 

πρωτογενούς νόσου στην οποία οφείλεται η ΣΝ. Σε 

ασθενείς που παρουσιάζουν ήδη αζωθαιμία, τα κυ-

ρίαρχα σημπτώματα είναι τα κλασικά συμπτώματα 

της ΧΝΝ όπως η πολυουρία / πολυδιψία και, ανάλογα 

με τη σοβαρότητα της νόσου, εκδηλώσεις ουραιμι-

κού συνδρόμου. Οι ασθενείς με ΣN μπορεί επίσης να 

προσκομισθούν στον κτηνίατρο λόγω της εμφάνισης 

υπερτασικών βλαβών, ιδιαίτερα στους οφθαλμούς.

Διάγνωση
Η πρωτεϊνουρία είναι ο κλινικοπαθολογικός δείκτης 

της ΣΠ, και επομένως της ΣΝ, αν και δεν επιτρέπει τη 

διάκριση μεταξύ διαφορετικών σπειραματοπαθειών 

(για τις οποίες απαιτείται νεφρική βιοψία).
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Οι ασθενείς με πολύ σοβαρή και επίμονη πρωτεϊ-

νουρία συνήθως έχουν υπολευκωματιναιμία, η οποία 

γίνεται πιο έντονη με την αύξηση της σοβαρότητας 

της πρωτεϊνουρίας. 

Στα αρχικά στάδια της νόσου, οι ασθενείς αυ-

τοί δεν παρουσιάζουν άλλα εργαστηριακά ευρήματα 

ενδεικτικά νεφρικής νόσου. Η αζωθαιμία απουσιά-

ζει, διατηρείται η ικανότητα συμπύκνωσης ούρου και 

ο μεταβολισμός των μετάλλων είναι συνήθως φυ-

σιολογικός. Καθώς η ασθένεια εξελίσσεται, ανα-

πτύσσονται διαμεσοσωληναρικές βλάβες, χάνονται 

νεφρώνες και μπορεί να εμφανιστεί αζωθαιμία, ισο-

σθενουρία ή υπερφωσφαταιμία, η σοβαρότητα της 

οποίας ποικίλλει ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου. 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει άλλες εργαστηριακές με-

ταβολές που μπορούν να παρατηρηθούν σε ασθενείς 

με ΣΠ.

Θεραπεία
Υπό ιδανικές συνθήκες, η θεραπεία αυτών των ασθε-

νών θα πρέπει να βασίζεται στα ιστοπαθολογικά ευ-

ρήματα. Ωστόσο, δεδομένου ότι πλήρεις βιοψίες 

σπάνια λαμβάνονται από ζώα με ΣN, στην πράξη η 

θεραπεία βασίζεται στον εντοπισμό της αιτίας της νό-

σου (π.χ. λεϊσμανίωση) και σε μια σειρά μη ειδικών 

μέτρων που αποσκοπούν στον έλεγχο της πρωτεϊ-

νουρίας και άλλων κλινικοπαθολογικών μεταβολών. 

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

 Διατροφική διαχείριση με συνταγογραφούμενες 

νεφρικές δίαιτες.

 Φαρμακολογική θεραπεία με αναστολείς ενζύμων 

μετατροπής αγγειοτενσίνης (ΑΜΕΑ) ή ανταγωνι-

στές των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ (ΑΥΑ II) για 

τον έλεγχο της πρωτεϊνουρίας και της αρτηρια-

κής πίεσης.

 Χαμηλές δόσεις ακετυλοσαλικυλικού οξέος για τη 

μείωση της συγκέντρωσης των αιμοπεταλίων και 

της σπειραματικής φλεγμονής. 

Εάν υπάρχουν ενδείξεις ανοσοδιαμεσολαβούμενης 

ΣN, η θεραπεία θα βασσιστεί στη χορήγηση ανοσο-

κατασταλτικών φαρμάκων (π.χ. μυκοφαινολική μοφε-

τίλη με ή χωρίς κορτικοστεροειδή).

Πίνακας 2. Μεταβολές στις αιματολογικές παραμέτρους που μπορεί να παρατηρηθούν σε ασθενείς με ΣΠ

Μεταβολή Κλινική

Γενική Εξέταση Αίματος

Γενικά, ορθοκυτταρική, ορθόχρωμη, μη αναγεννητική αναιμία ως συνέπεια της εξέλιξης 

της νεφρικής νόσου ή της πρωτογενούς νόσου. Σε άλλους τύπους αναιμίας, θα πρέπει να 

αξιολογείται η ύπαρξη συνυπαραχόντων νοσημάτων.

Καταστάσεις 

υπερπηκτικότητας

Γενικά προσδιορίζεται από τη μείωση της συγκέντρωσης της αντιθρομβίνης ΙΙΙ και την 

αύξηση της συγκέντρωσης του ινωδογόνου.

Υπολευκωματιναιμία
Συνέπεια της απώλειας των λευκωματινών από το σπείραμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

απώλεια πρωτεϊνών, τόσο πιο σοβαρή είναι η υπολευκωματιναιμία.

Υπερχοληστερολαιμία
Προκαλείται από μείωση του καταβολισμού των λιποπρωτεϊνών σε συνδυασμό με 

αύξηση της ηπατικής σύνθεσης λιποπρωτεϊνών λόγω υπολευκωματιναιμίας
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Νεφρική αμυλοείδωση

Εισαγωγή
Ο όρος αμυλοείδωση αναφέρεται σε ένα σύνολο κλι-

νικών εκδηλώσεων που συμβαίνουν ως συνέπεια με-

ταβολών στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών, οι οποίες 

προκαλούν σε συνήθως διαλυτές πρωτεϊνικές ενώ-

σεις χαρακτηριστική χωρική δομή (με τη μορφή δι-

πλωμένου βήτα φύλλου), καθιστώντας τις αδιάλυτες. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξωκυτταρική εναπό-

θεση ενός ινιδώδους πρωτεϊνικού υλικού πρωτεΐνης 

που ονομάζεται αμυλοειδές. 

Η αμυλοείδωση μπορεί να είναι εντοπισμένη (όταν 

οι αλλοιώσεις επηρεάζουν ένα μόνο όργανο/ιστό) ή 

συστηματική (που επηρεάζει διαφορετικά σπλάχνα, 

συνδετικό ιστό ή αιμοφόρα αγγεία). Μπορεί να είναι 

πρωτογενής (χωρίς προφανή αιτία) ή δευτερογενής/

αντιδραστική (δηλαδή μια επιπλοκή μιας προϋπάρ-

χουσας ασθένειας), και μπορεί να ταξινομηθεί ως 

κληρονομική ή επίκτητη. 

Η πιο κοινή μορφή αμυλοείδω-

σης σε σκύλους και γάτες είναι η 

αντιδραστική ή δευτερογενής αμυ-

λοείδωση, η οποία μπορεί επίσης 

να εμφανιστεί ως επίκτητη ασθένεια 

(που σχετίζεται με φλεγμονώδεις ή 

νεοπλασματικές ασθένειες, αν και 

η αιτία δεν είναι πάντα εμφανής) ή 

ως οικογενής νόσος σε ορισμένους 

σκύλους (π.χ. Shar Pei και πιθανώς Beagle και αγγλι-

κό Foxhound) και φυλές γάτας (π.χ. Αβυσσινίας). Η 

νεφρική αμυλοείδωση είναι κοινή αιτία σπειραματι-

κής νόσου σε σκύλους και, σύμφωνα με μία μελέτη, 

μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το 23 % των πε-

ριπτώσεων. Είναι λιγότερο συχνή στις γάτες.

Παθογένεια
Στις περισσότερες περιπτώσεις το αμυλοειδές απο-

τελείται από 3 συστατικά: 

 Αμυλοειδές P: πρόκειται για μια μη ινώδη πρω-

τεΐνη πανομοιότυπη με μια κανονική κυκλοφο-

ρούσα σφαιρίνη πλάσματος που ονομάζεται 

αμυλοειδές P ορού. Πιστεύεται ότι ενεργεί ως βα-

σικός σκελετός στον οποίο εναποτίθενται τα ινί-

δια πρωτεϊνών.

 Αμυλοειδείς ινώδεις πρωτεΐνες: αυτές σχη-

ματίζονται γενικά από θραύσματα πρόδρομων 

πρωτεϊνών που υποβάλλονται σε μερική πρωτεο-

λυτική διάσπαση.

 Συστατικά της εξωκυτταρικής θεμέλιας ου-
σίας: αυτά είναι κυρίως γλυκοζαμινογλυκάνες 

όπως θειική ηπαράνη και θειική δερματάνη, και 

είναι μη ομοιοπολικά συνδεδεμένα με τα ινίδια. Η 

λειτουργία τους δεν είναι σαφής, αλλά φαίνεται να 

ασκούν ινωδογόνο δράση σε ορισμένες πρόδρο-

μες πρωτεΐνες των ινιδίων αμυλοειδούς.

Στην ιατρική του ανθρώπου, περισσότερες από 25 

πρωτεΐνες έχουν εμπλακεί στην ανάπτυξη της αμυ-

λοείδωσης. Ανάλογα με τη φύση των μεμονωμένων 

πρωτεϊνών που εμπλέκονται, θα προκύψουν διαφο-

ρετικοί τύποι αμυλοείδωσης.

Σε σκύλους και γάτες, η πρωτεΐνη που είναι 

υπεύθυνη για την ανάπτυξη της νεφρικής αμυλο-

είδωσης είναι η πρωτεΐνη αμυλοειδούς ΑΑ, που 

σχηματίζεται από τον πολυμερισμό του αμινο-

τελικού τμήματος μιας πρωτεΐνης οξείας φάσης 

που ονομάζεται αμυλοειδές Α (SAA).

Η σύνθεση του SAA στο ήπαρ προκαλείται από 

κυτταροκίνες (IL-6, IL-1β και TNF-α), οι οποίες με τη 

σειρά τους παράγονται από μακροφάγα ως απάντηση 

σε βλάβη των ιστών. Σε κανονικές συνθήκες η συγκέ-

ντρωσή του στον ορό είναι περίπου 0,1 mg/dl, αλλά 

όταν εμφανιστεί βλάβη ιστού αυτή η τιμή αυξάνεται 

κατά 100 έως 1.000 φορές και παραμένει αυξημέ-

νη για 36 έως 48 ώρες εάν εξαφανιστεί η αιτία της 

φλεγμονώδους διαδικασίας. Ωστόσο, εάν η φλεγμο-

νή εμμένει, τα επίπεδα παραμένουν συνεχώς υψηλά. 

Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ένα χρόνιο και επίμο-

νο ερέθισμα για να αναπτύξει ένα ζώο αμυλοείδω-

ση. Ωστόσο, δεδομένου ότι πολύ λίγα ζώα με χρόνιες 

φλεγμονώδεις διεργασίες αναπτύσσουν αμυλοείδω-

ση, φαίνεται πιθανό ότι άλλοι συνυπάρχοντες κληρο-

νομικοί ή επίκτητοι προδιαθετικοί παράγοντες πρέπει 

επίσης να συμβάλουν σε αυτή τη διαδικασία.

Στην παθογένεση της αμυλοείδωσης, μπορούν να 

διακριθούν αρκετές φάσεις. Μια αρχική φάση πριν 

την εναπόθεση κατά την οποία παρατηρείται αύξηση 

Αμυλοείδωση 
του νεφρού



53

3D ΝεφρολογίαΣπειραματοπάθειες

της συγκέντρωσης Αβ SAA (η οποία μπορεί επίσης να 

συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της φάσης εναπόθεσης) 

και μια επακόλουθη φάση εναπόθεσης. Με τη σειρά 

της, η διαδικασία εναπόθεσης χωρίζεται σε 2 στάδια: 

το ταχύ στάδιο, που χαρακτηρίζεται από ταχεία αύξη-

ση της ποσότητας του αμυλοειδούς. και τη φάση της 

σταθεροποίησης, στην οποία συμβαίνουν πολύ λίγες 

αλλαγές στην εναπόθεση αμυλοειδούς. Στο Shar Pei, 

η φάση πριν την εναπόθεση χαρακτηρίζεται από επα-

ναλαμβανόμενα επεισόδια πυρετού και φλεγμονής 

της ποδοκνημικής άρθρωσης. 

Κλινική εικόνα
Τα ζώα με νεφρική αμυλοείδωση είναι συνήθως μέ-

σης/προχωρημένης ηλικίας, αν και τα νεαρά ζώα 

μπορούν επίσης να επηρεαστούν σε περιπτώσεις οι-

κογενούς νόσου. Τα κλινικά συμπτώματα που πα-

ρατηρούνται είναι μη ειδικά και περιλαμβάνουν 

ανορεξία, λήθαργο, απώλεια βάρους, πολυουρία/

πολυδιψία, έμετο και διάρροια. Μερικά ζώα παρου-

σιάζουν τις κλασικές εκδηλώσεις ενός νεφρωσικού 

συνδρόμου, ενώ εκείνα με πολύ προχωρημένη νόσο 

συνήθως παρουσιάζουν ουραιμικό σύνδρομο. Ένας 

άλλος πιθανός λόγος για την αναζήτηση κτηνιατρικής 

βοήθειας είναι η παράλυση ή η σοβαρή δύσπνοια που 

προκαλείται από θρομβοεμβολή. Στο Shar Pei, μπο-

ρεί να παρατηρηθεί διαλείπων πυρετός και φλεγμονή 

της ποδοκνημικής άρθρωσης πριν από την εμφάνι-

ση συμπτωμάτων που σχετίζονται με νεφρική αμυ-

λοείδωση. Στις Σιαμέζες και τις ασιατικές κοντότριχες 

γάτες, η εναπόθεση αμυλοειδούς μπορεί επίσης να 

εμφανιστεί στο ήπαρ, οδηγώντας σε ρήξη του οργά-

νου και επακόλουθη αιμορραγία (Εικ. 3). Η αμυλοεί-

δωση μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές 

στη νεφρική δομή (Εικ. 4).

Διάγνωση
Στις εργαστηριακές εξετάσεις, οι ασθενείς με νεφρι-

κή αμυλοείδωση παρουσιάζουν συνήθως αλλοιώσεις 

τυπικές νεφροπάθειας με απώλεια πρωτεϊνών (πρω-

τεϊνουρία, υπολευκωματιναιμία και σε πολλές περι-

πτώσεις υπερχοληστερολαιμία) με ή χωρίς νεφρική 

νόσο (αζωθαιμία, αναιμία, υπερφωσφαταιμία κ.λπ.), 

ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου. Η διάγνωση της 

αμυλοείδωσης απαιτεί απόδειξη της εναπόθεσης 

αμυλοειδούς στο νεφρό. Ως εκ τούτου, για να τεθεί 

ακριβής διάγνωση είναι απαραίτητο να γίνει βιοψία 

και να εφαρμοστεί ένα επαρκές πρωτόκολλο χρώσης 

για την ανίχνευση του αμυλοειδούς υλικού.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν περιλαμ-

βάνουν όλες οι περιπτώσεις νεφρικής αμυλοείδωσης 

εναπόθεση αμυλοειδούς στο σπείραμα. Στο Shar Pei 

και τη γάτα Αβησσυνίας, κυριαρχεί η εναπόθεση στη 

μυελώδη μοίρα του νεφρικού. Στην πραγματικότητα, 

σε τουλάχιστον 33 % και 25 % αυτών των φυλών 

γάτας και σκύλου, αντίστοιχα, η εναπόθεση αμυλο-

Εικόνα 3. Ηπατική αμυλοείδωση σε μια γάτα. Εικόνα 

ευγενική παραχώρηση της Valentina Aybar, Νοσοκομείο 

Γατών Ventas 

Εικόνα 4. Νεφρός που επηρεάζεται σοβαρά από 

αμυλοείδωση σε μια γάτα. Εικόνα ευγενική παραχώρηση 

της Valentina Aybar, Ventas Feline Νοσοκομείο.
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ειδούς είναι αποκλειστικά μυελική και δεν επηρεάζει 

το σπείραμα. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό αυτά τα ζώα 

να αναπτύξουν χρόνια νεφρική νόσο ως αποτέλεσμα 

της μυελικής ίνωσης και της θηλώδους νέκρωσης, 

χωρίς να παρουσιάζουν έντονη πρωτεϊνουρία, όπως 

θα αναμενόταν σε ένα ζώο με σοβαρή σπειραματο-

πάθεια. Σε ασθενείς αυτών των φυλών στις οποίες 

υπάρχει κλινική υποψία αμυλοείδωσης, αλλά ο βαθ-

μός πρωτεϊνουρίας δεν συνηγορεί με τη διάγνωση, 

μπορεί να είναι απαραίτητο να ληφθούν βιοψίες μυ-

ελικής μοίρας του νεφρού, λαμβάνοντας υπόψη τους 

σχετικούς κινδύνους.

Θεραπεία
Η θεραπευτική προσέγγιση της αμυλοείδωσης περι-

λαμβάνει τον προσδιορισμό και τη θεραπεία οποιασ-

δήποτε φλεγμονής ή νεοπλασίας που μπορεί να 

αποτελέσει προδιαθετικό παράγοντα, καθώς και τη 

συνήθη διαχείριση των δευτερογενών επιπλοκών της 

νεφρικής νόσου. Σε ασθενείς με «πυρετό των Shar 

Peis» μπορεί να είναι χρήσιμα τα αναλγητικά και αντι-

πυρετικά για τον έλεγχο του πυρετού και του πόνου 

στις αρθρώσεις. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για την 

αμυλοείδωση, έτσι η πρόγνωση της νόσου είναι γενι-

κά επιφυλακτική.

Έχει προταθεί η χρήση διμεθυλοσουλφοξειδίου, 

καθώς μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωση της πρό-

δρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς και να μετριά-

σει τη φλεγμονή και την ίνωση, αν και τα στοιχεία που 

υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά του είναι πε-

ριορισμένα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβά-

νουν ναυτία, οσμή σκόρδου και θόλωση του φακού 

(σε περιπτώσεις χρόνιας θεραπείας). Η ενδοφλέβια 

χορήγηση μπορεί να συσχετιστεί με αιμοσφαιρινου-

ρία λόγω αιμόλυσης, περιαγγειακής φλεγμονής και 

θρόμβωσης.

Η κολχικίνη μειώνει την απελευθέρωση της πρω-

τεΐνης αμυλοειδούς Α από τα ηπατοκύτταρα και μπο-

ρεί να είναι χρήσιμη στα πρώτα στάδια της νόσου, 

πριν από την ανάπτυξη αζωθαιμίας. Άλλες νεότερες 

θεραπείες που χρησιμοποιούνται στην ιατρική του 

ανθρώπου αλλά δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί στην 

κτηνιατρική περιλαμβάνουν: ανταγωνιστές υποδοχέ-

ων IL-1, αναστολείς TNF-α, επροδιζάτη, και χλωραμ-

βουκίλη.

Νεφρωσικό σύνδρομο
Το νεφρωσικό σύνδρομο (NΣ) χαρακτηρίζεται από 

την παρουσία υπολευκωματιναιμίας, πρωτεϊνουρίας, 

οιδήματος/ασκίτη και υπερχοληστερολαιμίας. Παρά 

το γεγονός ότι είναι σχετικά σπάνιο (αφορά σε <10 % 

όλων των ασθενών με ΣΠ, αν και ορισμένες μελέτες 

έχει περιγραφεί υψηλότερος επιπολασμός), θεωρεί-

ται παθογνωμονικό της ΣΠ. 

Η πιθανότητα ανάπτυξης ΝΣ αυξάνεται με τη σο-

βαρότητα της πρωτεϊνουρίας, αλλά παραμένει ασαφές 

εάν όλες οι κλινικοπαθολογικές μεταβολές που σχετί-

ζονται με το NΣ είναι συνέπεια της έντονης πρωτεϊ-

νουρίας και της επακόλουθης μείωσης της ωσμωτικής 

πίεσης, ή προκαλούνται από άλλες σχετικές διεργασί-

ες. Δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί άμεση σχέση 

μεταξύ του NΣ και ενός συγκεκριμένου ιστοπαθολο-

γικού τύπου ΣΠ. 

Αν και τα στοιχεία είναι σπάνια, φαίνεται ότι ελ-

λείψει αζωθαιμίας, οι σκύλοι με ΝΣ έχουν χειρό-

τερη πρόγνωση από άλλους σκύλους με ΣΠ, αλλά 

χωρίς NΣ.

Κλινική εικόνα
Οι ασθενείς με NΣ συνήθως παραπέμπονται για εξέ-

ταση επειδή παρουσιάζουν έντονη κοιλιακή διάταση 

λόγω ασκίτη (Εικ. 5) ή γενικευμένο οίδημα που αφο-

ρά γενικά τα άκρα, την κοιλιακή περιοχή του τραχή-

λου, του θώρακα ή της κοιλιάς (Εικ. 6). Ωστόσο, σε 

ορισμένα ζώα η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει 

Εικόνα 5. Ασθενής με ασκίτη λόγω νεφρωσικού 

συνδρόμου.
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επειδή ο ήπιος ασκίτης μπορεί να περάσει απαρατή-

ρητος από τον ιδιοκτήτη, και ακόμη και από τους κλι-

νικούς ιατρούς, εκτός και αν γίνει υπερηχογράφημα. 

Εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε άλλες συ-

νυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις, το ασκιτικό 

υγρό στο NΣ είναι ένα διαυγές, καθαρό διίδρωμα. 

Όλοι οι ασθενείς με ΣΠ διατρέχουν κίνδυνο ανά-

πτυξης θρομβοεμβολής (Εικ. 7) λόγω απώλειας αντι-

πηκτικών πρωτεϊνών στα ούρα, αυξημένης σύνθεσης 

προπηκτικών ουσιών και ενεργοποίησης των αιμο-

πεταλίων. Αν και η σχέση μεταξύ της σοβαρότητας 

της πρωτεϊνουρίας και της εμφάνισης θρομβοεμβο-

λής δεν είναι γραμμική, ο κίνδυνος φαίνεται να είναι 

μεγαλύτερος σε ασθενείς με NΣ.

Παθοφυσιολογία
Παραδοσιακά θεωρήθηκε ότι τόσο η υπερλιπιδαιμία 

όσο και ο σχηματισμός ασκίτη/οιδήματος ήταν συνέ-

πεια της μείωσης της ωσμωτικής πίεσης (ΟΠ). Αυτό 

τώρα φαίνεται να είναι μόνο εν μέρει αλήθεια, και σε 

πολλές περιπτώσεις μπορεί να εμπλέκονται άλλες 

σχετιζόμενες παθολογικές διεργασίες. Η υπολευκω-

ματιναιμία είναι άμεση συνέπεια της πρωτεϊνουρί-

ας, αλλά σε αντίθεση με την ανθρώπινη ιατρική, στην 

κτηνιατρική δεν ήταν δυνατό να καθοριστεί μια τιμή 

πάνω από την οποία αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυ-

ξης NΣ. Επιπλέον, η υπολευκωματιναιμία από μόνη 

της δεν εξηγεί την εξωαγγειακή συσσώρευση υγρών. 

Αρχικά, η μείωση της ΟΠ που προκαλείται από την 

υπολευκωματιναιμία ευνοεί την εξαγγείωση υγρών, 

αλλά τα επίπεδα λευκωματίνης μεταξύ των αγγεια-

κών και διάμεσων χώρων εξισορροπούνται ταχέως, 

έτσι ώστε η μείωση της συγκέντρωσης λευκωματίνης 

στο πλάσμα να συνοδεύεται από συγκρίσιμη μείωση 

της συγκέντρωσης λευκωματίνης στο διάμεσο χώρο. 

Έχουν προταθεί διάφορες υποθέσεις για να εξηγηθεί 

αυτή η διαδικασία:

 Η υπόθεση της "υποπλήρωσης" λέει ότι η μείωση 

της ΟΠ οδηγεί σε ενεργοποίηση του συστήματος 

ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) 

λόγω μείωσης του όγκου του κυκλοφορούντος 

αίματος που προκαλείται από την εξαγγείωση 

υγρών. Αυτό αυξάνει την κατακράτηση νατρίου, η 

οποία με τη σειρά της βοηθά στη διατήρηση των 

τιμών ενδοαγγειακής υδροστατικής πίεσης κοντά 

στο φυσιολογικό. Επειδή η διάμεση υδροστατι-

κή πίεση είναι χαμηλότερη, προκαλείται εξαγγεί-

ωση υγρών και το επακόλουθο οίδημα. Ωστόσο, 

αυτή η θεωρία δεν είναι πλήρως αποδεκτή στην 

ιατρική, καθώς θα πρέπει να προκαλεί υποογκαι-

a b

Εικόνα 7. (α) Αορτική θρομβοεμβολή σε ασθενή με 

νεφρική αμυλοείδωση. (β) Πνευμονική θρομβοεμβολή σε 

σκύλο  με νεφρωσικό σύνδρομο.

Εικόνα 6. Οίδημα 

των οπισθίων 

άκρων σε ασθενή 

με νεφρωσικό 

σύνδρομο.
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μία και υπόταση, τα οποία γενικά δεν παρατηρού-

νται, εκτός από τους παιδιατρικούς ασθενείς.

 Η υπόθεση της «υπερπλήρωσης» αναφέρει ότι 

ένα πρωτογενές ελάττωμα στοv νεφρό εμποδίζει 

την απέκκριση νατρίου σε ασθενείς των οποίων 

τα επίπεδα λευκωματίνης στο αίμα παραμένουν 

φυσιολογικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύ-

ξηση του ενδοαγγειακού όγκου, την αύξηση της 

υδροστατικής πίεσης και την εξαγγείωση υγρών. 

 Μια τρίτη υπόθεση προτείνει την ύπαρξη ενός 

άγνωστου "παράγοντα διαπερατότητας" (αυτο-

αντίσωμα/κυτταροκίνη) που μεταβάλλει την αγ-

γειακή και σπειραματική διαπερατότητα και είναι 

υπεύθυνος για την ανάπτυξη του οιδήματος. 

Πιστεύεται ότι η κατακράτηση νατρίου είναι η κύ-

ρια αιτία σχηματισμού οιδήματος σε ασθενείς με συ-

γκέντρωση λευκωματίνης στο αίμα μεγαλύτερη από 

2 g/dl. Οι σκύλοι είναι πιο ανθεκτικοί από τους αν-

θρώπους στο σχηματισμό οιδήματος, το οποίο γενικά 

δεν παρατηρείται σε σκύλους μέχρι τα επίπεδα λευ-

κωματίνης να πέσουν κάτω από 1,5 g/dl.

Αν και η υπερχοληστερολαιμία είναι η πιο συχνά 

περιγραφόμενη διαταραχή των λιπιδίων σε ασθε-

νείς με NΣ, έχουν επίσης εντοπιστεί άλλες, συμπερι-

λαμβανομένων των αυξήσεων στα επίπεδα των πολύ 

χαμηλών, χαμηλής και ενδιάμεσης πυκνότητας λιπο-

πρωτεϊνών, και στα επίπεδα των τριγλυκεριδίων και 

των χυλομικρών. Στην ιατρική του ανθρώπου και σε 

ορισμένα πειραματικά μοντέλα αυτές οι μεταβολές 

είναι αντιστρόφως ανάλογες με τη σοβαρότητα της 

υπολευκωματιναιμίας. Σε σκύλους με ΣΠ, μια τέτοια 

σχέση δεν έχει αποδειχθεί, αλλά αυτή η πιθανότη-

τα δεν έχει διερευνηθεί σε ασθενείς με NΣ. Αυτές οι 

μεταβολές είναι το αποτέλεσμα του μειωμένου κατα-

βολισμού των λιπιδίων και της αύξησης της δραστη-

ριότητας των ενζύμων που εμπλέκονται στη σύνθεση 

χολοστερόλης.

Θεραπεία
Οι ακρογωνιαίοι λίθοι της θεραπείας με ΝΣ είναι ο 

προσδιορισμός οποιασδήποτε εξωνεφρικής αιτίας της 

νόσου και ο έλεγχος της πρωτεϊνουρίας (βλ. θερα-

πεία της σπειραματονεφρίτιδας). Η παροχέτευση των 

συλλογών προορίζεται για ασθενείς που αναπτύσ-

σουν κλινικά συμπτώματα. Σε αυτά τα ζώα συνιστά-

ται η απομάκρυνση της ελάχιστης ποσότητας υγρού 

που απαιτείται για τη βελτίωση της κλινικής κατάστα-

σης του ασθενούς. Η χρήση διουρητικών (κατά προ-

τίμηση φουροσεμίδης σε περιπτώσεις πνευμονικού 

οιδήματος ή υπερκαλιαιμίας και σπιρονολακτόνης σε 

περιπτώσεις συλλογής σε κοιλότητες) είναι αμφιλε-

γόμενη, αλλά κατ' αρχήν ενδείκνυται σε ασθενείς με 

κλινικά συμπτώματα ή σε εκείνους στους οποίους η 

"υπερπλήρωση" είναι η ύποπτη αιτία. Συνιστάται η χο-

ρήγηση της χαμηλότερης δόσης για το συντομότερο 

δυνατό χρονικό διάστημα. Αν και υπάρχουν λίγα στοι-

χεία για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητάς του, 

οι χαμηλές δόσεις ακετυλοσαλικυλικού οξέος χρησι-

μοποιούνται για τη μείωση της συσσώρευσης αιμο-

πεταλίων σε αυτά τα ζώα. Η κλοπιδογρέλη μπορεί να 

είναι εξίσου αποτελεσματική. Η χρήση ανοσοκατα-

σταλτικής θεραπείας θα εξαρτηθεί από την κύρια αιτία.

Η χορήγηση υγρών σε αυτούς τους ασθενείς (δί-

νοντας ιδιαίτερη προσοχή στην περιεκτικότητα σε νά-

τριο) θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά, ειδικά σε 

ζώα με υπέρταση και σε εκείνα στα οποία η "υποπλή-

ρωση" είναι η ύποπτη αιτία.

Εκτός από τα προαναφερθέντα μέτρα, η διαχεί-

ριση των ζώων με NΣ περιλαμβάνει ανάπαυση (σε 

κλουβί, αν είναι δυνατόν) και τη χορήγηση δίαιτας πε-

ριορισμού νατρίου.
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑΣ
Ο προσδιορισμός και η ταξινόμηση της πρωτεϊνου-

ρίας, καθώς και η ιστοπαθολογική εξέταση βιοψίας, 

είναι θεμελιώδεις τεχνικές για τη διάγνωση της σπει-

ραματικής νόσου.

Πρωτεϊνουρία
Τα τελευταία 10 έως 15 χρόνια διαπιστώνεται αυξα-

νόμενο ενδιαφέρον για τη μελέτη της πρωτεϊνουρί-

ας και το ρόλο της στη νεφρική νόσο. Αναγνωρίζεται 

πλέον ότι η πρωτεϊνουρία δεν είναι μόνο ένας δια-

γνωστικός δείκτης χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) σε 

σκύλους και γάτες, αλλά και ένας σημαντικός προ-

γνωστικός παράγοντας στην εξέλιξη της ΧΝΝ, και 

μπορεί ακόμη και να συμβάλει άμεσα στην εξέλιξη 

αυτής της νόσου, αν και αυτό μένει να διευκρινιστεί. 

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ο κλινικός κτηνίατρος 

να γνωρίζει όλες τις πτυχές της αξιολόγησης της 

πρωτεϊνουρίας.

Φυσιολογία και ταξινόμηση της 
πρωτεϊνουρίας
Η πρωτεϊνουρία ορίζεται παραδοσιακά ως η πα-

ρουσία περισσότερων από 15–20 mg πρωτεΐνης/

kg σε δείγμα ούρου σε διάστημα 24 ωρών. Σε φυ-

σιολογικές συνθήκες το περιέχει πολύ λίγη πρωτεΐνη. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο φραγμός 

της σπειραματικής διήθησης (Εικ. 8) επιτρέπει τη δι-

έλευση του νερού και διαλυτών ουσιών μικρού με-

γέθους, αλλά περιορίζει τη διέλευση των πρωτεϊνών 

με μοριακό βάρος πάνω από 65-70 kDa και εκείνων 

με αρνητικό φορτίο. Αυτό εξηγεί γιατί το ούρο των 

υγιών ζώων περιέχει πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις 

λευκωματίνης (μια αρνητικά φορτισμένης, πρωτεΐνης 

69 kDa). Επιπλέον, ενώ οι πρωτεΐνες χαμηλού μο-

ριακού βάρους διασχίζουν ελεύθερα το φραγμό της 

σπειραματικής διήθησης, η συντριπτική πλειοψηφία 

απορροφάται εκ νέου στο εγγύς νεφρικό σωληνάριο 

και δεν φθάνει στην ουροδόχο κύστη (Εικ. 9).

Δείκτης 
νοσήματος

Πιθανή νεφρική νόσος

Προγνωστικός 
δείκτης

Μικρότερο 
προσδόκιμο επιβίωσης

ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ

Πρωτεϊνουρία: δείκτης της νόσου 
και προγνωστικός παράγοντας

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ο ρόλος της πρωτεϊνουρίας ως δείκτη 
της νόσου. Σε πολλούς φαινομενικά υγιείς ασθενείς, η ανίχνευση αυτής 
της μεταβολής δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά, πριν από την εμφάνιση 
των κλινικών συμπτωμάτων. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια καλή 
απεικόνιση της σημασίας της προληπτικής κτηνιατρικής φροντίδας. 
Όσον αφορά την αξία του ως προγνωστικού παράγοντα, σε 2 ασθενείς 
με ισοδύναμη νεφρική νόσο, το προσδόκιμο επιβίωσης θα είναι 
χαμηλότερο στον ασθενή με πρωτεϊνουρία.

EΚ

ΑΤ

BM

Π

Π

Εικόνα 8. Συστατικά του φραγμού σπειραματικής διήθησης. 

BM, βασική μεμβράνη; EΚ,ενδοθηλιακό κύτταρο; Π, ποδοκύτταρα; ΑΤ, αυλός τριχοειδούς
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Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να κατανοή-

σουμε ότι η παρουσία πρωτεΐνης σο ούρο δεν είναι 

πάντα παθολογική. Η λειτουργική (φυσιολογική) 
πρωτεϊνουρία χαρακτηρίζεται ως ήπια και παροδι-

κή και διαφέρει από την παθολογική πρωτεϊνου-
ρία, η οποία είναι πιο σοβαρή και επίμονη. Γενικά, 

η πρωτεϊνουρία θεωρείται επίμονη όταν ανιχνεύεται 

σε 2 έως 3 διαδοχικές περιπτώσεις σε μια περίοδο 

2 έως 4 εβδομάδων. Ανάλογα με την προέλευση της 

πρωτεΐνης, η πρωτεϊνουρία μπορεί να σχετίζεται με 

το ουροποιητικό ή όχι (π.χ. αναπαραγωγικό σύστη-

μα). Τέλος, ανάλογα με τη σχέση της με το νεφρό, η 

πρωτεϊνουρία μπορεί να είναι προνεφρική, νεφρική 

ή μετανεφρική:

 Προνεφρική πρωτεϊνουρία: αυτή οφείλεται 

στην παρουσία στο αίμα ενός ασυνήθιστα υψη-

λού αριθμού πρωτεϊνών, οι οποίες διασχίζουν 

το φυσιολογικό φραγμό της σπειραματικής δι-

ήθησης (πρωτεϊνουρία λόγω υπερφόρτωσης 

πρωτεϊνών). Οι πρωτεΐνες που ανιχνεύονται σε 

ασθενείς με προνεφρική πρωτεϊνουρία περιλαμ-

βάνουν αιμοσφαιρίνη, μυοσφαιρίνη και πρωτεΐ-

νες Bence Jones (Εικ. 10).

 Νεφρική πρωτεϊνουρία: περιγράφεται παρακά-

τω.

 Μετανεφρική πρωτεϊνουρία: αυτή είναι συνέ-

πεια της ύπαρξης λοιμώδους, φλεγμονώδους ή 

νεοπλασματικής διαδικασίας περιφερικά του νε-

φρού. Οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν προ-

σβληθεί εμφανίζουν συμπτώματα νοσήματος του 

κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (αιμα-

τουρία, δυσουρία, συχνουρία).

Παθολογική νεφρική πρωτεϊνουρία
Η παθολογική νεφρική πρωτεϊνουρία προκαλείται από 

δομικές, λειτουργικές ή φλεγμονώδεις διαταραχές 

που επηρεάζουν τους νεφρούς. Μπορεί να είναι σπει-

ραματικής, σωληναριακής, ή διάμεσης προέλευσης.

 Σπειραματική πρωτεϊνουρία: εμφανίζεται ως 

απάντηση σε μεταβολή της επιλεκτικής διαπερα-

τότητας των τριχοειδών αγγείων του σπειράμα-

τος. Κατά συνέπεια, η λευκωματίνη και άλλες 

πρωτεΐνες που κανονικά δεν μπορούν να διασχί-

σουν το φράγμα της σπειραματική διήθησης το 

κάνουν, φθάνοντας τελικά τα νεφρικά σωληνάρια. 

Αρχικά τα κύτταρα των σωληναρίων απορρο-

φούν αυτές τις πρωτεΐνες, εμποδίζοντας τη μετά-

*  Εικόνες 9–12 από τις δημοσιεύσεις D’Amico, G., Bazzi, C. Pathophysiology of proteinuria. Kidney Int, 2003; 63: 809-825 και de De Loor, J., 

et al. Urinary biomarkers for acute kidney injury in dogs. J Vet Intern Med, 2013; 27(5):998-1010.

ALB

HMW LMW

Σπειραματικός φραγμός

Κύτταρα εγγύς 
σωληναρίου

ALB

HMW LMW

Εικόνα 9. Φυσιολογία του φραγμού της 

σπειραματικής διήθησης. *

Εικόνα 10. Προνεφρική πρωτεϊνουρία. Η αύξηση 

της συγκέντρωσης της πρωτεϊνης στο αίμα έχει ως 

αποτέλεσματα μεγαλύτερη διήθηση.

 Πρωτεϊνες υψηλού μοριακού βάρους (>69 kDa)    Λευκωματίνες (≈ 66 kDa)    Πρωτεϊνες χαμηλού μοριακού βάρους (<40 kDa)

Έλυτρο του 
Bowman
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βασή τους στο ούρο. Ωστόσο, εάν η σπειραματική 

βλάβη επιμένει και διατηρείται η διέλευση των 

πρωτεϊνών στα σωληνάρια, η ικανότητα επανα-

πορρόφησης των κυττάρων των 

σωληναρίων είναι υπερκερασμέ-

νη και εμφανίζονται αυξανόμενες 

ποσότητες πρωτεΐνης στο ούρο. 

Το ούρο των ασθενών με σπειρα-

ματική πρωτεϊνουρία περιέχει 

πρωτεΐνες χαμηλού μοριακού βά-

ρους (οι οποίες έχουν διασχίσει 

ελεύθερα το φράγμα διήθησης 

αλλά δεν μπορούν να απορροφη-

θούν εκ νέου από τα κύτταρα των σωληναρίων 

λόγω κορεσμού του μηχανισμού επαναπορρόφη-

σης) καθώς και λευκωματίνη και άλλες πρωτεΐνες 

ενδιάμεσου μοριακού βάρους που εμφανίζονται 

ως αποτέλεσμα βλάβης στο φράγμα διήθησης. 

Καθώς η σπειραματική βλάβη επιδεινώνεται, το 

φράγμα διήθησης επιτρέπει τη διέλευση μεγαλύ-

τερων μορίων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση δια-

φόρων ανοσοσφαιρινών υψηλού μοριακού 

βάρους στο ούρο (Εικ. 11).

 Σωληναριακή πρωτεϊνουρία: λόγω μεταβολής 

της ικανότητας επαναπορρόφησης πρωτεϊνών 

των κυττάρων των σωληναρίων σε ζώα με φυ-

σιολογική σπειραματική διήθηση. Επομένως, σε 

αυτές τις περιπτώσεις η πρωτεϊνουρία χαρακτη-

ρίζεται από την υπεροχή των πρωτεϊνών χαμη-

λού μοριακού βάρους και των μικρών ποσοτήτων 

λευκωματίνης (Εικ. 12).

 Διάμεση πρωτεϊνουρία: εμφανίζεται σε ασθε-

νείς με φλεγμονώδη διαδικασία στο διάμεσο ιστό 

(π.χ. διάμεση νεφρίτιδα), επιτρέποντας σε ορισμέ-

νες πρωτεΐνες να φτάσουν στο ούρο μέσω περι-

σωληναρικών τριχοειδών αγγείων.

Σε ποσοτικούς όρους, η σπειραματική πρωτεϊ-

νουρία είναι η πιο σοβαρή μορφή πρωτεϊνουρί-

ας. Επιπλέον, οι σπειρατοπάθειες είναι πολύ πιο 

συχνές στους σκύλους. Ως εκ τούτου, οι πιο σο-

βαρές μορφές πρωτεϊνουρίας παρατηρούνται 

γενικά σε σκύλους, αν και έχουν επίσης περιγρα-

φεί περιπτώσεις αυξημένης πρωτεϊνουρίας στις 

γάτες.

Σπειραματική 
διήθηση και 
σωληναριακή 
επαναρρόφηση 
πρωτεϊνης

ρ

ALB

HMW LMW

Δευτερογενής 
σωληναριακή 
δυσλειτουργία

ALB

HMW LMW

Πρωτογενής 
σωληναριακή 
δυσλειτουργία

Εικόνα 11. Σπειραματική πρωτεϊνουρία.Σπειραματική 

καταστροφή και δευτερογενής διαταραχή στην 

επαναρρόφηση των πρωτεϊνών στο εγγύς σωληνάριο 

ως συνέπεια σοβαρής πρωτεϊνουρίας.

Εικόνα 12. Σωληναριακή πρωτεϊνουρία. Πρωτογενής 

διαταραχή στην επαναρρόφηση στο επίπεδο των 

νεφρικών σωληναρίων.

 Πρωτεϊνες υψηλού μοριακού βάρους (>69 kDa)    Λευκωματίνες (≈ 66 kDa)    Πρωτεϊνες χαμηλού μοριακού βάρους (<40 kDa)

Λειτουργικός σπειραματικός φραγμόςΣπειραματική βλάβη


