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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 
 Η Μεηακόζρεπζε Οξγάλωλ είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα 

επηηεύγκαηα ηεο Ιαηξηθήο Επηζηήκεο θαη απνηειεί ηε ζεξαπεία εθινγήο θαη 

απνθαηάζηαζεο ζε αζζελείο κε Χξόληα Νεθξηθή Νόζν ηειηθνύ ζηαδίνπ. 

 Η πξόνδνο ζηε ρεηξνπξγηθή, ε αλάπηπμε κεζόδωλ ειέγρνπ ηεο 

ζπκβαηόηεηαο ηωλ ηζηώλ, ε ζπλερήο βειηίωζε ηωλ αλνζνθαηαζηαιηηθώλ 

θαξκάθωλ βνήζεζαλ ζηελ εμέιημε ηεο Μεηακόζρεπζεο Νεθξνύ θαη ζηελ 

παξνρή θαιύηεξεο πνηόηεηαο δωήο ζε αζζελείο κε Χξόληα Νεθξηθή Νόζν. 

 Σθνπόο ηεο 21εο εκεξίδαο είλαη, νη Ννζειεπηέο Νεθξνινγίαο λα 

αλαγλωξίζνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο, λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηωλ 

αζζελώλ απηώλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελεκέξωζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ θνηλνύ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηδέαο ηεο δωξεάο νξγάλωλ, 

αμηνπνηώληαο ηε γλώζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηωλ ζπληνληζηώλ 

κεηακνζρεύζεωλ. 

 Η Εθαξκνγή Σρεδίνπ Φξνληίδαο θαη ε εθπόλεζε Ννζειεπηηθώλ 

Πξωηνθόιιωλ Μεηακόζρεπζεο Νεθξνύ είλαη επηβεβιεκέλε, δηόηη νη 

ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο αληηκεηωπίδνπλ ζύλζεηα πξνβιήκαηα πγείαο ηόζν 

παζνινγηθά όζν θαη ρεηξνπξγηθά . 

 Επραξηζηνύκε ζεξκά ηνπο ζπληνληζηέο θαη εηζεγεηέο, νη νπνίνη 

πξόζπκα αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξόζθιεζε καο, λα θαηαζέζνπλ ηε γλώζε 

θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, ζπκβάιινληαο ζην θύξνο θαη ζηελ επηζηεκνληθόηεηα 

ηεο εκεξίδαο καο.     

 

Μάξηηνο 2010   

 

      Παλαγηώηα Τζνύγηα 

      Πξόεδξνο 

Ειιεληθήο  Νεθξνινγηθήο  Εηαηξείαο Ννζειεπηώλ 
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ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΔΙ ΟΡΓΑΝΧΝ: ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΚΔΦΔΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ 

 

Γημήτριος Ν. Σακούδας, Καθηγητής Α.Π.Θ. 

Γιεσθσνηής Υειροσργικής Κλινικής Μεηαμοζτεύζεων, 
Ιπποκράηειο Νοζοκομείο Θεζζαλονίκης 

 

 

Πξηλ 3000 ρηιηάδεο ρξφληα ζηελ απγή ησλ πξψησλ πνιηηηζκψλ, ζνθνί 

ηεο επνρήο θαη θαιιηηέρλεο, δειψλαλε ηελ χπαξμε πεξίεξγσλ ηεξάησλ, 

πνπ ε θχζε είρε θαηαζθεπάζεη απφ κνξθέο ηηο πην πνιχπινθεο θαη 

ζπλδπαζκνχο ηνπο πην δηάθνξνπο, πνπ απνηεινχληαλ απφ φξγαλα ή απφ 

ππάξμεηο γλσζηέο ζηε θχζε. 

Έηζη, γελλήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο κπζνινγίαο θαη ηεο ζξεζθείαο ζηηο 

ρψξεο ηνπ πνηακνχ Νείινπ ν Θεφο Θψη, κε θεθαιή πνπιηνχ θαη ε ρίκαηξα 

ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο κε ραξαθηεξηζηηθά ιηνληαξηνχ, ηξάγνπ θαη θηδηνχ. 

Η χπαξμή ηνπο απνδίδνληαλ ζηε δφμα ή ζηελ νξγή ηνπ Θενχ.  Σηε δφμα 

ηνπ Θενχ απνδίδεηαη ε πξψηε απφ ηνπο Αγίνπο Ιαηξνχο Κνζκά θαη Γακηαλφ 

κεηακφζρεπζε αιινκνζρεχκαηνο. Σπγθφιιεζαλ ην πφδη ελφο Μαπξηηαλνχ 

πνπ κφιηο είρε πεζάλεη ζ’ έλαλ ιεπθφ, απφ ηνλ νπνίν είραλ αθαηξέζεη ην ίδην 

πφδη πνπ έπαζρε απφ γάγγξαηλα. 

Φξεηάζηεθε λα θζάζνπκε ζηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα γηα λα δνπλ ην θσο 

ηεο δεκνζηφηεηαο νη πξψηεο πεηξακαηηθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

κεηακνζρεχζεηο. 

Τν 1952 έγηλε ζην Παξίζη ε πξψηε λεθξηθή κεηακφζρεπζε κε δφηε ηε 

κεηέξα ηνπ αζζελνχο. 

Τα ηειεπηαία 50 ρξφληα δελ ππάξρεη άιινο ηνκέαο ηεο Ιαηξηθήο πνπ λα 

έρεη παξνπζηάζεη ηέηνηα εληππσζηαθή θαη ξαγδαία εμέιημε φζν απηφο ησλ 

κεηακνζρεχζεσλ νξγάλσλ. 

Γηα λα ηεζεί ε έλδεημε ηεο κεηακφζρεπζεο πξέπεη ην φξγαλν πνπ πξέπεη 

λα αληηθαηαζηαζεί λα είλαη νξηζηηθά αλίθαλν λα εμαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία 

7
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γηα ηελ νπνία πιάζηεθε θαη ε κεηακφζρεπζε παξακέλεη ε κφλε ή ε 

θαιχηεξε ιχζε γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ηνπ αζζελνχο.  Λέκε ε 

κφλε ιχζε, γηαηί δίιεκκα δελ ηίζεηαη φηαλ κηιάκε γηα ηελ θαξδηά, αθνχ 

θακηά «ηερλεηή θαξδηά» κέρξη ζήκεξα δελ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή 

επηβίσζε θαη ε κφλε ιχζε είλαη ην θαηάιιειν θαξδηαθφ κφζρεπκα..  

Γίιεκκα δελ ηίζεηαη επίζεο θαη γηα ην ήπαξ, ην νπνίν φηαλ θαηαζηξαθεί 

πξέπεη λ’ αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν αλζξψπηλν. 

Γηα ην πάγθξεαο ν πξνβιεκαηηζκφο είλαη ιεπηφο.  Γηα ηελ ψξα πνπ 

κηιάκε επεηδή ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηακφζρεπζε παγθξέαηνο δελ είλαη 

απνιχησο ζίγνπξα, δελ ζέηνπκε ηελ έλδεημε φηαλ έρνπκε κπξνζηά καο έλα 

δηαβεηηθφ ηλζνπιηλνεμαξηψκελν λέν άηνκν, (δηαβήηεο ηχπνπ Ι), ηθαλφ φκσο 

λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή δσή κε ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο ηεο 

ηλζνπιηλνζεξαπείαο. 

Οη ελδείμεηο ινηπφλ πεξηνξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαβήηε ηχπνπ Ι κε 

επηπινθέο, φπσο δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα κε πεξηθεξηθή λεπξίηηδα θαη κε 

αλαζηξέςηκε ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα. 

Η πξνζπάζεηα ζπλίζηαηαη ζην λα κεηακνζρεχζνπκε ζηνλ ίδην αζζελή 

έλα λεθξφ θαη έλα πάγθξεαο είηε ζπγρξφλσο, είηε δηαδνρηθά, πξψηα ην 

λεθξφ θαη χζηεξα ην πάγθξεαο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα αζζελείο ζε κεγάιν 

θίλδπλν, κε πνιιέο πξνεγνχκελεο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο θαη γηα ηνπο 

νπνίνπο είλαη απνδεθηφ, ην κηθξφ κελ αιιά ππαξθηφ ζήκεξα πνζνζηφ ηεο 

απνηπρίαο ηεο κεηακφζρεπζεο παγθξέαηνο. Γηα ηε κεηακφζρεπζε λεθξνχ 

ην πξφβιεκα ηίζεηαη δηαθνξεηηθά.  Η ηερληθή ηνπ ηερλεηνχ λεθξνχ θαη ησλ 

πεξηηνλατθψλ πιχζεσλ, απνηεινχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηε δηαηήξεζε 

ζηε δσή θαη νη κφλεο ιχζεηο γηα κηα θαηεγνξία αξξψζησλ νη νπνίνη ιφγσ 

ειηθία ή ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ δελ είλαη θαηάιιεινη γηα κεηακφζρεπζε. 

Όκσο ε δσή ησλ κεηακνζρεπκέλσλ είλαη αζχγθξηηα θαιχηεξε απ’ απηή 

ησλ αζζελψλ ζε ρξφληα αηκνθάζαξζε θαη πνπ εμαξηάηαη απφ έλα 

κεράλεκα.  Η αλάπηπμή ηνπο φηαλ πξφθεηηαη γηα παηδηά εμαθνινπζεί 

θαλνληθά. Οη νξκνληθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο απνθαζίζηαληαη πιήξσο (αλαηκία-

8



 Ξενοδοτείο DIVANI-CARAVEL 
21

η 
Ημερίδα: Νεώηερα Δεδομένα ζηη Μεηαμόζτεσζη Νεθρού , 21 Μαξηίνπ 2010 

νζηενπφξσζε-γνληκφηεηα).  Η επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

επαλέληαμε είλαη πιήξεο.  Αιιά θαη ην θφζηνο ζεξαπείαο ησλ 

κεηακνζρεπκέλσλ είλαη ζπγθξηηηθά πνιχ ρακειφηεξν.  Απηφ ην άκεζν φκσο 

θφζηνο απνηειεί έλα ηκήκα κφλν ηνπ αιεζηλνχ θφζηνπο ηεο λφζνπ.  Τν 

αιεζηλφ νιηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη θαη ηελ απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο, ηνλ 

πφλν θαη ηελ ηαιαηπσξία ηνπ αξξψζηνπ θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπ. 

Σηηο κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε 

αιινκνζρεχκαηα δειαδή δφηεο θαη ιήπηεο είλαη ηνπ ηδίνπ είδνπο αιιά 

γελεηηθά δηαθνξεηηθνί.  Σηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ δφηεο θαη ιήπηεο 

είλαη κνλνσνγελείο δίδπκνη, κηιάκε γηα ηελ ηδαληθή κεηακφζρεπζε.  Σηηο 

άιιεο πεξηπηψζεηο ςάρλνπκε πάληνηε γηα ζπκβαηφηεηα νκάδσλ αίκαηνο 

(ΑΒΟ) κεηαμχ δφηε θαη ιήπηε θαη ηελ πην ηζρπξή ηζηνζπκβαηφηεηα ζην 

κείδνλ αληηγνληθφ ζχζηεκα (ΗLA), γηαηί θαη αλ αθφκε ν δφηεο είλαη αδειθφο 

ή γνληφο δελ κπνξνχκε λα πεηχρνπκε γελεηηθή ηαπηφηεηα.  Τα ΗLA αληηγφλα 

είλαη γιπθνπξσηετλεο πνπ θαζνξίδνληαη γελεηηθά απφ 7 γνληδηαθέο ζέζεηο 

ζην ρξσκφζσκα 6 θαη βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα φισλ ησλ εκπχξελσλ 

θπηηάξσλ ηνπ αλζξψπνπ.  Κάζε άλζξσπνο  έρεη δχν ρξσκνζψκαηα 6.  Τν 

έλα ην παίξλεη απφ ηε κεηέξα ηνπ θαη ην άιιν απφ ηνλ παηέξα ηνπ.  Έηζη 

έρεη 14 αληηγφλα ΗLA, δχν δειαδή απφ θάζε γνληδηαθή ζέζε, πνπ 

απνηεινχλ θαη ηνλ απιφηππν θάζε αηφκνπ. 

Δκείο ινηπφλ ζεξαπεπηηθά ζηηο κεηακνζρεχζεηο ηνπνζεηνχκε έλα λέν 

φξγαλν ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ, ην νπνίν φκσο δξα θαη σο 

αληηγφλν.  Δπνκέλσο, νη αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο, κε βαζηθή εθδήισζε ην 

θαηλφκελν ηεο απφξξηςεο είλαη αλαγθαζηηθέο. 

Η πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ινηπφλ πεξλά κέζα απφ ηελ πξφιεςε, 

ειάηησζε ηεο έληαζεο, κείσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηέινο ηεο ζεξαπείαο ησλ 

απνξξηπηηθψλ θξίζεσλ πνπ είλαη ν θνηλφο παξνλνκαζηήο φισλ ησλ 

κεηακνζρεχζεσλ.  Σήκεξα έρνπκε θζάζεη ζε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ηα 

νπνία είλαη ζπληζηακέλε ηξηψλ παξαγφλησλ :  
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α). Πνηφηεηα ησλ πησκαηηθψλ κνζρεπκάησλ (Υπεχζπλνη γη’ απηφ είλαη νη 

Αλαλεθνιφγνη). 

β). Δγρεηξεηηθή ηθαλφηεηα ησλ κεηακνζρεπηψλ. 

γ). Η ηξίηε ζπληζηψζα είλαη ε ρξπζή ηνκή αλάκεζα ζε επαξθή 

αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα, είρακε 2 θάξκαθα, έρνπκε 8 πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ζπγρξφλσο θαιά επίπεδα αλνζνθαηαζηνιήο αιιά θαη 

άκπλαο ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ ιήπηε απφ ηηο ινηκψμεηο θαη άιιεο 

επηπινθέο.  Απηή ε ηξίηε ζπληζηψζα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπιινγηθήο 

εξγαζίαο πνιιψλ ηαηξψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ 

απφ θάζε κεηακνζρεπκέλν. 

 

Με κηα ηέηνηα ζεακαηηθή εμέιημε ζα πίζηεπε θαλείο φηη φια πάλε θαιά. Η 

αλάπηπμε ησλ κεηακνζρεχζεσλ φκσο, γέλλεζε θαη εζηθά πξνβιήκαηα 

κέρξη ζήκεξα άγλσζηα, αιιά ζα απνηειέζεη θαη ηε κέγηζηε πξφθιεζε ηεο 

Ιαηξηθήο εζηθήο ζηε δεθαεηία πνπ έξρεηαη.  Γηα πεξηζζφηεξα απφ 2400 

ρξφληα νη γηαηξνί θαηέθεπγαλ ζηε γλσζηή Ιππνθξαηηθή εζηθή γηα 

θαηεπζχλζεηο ζρεηηθέο κε ηα θιηληθά θαη εζηθά πξνβιήκαηα.  Σχκθσλα κ’ 

απηή ν γηαηξφο πξέπεη λα θάλεη ην κέγηζην πξνο φθεινο ηνπ αζζελνχο ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ θαη ηελ θξίζή ηνπ. Η κεηακφζρεπζε θαζηζηά 

ζαθέο φηη ε Ιππνθξαηηθή εζηθή, θαζαξά αηνκηθηζηηθή δελ είλαη ζήκεξα 

αξθεηή.  Γηα πξψηε  θνξά, ζηελ Ιαηξηθή ε δσή ελφο αλζξψπνπ εμαξηάηαη 

απεπζείαο απφ ην ζάλαην ή ηε βνχιεζε γηα πξνζθνξά ελφο άιινπ. 

Αθαηξνχκε αλζξψπηλα φξγαλα πνπ ζπληεξνχληαη, κεηαθέξνληαη απφ ηνλ 

έλα ηφπν ζηνλ άιιν θαη θακηά θνξά πσινχληαη.  Καη απηφ νθείιεηαη ζην φηη 

δελ ππάξρεη επάξθεηα γηα. λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ αζζελψλ πνπ 

δεηνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα επεξγεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ηνπο 

πξνζθεξζνχλ.  

Τα λεθξηθά κνζρεχκαηα ζήκεξα πξνέξρνληαη απφ δσληαλνχο ή 

εγθεθαιηθά λεθξνχο (πησκαηηθνχο) δφηεο.  Σήκεξα είλαη ηαηξηθά εζηθφ θαη 

λνκηθά απνδεθηφ φηη ηα κφλα φξγαλα πνπ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ απφ 
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δσληαλνχο δφηεο είλαη απηά πνπ αλαγελλψληαη (ινβφο ηνπ ήπαηνο, κπειφο 

ησλ νζηψλ) ή ν λεθξφο πνπ ε αθαίξεζή ηνπ δελ πξνθαιεί ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζην δφηε (ν άιινο λεθξφο επαξθεί γηα κηα θπζηνινγηθή δσή). 

 Ο αξηζκφο ησλ πησκαηηθψλ λεθξηθψλ κνζρεπκάησλ είλαη ζηαζεξφο 

αιιά αλεπαξθήο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα παγθφζκηα. 

Τν 1992 έγηλαλ ζηελ Ακεξηθή 7117 πησκαηηθέο κεηακνζρεχζεηο ελψ ην 

2002 8480, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο UNOS. Τν 2002 50.000 αζζελείο 

πεξίκελαλ έλα λεθξηθφ κφζρεπκα , ελψ θάζε ρξφλν πεξίπνπ 3200 λένη 

αζζελείο πξνζηίζεληαη ζηνπο θαηαιφγνπο.  

Μηα δπλεηηθή ιχζε γηα λα απμεζνχλ ηα λεθξηθά κνζρεχκαηα, είλαη λα 

απμεζεί ν αξηζκφο ησλ δσληαλψλ δνηψλ. Τηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ν 

αξηζκφο ησλ δσληαλψλ δνηψλ έρεη απμεζεί  ηνπιάρηζηνλ ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο. 

Ο δσληαλφο δφηεο λεθξηθνχ κνζρεχκαηνο ππνβάιιεηαη ζε κία κείδνλα 

επέκβαζε κε δπλεηηθή ζλεζηκφηεηα θαη λνζεξφηεηα θαη πάληνηε πξέπεη λα 

ιάκβάλνπκε ζνβαξά ππφςε ηα νθέιε γηα ηνλ ιήπηε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

θηλδχλνπο γηα ηνλ δφηε. 

Έρεη γξαθηεί πνιιέο θνξέο φηη ν κεηακνζρεπκέλνο κε δσληαλφ 

κφζρεπκα έρεη θαιχηεξε πνξεία απφ φηη εθείλνο κε πησκαηηθφ κφζρεπκα.  

Πηζαλέο αηηίεο είλαη ν πνιχ κηθξφο ρξφλνο ηζραηκίαο θαη ε θαιχηεξε 

ζπκβαηφηεηα. Μηα νπζηαζηηθή επίζεο δηαθνξά είλαη ν πνιχο ρξφλνο 

παξακνλήο ζηνπο θαηαιφγνπο πεξηκέλνληαο έλα πησκαηηθφ κφζρεπκα. 

Ήδε ην 2002 κηα θαηά Meier-Kriesche and Kaplan αλάιπζε έδεημε φηη ε 

10εηήο επηβίσζε ησλ κνζρεπκάησλ ζε πξνεληαμηαθέο κεηακνζρεχζεηο κε 

δψληεο δφηεο, ήηαλ 75% έλαληη 49% απηψλ πνπ κεηακνζρεχζεθαλ αθνχ 

παξέκεηλαλ 2 ρξφληα ζηελ αηκνθάζαξζε.  

Η ίδηα αλάιπζε έδεημε φηη νη κεηακνζρεπκέλνη απφ δψληεο δφηεο αιιά 

κεηά απφ 2 έηε ζηελ αηκνθάζαξζε είραλ ηελ ίδηα επηβίσζε κνζρεπκάησλ κε 

απηνχο κε πησκαηηθφ κφζρεπκα αιιά κε παξακνλή ζηνπο θαηαιφγνπο 

ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο.  
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Ηζηθφ φκσο πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγεί ν δπλεηηθφο πξψηα απ' φια 

θίλδπλνο πνπ ππάξρεη  γηα ηε δσή ηνπ δφηε.  Πνηνο ινηπφλ είλαη απηφο πνπ 

ζα απνθαζίζεη φηη ε πξνζθνξά δελ ζα πάεη ρακέλε. Οη δφηεο πξέπεη πνιχ 

θαιά λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο γηαηί ηπθισκέλνη απφ 

ηα αηζζήκαηα γηα ηνλ αζζελή ηνπο πηζηεχνπλ φηη ν θίλδπλνο είλαη 

αλχπαξθηνο ελψ ε επηζπκία ηνπο γηα πξνζθνξά ηδηαίηεξα κεγάιε. Απηφ ην 

ηειεπηαίν ζηνηρείν ηδηαίηεξα δηθαηψλεη θαη ηελ πξνζπάζεηα απηή, γηαηί ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ φθεινο πνπ απνθνκίδεη ν δφηεο είλαη πνιχ 

κεγάιν.  

Ο εγρεηξεηηθφο θίλδπλνο γηα ηνλ δφηε είλαη πνιχ κηθξφο. Σε κηα αλάιπζε 

5104 αλνηθηψλ λεθξεθηνκψλ, 1984 ππνβνεζνχκελσλ ιαπαξνζθνπηθψλ θαη 

2747 ιαπαξνζθνπηθψλ λεθξεθηνκψλ, θαηαγξάθεθαλ δχν (2) ζάλαηνη, 

0,02% έλαο απφ πλεπκνληθή εκβνιή θαη έλαο απφ εγθεθαιηθή αηκνξξαγία 

(Καη νη δχν ζε ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο). Δπαλεγρεηξήζεηο 

θαηαγξάθεθαλ ζε πνζνζηφ 0,4 ζηηο αλνηθηέο λεθξεθηνκέο θαη ζε πνζνζηφ 

0,87% ζηηο ιαπαξνζθνπηθέο. 

Αιιά θαη ε απψηεξε επηβίσζε θαη πνηφηεηα δσήο ησλ δνηψλ είλαη πνιχ 

θαιή. Σε κηα καθξνρξφληα παξαηήξεζε απφ 20-37 έηε απφ 469 δψληεο 

δφηεο, νη 81 είραλ πεζάλεη γηα ιφγνπο αλεμάξηεηνπο ηεο λεθξεθηνκήο. Τξεηο 

(3) είραλ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ. Απφ ηνπο 385 

δσληαλνχο ηξεηο λφζεζαλ απφ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη απ’ απηνχο 

νη δχν κεηακνζρεχηεθαλ.  

Με ζηνηρεία ηεο UNOS 2002, βξέζεθε φηη κέρξη ηφηε 56 δφηεο λεθξηθψλ 

κνζρεπκάησλ λφζεζαλ απφ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα νη ίδηνη. Οη 2 απ’ 

απηνχο πέζαλαλ ελψ πεξίκελαλ κφζρεπκα θαη νη 43 κεηακνζρεχζεθαλ.  

Σηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έγηλε ιφγνο γηα ιαπαξνζθνπηθέο 

λεθξεθηνκέο. Η ιαπαξνζθνπηθή εθηνκή ηνπ κνζρεχκαηνο είλαη κηα εμέιημε 

ζηελ ηερληθή λεθξεθηνκήο ζην δφηε θαη πνιιέο εξγαζίεο γξάθηεθαλ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, έλαληη ηεο αλνηθηήο θιαζηθήο 

λεθξεθηνκήο. Η θαιχηεξε ηερληθή γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν δφηε εμαξηάηαη 
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απφ ηηο αλαηνκηθέο παξαιιαγέο ησλ λεθξηθψλ αγγείσλ θαη απφ ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ ρεηξνπξγνχ. Η εζηθή ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ δφηε 

γίλεηαη θαζεκεξηλά πην επίθαηξε θαζψο νη αλάγθεο γηα κνζρεχκαηα 

ζπλερψο απμάλνπλ.  

Σε θάζε πεξίπησζε εζηθά απνδεθηή είλαη ε κεηακφζρεπζε απφ 

ζπγγελείο δφηεο, κεηέξα, παηέξα ή αδειθφ θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο φηη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθψληαη απφ ηε κεηακφζρεπζε είλαη θαιχηεξα 

απφ απηά πνπ πξνζθέξεη κηα άιιε ζεξαπεία, ε ελεκέξσζε γηα ηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο είλαη πιήξεο θαη ε απφθαζε γηα ηελ πξνζθνξά ήηαλ 

πξντφλ ειεχζεξεο βνχιεζεο.  

Δίκαζηε ιηγφηεξν απνθαζηζηηθνί φηαλ ν ππνςήθηνο δφηεο έρεη κφλν 

λνκηθή ζπγγέλεηα (ζχδπγνη). Αιιά ηειηθά ηνπο απνδερφκαζηε  γηαηί ε 

πξνζθνξά ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιιν ραξαθηεξίδεηαη σο βαζηά αλζξψπηλε 

πξάμε απηνζπζίαο θαη πξνζθνξά δσήο.  

Γελ είλαη φκσο πάληα εχθνιν λα δηεπθξηλίζεη θαη λα απνθαιχςεη θαλείο 

ηηο ςπρνινγηθέο πηέζεηο ή ηηο πηζαλέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

ζπγγελψλ ηξίηνπ βαζκνχ, γη΄ απηφ φηαλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο γίλνληαη 

γλσζηέο ε κεηακφζρεπζε πξέπεη λα κε γίλεηαη θαη ν ιήπηεο λα εληάζζεηαη 

ζην πξφγξακκα πησκαηηθήο κεηακφζρεπζεο. 

Τέινο ηα παηδηά θαη νη έθεβνη πνπ δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ή ην 

δηθαίσκα λα απνθαζίζνπλ κφλνη ηνπο θαη ηα δηαλνεηηθά αλίθαλα άηνκα ζε 

θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο δσληαλνί ζπγγελείο 

δφηεο. 

Οη κε ζπγγελείο δσληαλνί δφηεο είλαη δπλαηφ λα πξνζθέξνπλ έλα λεθξφ 

είηε απφ αιηξνπτζκφ, είηε γηαηί είλαη ζπλαηζζεκαηηθά ζπλδεδεκέλνη κε ην 

ιήπηε, είηε ηέινο σο εκπφξεπκα γηα νηθνλνκηθφ θέξδνο. 

Η αιηξνπτζηηθή δηάζεζε μέλσλ αλζξψπσλ γηα πξνζθνξά λεθξνχ ζε 

άγλσζην λεθξνπαζή κε κηα πξψηε καηηά θαίλεηαη πεξίεξγε θαη χπνπηε. Η 

θχξηα αληίδξαζε ζηεξίδεηαη ζην φηη δε κπνξεί λα δξα θαλείο ελαληίνλ ησλ 

δηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ. Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ηα θίλεηξα γηα κηα 
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ηέηνηα ζέζε δελ είλαη εχθνιν λα επηβεβαησζνχλ νη δψληεο κε ζπγγελείο 

δφηεο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα απνθιείνληαη.  

Ο πην κεγάινο θίλδπλνο φκσο εκθαλίδεηαη φηαλ ην αλζξψπηλν φξγαλν 

απνθηά επίζεκα αμία αληηθεηκέλνπ.  Όιεο νη δπηηθνεπξσπατθέο θνηλσλίεο 

θαη λνκνζεζίεο θαηαδηθάδνπλ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε πνπ ζαλ ηέηνηα 

ζεσξείηαη ε χπαξμε κεζάδνληνο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη λα θάλεη ηελ 

επαθή κεηαμχ ελφο επθαηάζηαηνπ ιήπηε πνπ ζα αγνξάζεη ην λεθξφ θαη 

ελφο θησρνχ δφηε πνπ ζα ηνλ πνπιήζεη. 

Η δηακάρε φκσο βξίζθεηαη ζηελ απνδνρή ηεο έλλνηαο 

«αληακεηβφκελεο δσξεάο» φπσο απηή πξνβάιιεηαη απφ θνηλσλίεο ηνπ 

ηξίηνπ θφζκνπ, ηελ Ιλδία θαη ην Παθηζηάλ. 

Οη ππέξκαρνί ηεο ζεσξνχλ φηη ε δηαθάλεηα ζηε ζρέζε δφηε-ιήπηε 

ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηξίηνπ δηαηεξεί ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα θάλεη 

ηηο επηινγέο πνπ ζέιεη ρσξίο λα βιάςεη ηξίην.  Η αληακνηβή σθειεί θαη 

ηνπο δχν θαη ηε θησρή νηθνγέλεηα ηνπ δφηε θαη ηνλ αζζελή.  Δμαζθαιίδεη 

ηελ πγεία ηνπ δφηε, ηελ θαιή πνηφηεηα ηνπ κνζρεχκαηνο θαη ηελ πγεία ηνπ 

ιήπηε, θαη ην θπξηφηεξν, νη θίλδπλνη απφ ηε λεθξεθηνκή είλαη κηθξφηεξνη 

απφ πνιινχο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο, ελψ ε ακνηβή απφ ην 

επάγγεικα πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ αληακνηβή ηεο δσξεάο. 

Ο αληίινγνο ζηεξίδεηαη ζηηο ζέζεηο φηη ε απνδνρή ηεο αληακνηβήο ζα 

βιάςεη ηελ ηδέα ηεο πξνζθνξάο θαη ηνλ αιηξνπτζκφ αθνχ νη κηζνί ζα ηα 

δσξίδνπλ θαη νη άιινη κηζνί ηα ίδηα φξγαλα ζα ηα πσινχλ.  Οη πινχζηνη 

αζζελείο ζα επηβηψλνπλ ελψ νη θησρνί ζα παξακέλνπλ ζηε θηψρηα ηνπο 

αιιά αθξσηεξηαζκέλνη θαη ηέινο ην αλζξψπηλν φξγαλν κε αμία ζα 

ππφθεηηαη ζηνπο ίδηνπο θηλδχλνπο ησλ πξαγκάησλ κε  αμία δειαδή ζηηο 

πξάμεηο βίαο. 

Δπηπρψο νη κεηακνζρεχζεηο κε δσληαλνχο κε ζπγγελείο δφηεο δελ 

έρνπλ κεγάιε αλάπηπμε.  Οη ιήπηεο πνπ ηηο απνδέρνληαη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ππνζηνχλ κηα άγλσζηε πεξηπέηεηα ηαμηδεχνληαο ζηηο 

καθξηλέο απηέο ρψξεο γηα λα ρεηξνπξγεζνχλ ζε ηαηξηθά θέληξα θαη απφ 
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ρεηξνπξγηθέο νκάδεο ησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο δε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ. 

Πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο, κνινλφηη ε ξνή 

ησλ αζζελψλ γηα ηηο ρψξεο απηέο ζπλερίδεηαη. Σε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 

(86%) ε κεηεγρεηξεηηθή πγεία ησλ Ιλδψλ πνπ πνχιεζαλ ηνλ έλα λεθξφ ηνπο 

επηδεηλψζεθε ζεκαληηθά θαη ην 76% απηψλ δελ πξνηξέπε ζε άιινπο Ιλδνχο 

λα γίλνπλ δφηεο.  Ωζηφζν πεξηκέλνπκε ζεκαληηθέο επηηεχμεηο πνπ ζα 

αθνξνχλ θαη ηνλ ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο ησλ νξγάλσλ θαη είλαη θαλεξφ φηη 

φηαλ δεκηνπξγεζνχλ ηξάπεδεο ζπληεξεκέλσλ νξγάλσλ γηα πνιιέο κέξεο ή 

εβδνκάδεο (αλάινγσλ κε ηηο ηξάπεδεο αίκαηνο) ν θίλδπλνο ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο κε πξνέιεπζε απηέο ηηο ρψξεο ζα είλαη κεγάινο.  

Δπηπρψο γηα άιιε κηα θνξά απηή ε πξαθηηθή είλαη αδχλαηε ζηελ Διιάδα 

εμαηηίαο ηξηψλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ ηεο Πνιηηείαο.  Η δηάζεζε ησλ 

κνζρεπκάησλ ζηε ρψξα καο γίλεηαη κφλν δηακέζνπ ηνπ Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Μεηακνζρεχζεσλ (Δ.Ο.Μ.). Η πξνζθνξά ησλ νξγάλσλ 

επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ γίλεηαη ραξηζηηθψο.  Γελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

κεηακνζρεχζεηο παξά κφλν ζε εηδηθά Γεκφζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα.  

Τα πεξηζζφηεξα κνζρεχκαηα ζηελ Δπξψπε θαη Ακεξηθή πξνέξρνληαη 

απφ πησκαηηθνχο δφηεο.  

Ο ζεβαζκφο γηα ην πηψκα αλακθηζβήηεηα παίξλεη δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο αλάινγα κε ηε ρψξα, ηε ζξεζθεία θαη ηα πνιηηηζηηθά ήζε ηνπ 

ιανχ ηεο.  Σηηο δπηηθνεπξσπατθέο θνηλσλίεο απφ πνιιά ρξφληα ε αθαίξεζε 

νξγάλσλ απφ έλα πηψκα γηα θαζαξά ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο δελ 

ζεσξείηαη σο έιιεηςε Σεβαζκνχ φηαλ βνεζά ζηελ παξάηαζε ηεο δσήο ηνπ 

ιήπηε εθπιεξψλεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλζξσπηάο θαη βέβαηα φηαλ 

μέξνπκε φηη ν απνζαλψλ ήηαλ ζχκθσλνο.  

Πξηλ απφ 40 ρξφληα ε δηάγλσζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο 

δηαπηζηψλνληαλ εχθνια κε ην ζηακάηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο θαη 

ηεο θαξδηάο.  

Μηα λέα φκσο έλλνηα, απηή ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ, θαζηεξψζεθε 

θαη απνζαθελίζηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηά ηελ αλάπηπμε ησλ 
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κνλάδσλ εληαηηθήο ζεξαπείαο φπνπ είλαη δπλαηή ε ζπληήξεζε κε ηερλεηά 

κέζα αηφκσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί αλεπαλφξζσηε βιάβε ηνπ εγθεθαιηθνχ 

ζηειέρνπο. Η δηαηήξεζε ηεο αλαπλνήο κε κεραληθνχο αλαπλεπζηήξεο θαη 

ε ππνζηήξημε ηεο θπθινθνξίαο επέβαιαλ ηνλ νξηζκφ ηνπ Θαλάηνπ «σο 

ηελ αλεπαλφξζσηε απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα ζπλείδεζε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αλεπαλφξζσηε απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα απηφκαηε αλαπλνή». 

Όηαλ ππάξρεη αλεπαλφξζσηε βιάβε θαη λέθξσζε ηνπ ζηειέρνπο, ε 

αλαπλνή θαηαξγείηαη, θαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ 

δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί, κε ζπλέπεηα λα κελ είλαη δπλαηή γλσζηηθή ή 

ζπλαηζζεκαηηθή δσή.  Τν άηνκν ηνπ νπνίνπ ν εγθέθαινο έρεη ράζεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηθαλφηεηα απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ είλαη λεθξφ.  Δπνκέλσο 

ν ζάλαηνο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο είλαη ζπλζήθε επαξθήο θαη 

αλαγθαία γηα λα ραξαθηεξηζζεί ην άηνκν λεθξφ.  

Η δηάγλσζε θαη ηα θξηηήξηα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ είλαη ηαηξηθά θαη 

θαζνξίδνληαη κε αλαγλσξηζκέλεο παγθνζκίσο ηερληθέο.  Πξέπεη λα 

δηεπθξηληζζεί φηη ν ζάλαηνο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηε καδηθή θαηαζηξνθή ησλ εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ πνπ 

νλνκάδεηαη "θπηηθή θαηάζηαζε''.  Τα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζ' απηή ηελ 

θαηάζηαζε δελ ζεσξνχληαη λεθξά γηαηί ην εγθεθαιηθφ ηνπο ζηέιερνο 

ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί ηελ αλαπλνή θαη θπθινθνξία. 

Η πηζηνπνίεζε ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

γηα ηνλ αζζελή ηαηξφ, έλα λεπξνιφγν ή λεπξνρεηξνπξγφ θαη έλαλ 

αλαηζζεζηνιφγν. Καλείο απφ ηνπο πηζηνπνηνχληεο ηαηξνχο δελ πξέπεη λα 

έρεη ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ησλ κεηακνζρεχζεσλ.  Γελ 

πξέπεη ινηπφλ λα δεκηνπξγνχκε κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ θακηά 

ακθηζβήηεζε γηα ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη θάζε πξνζπάζεηα 

εληππσζηαζκνχ πνπ ζα είρε ζαλ ζθνπφ λα ζπείξεη ηελ ακθηβνιία πξέπεη 

λα απνξξίπηεηαη.  

Όινη ζπκθσλνχλ θαη θαλείο δε βξίζθεη αλήζηθε ηε κεηαζαλάηηα 

αθαίξεζε νξγάλσλ απφ ελήιηθα ν νπνίνο είρε πξνεγνπκέλσο εθθξάζεη ηε 
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ζπγθαηάζεζή ηνπ.   Η εθαξκνγή φκσο απηήο ηεο πξαθηηθήο δελ απνδίδεη 

ηθαλφ αξηζκφ κνζρεπκάησλ γηαηί νη δφηεο πνπ είραλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή 

ηνπο δελ είλαη αξθεηνί νχηε θέξνπλ καδί ηνπο ηηο εηδηθέο ηαπηφηεηεο.  Οη 

δπζθνιίεο πξνθχπηνπλ φηαλ πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ 

έλλνηα ηεο ζπγθαηάζεζεο.  Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ε γλψκε ηεο νηθνγέλεηαο 

πξέπεη λα πξνεγείηαη ελψ ε άπνςή ηεο ζχκθσλα κ' άιινπο, πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε, κφλν φηαλ ε ελ δσή απφθαζε ηνπ δφηε δελ είλαη 

γλσζηή. Άιισζηε νη ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ έρεη επέιζεη ν εγθεθαιηθφο ζάλαηνο αιιά ππάξρεη θζίλνπζα δσή κέζσ 

ηεο ηερλεηήο ππνζηήξημεο δελ έρνπλ εθ ηνπ λφκνπ πξνζσπηθή εμνπζία 

ζπλαίλεζεο νχηε εμνπζία εθπξνζψπεζεο ηνπ ζλήζθνληoο γηα δηαθνπή ηεο 

ζεξαπείαο.  

Η ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζήκεξα ζηε ρψξα, καο, νξίδεη φηη ε 

αθαίξεζε πιηθνχ εθ πηψκαηνο δελ δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα φηαλ: ππάξρεη 

δεδεισκέλε ελ δσή αληίζεηνο ζέιεζε ηνπ απνβηψζαληνο ή ηεθκαίξεηαη 

ηνηαχηε επί ηε βάζεη ησλ ζξεζθεπηηθψλ ή θηινζνθηθψλ πεπνηζήζεσλ 

απηνχ. Δλ ακθηβνιία πεξί ηεο βνπιήζεσο ηνπ απνβηψζαληνο ε αθαίξεζε 

επηηξέπεηαη φηαλ ππάξρεη ζπγθαηάζεζε ησλ πιεζηέζηεξσλ ζπγγελψλ.  

Ιθαλνπνηεηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κε 

ηελ ππνρξεσηηθή δήισζε ησλ δπλεηηθψλ δνηψλ ζε δεκφζην έγγξαθν φπσο 

ε ηαπηφηεηα ή ην δίπισκα νδήγεζεο θαη ε θαηαρψξεζή ηεο ζε ειεθηξνληθφ 

θέληξν εγγξαθήο, εχθνια πξνζπειάζηκν απ' φινπο θαη αλά πάζα ζηηγκή 

θαη πνπ θπζηθά ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην 

επηζπκνχζε ν ίδηνο ν δφηεο.  

Οη παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνί δελ είλαη κφλν ειιεληθνί. Η έιιεηςε 

κνζρεπκάησλ είλαη θαηλφκελν παγθφζκην.  Πνιιέο δειαδή ρηιηάδεο 

αλζξψπσλ ζ' φιν ηνλ θφζκν πεξηκέλνπλ έλα δηαζέζηκν κφζρεπκα.  

Σχκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008 πεξίπνπ 2.000.000 ζ' 

φιν ηνλ θφζκν αζζελείο κε Φξφληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα (ΦΝΑ) 

ππνβάιινληαη ζε εμσλεθξηθή θάζαξζε, πεξηκέλνληαο έλα κφζρεπκα πνπ 
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ζα ηνπο αιιάμεη ηε δσή.  Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην κε ηνπο αζζελείο πνπ 

βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην θαξδηαθήο ή επαηηθήο αλεπάξθεηαο γηα ηνπο 

νπνίνπο ε κεηακφζρεπζε είλαη ε κφλε ειπίδα γηα δσή, αθνχ θακηά ηερλεηή 

θαξδηά ή ηερλεηφ ήπαξ δελ κπνξεί λα ηνπο θξαηήζεη δσληαλνχο.  

Σήκεξα ζηηο ΗΠΑ (Μάξηηνο 2008) είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο 

θαηαιφγνπο γηα κεηακφζρεπζε 99.000 αζζελείο.  Σπγθεθξηκέλα 75.200 

αζζελείο κε ΦΝΑ πεξηκέλνπλ έλα λεθξηθφ κφζρεπκα, 16.400 πεξηκέλνπλ 

έλα επαηηθφ, 3.900 αζζελείο έλα παγθξεαηηθφ θαη 2.700 έλα κφζρεπκα 

θαξδηάο. Τν 2007 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ΗΠΑ 28.354 κεηακνζρεχζεηο 

ζπκπαγψλ νξγάλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηεζήθαλ 16.624 

κεηακνζρεχζεηο λεθξνχ, 6.492 κεηακνζρεχζεηο ήπαηνο, 1.331 

κεηακνζρεχζεηο παγθξέαηνο θαη 2.210 κεηακνζρεχζεηο θαξδηάο.  

Σηε δπηηθή Δπξψπε ην 2007 ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηνπο θαηαιφγνπο γηα 

κεηακφζρεπζε 28.000-30.000 αζζελείο. Σηνπο θαηαιφγνπο ηεο 

Eurotransplant (Βέιγην, Γεξκαλία, Οιιαλδία, Λνπμεκβνχξγν, Απζηξία, 

Κξναηία, Σινβελία) ήηαλ εγγεγξακκέλνη ην έηνο 2007 10.910 αζζελείο κε 

ΦΝΑ πεξηκέλνληαο έλα λεθξηθφ κφζρεπκα, 2.351 αζζελείο γηα 

πεξηκέλνληαο έλα επαηηθφ, 43 αζζελείο γηα παγθξεαηηθφ θαη 933 γηα έλα 

κφζρεπκα θαξδηάο. 

Τν 2007 ζηηο ρψξεο ηεο Eurotransplant έγηλαλ 3.420 κεηακνζρεχζεηο 

λεθξψλ, 1.436 κεηακνζρεχζεηο ήπαηνο θαη 561 κεηακνζρεχζεηο θαξδηάο. 

Σηε ρψξα καο πάλσ απφ 900 αζζελείο είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο 

θαηαιφγνπο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Μεηακνζρεχζεσλ (Δ.Ο.Μ.) 

πεξηκέλνληαο έλα λεθξηθφ κφζρεπκα. 

Τν 2008 έγηλαλ ζηε ρψξα καο 57 κεηακνζρεχζεηο ήπαηνο, 183 

κεηακνζρεχζεηο λεθξνχ απφ πησκαηηθφ δφηε, 51 κεηακνζρεχζεηο λεθξνχ 

απφ δψληα ζπγγελή δφηε, 16 κεηακνζρεχζεηο θαξδηάο, 2 ηαπηφρξνλεο 

κεηακνζρεχζεηο λεθξνχ θαη παγθξέαηνο, 1 ηαπηφρξνλε ήπαηνο θαη λεθξνχ 

θαη 3 κεηακνζρεχζεηο πλεπκφλσλ.  Οη παξαπάλσ αξηζκνί κεηαθξάδνληαη 

ζε 8,09 δφηεο γηα θάζε 1.000.000 πιεζπζκνχ. 
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Η Ιζπαλία εθαξκφδνληαο έλα εηδηθφ πξφγξακκα, πνπ ηψξα 

πξνζπαζνχλ λα εθαξκφζνπλ θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, θαηφξζσζε λα 

πεηχρεη 35 δφηεο γηα θάζε 1.000.000 πιεζπζκνχ, ελψ ε Γαιιία έρεη 

θαηαγξάςεη 15 θαη ε Ιηαιία 14 δφηεο γηα θάζε 1.000.000 ηνπ πιεζπζκνχ 

ηνπο. 

Απηά ηα απνηειέζκαηα γίλνληαη αθφκε πην ιππεξά αλ ππνινγίζεη θαλείο 

φηη 40 κεηακνζρεχζεηο θάζε 1.000.000 θαηνίθσλ ην ρξφλν είλαη ηθαλέο λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο.  

Γηαπηζηψλνπκε ζηε ρψξα καο ινηπφλ φηη εθηφο απφ ηελ ειιηπή 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη νη κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο/αλάλεςεο θαη 

ηα λεπξνρεηξνπξγηθά θέληξα δελ δείρλνπλ ην ελδηαθέξνλ πνπ ρξεηάδεηαη 

ψζηε κεηά ηελ δηάγλσζε ηνπ εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ, λα δηαηεξήζνπλ ηα 

φξγαλα ζε θαιή θαηάζηαζε γηα κεηακφζρεπζε θαη ην θπξηφηεξν φηη δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ην θάλνπλ.  

Καη ζαλ λα κε θζάλνπλ φια απηά, ζηνλ ηνκέα ησλ κεηακνζρεχζεσλ 

ησλ νξγάλσλ, ηα Μ.Μ.Δ. (απφ ηα νπνία ηίπνηα δελ μεθεχγεη) έρνπλ ηελ 

ηάζε λα παξνπζηάδνπλ κία εηθφλα ηεο ηαηξηθήο καγηθή αιιά ζπγρξφλσο 

ακθηζβεηνχκελε.  Με ην πξφζρεκα φηη φια πξέπεη λα ιέγνληαη πξνηηκνχλ 

λα δείρλνπλ εηθφλεο πνπ ακθηζβεηνχλ θαη θνβίδνπλ.  Πνιιέο εθπνκπέο 

κνινλφηη αξρίδνπλ κε πξφζεζε λα δηαθεκίζνπλ ηηο κεηακνζρεχζεηο 

θαηαιήγνπλ ζην αληίζεην απνηέιεζκα.  

Έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλν πνζνζηφ άξλεζεο ησλ νηθνγελεηψλ κεηά 

απφ ηέηνηεο εθπνκπέο.  Πξέπεη ινηπφλ λα έρνπκε ζην λνπ καο φηη ζηελ 

Ιαηξηθή θάζε αιήζεηα δελ πξέπεη λα ιέγεηαη γηαηί θηλδπλεχεη λα 

παξακνξθψζεη ηελ ίδηα ηελ αιήζεηα.  

Η επηβίσζε ελφο κνζρεχκαηνο εθηφο απφ ηελ επηηπρεκέλε εγρεηξεηηθή 

ηαθηηθή θαη ηηο άκεζεο κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο ζε πνιχ κεγάιν κέξνο 

εμαξηάηαη απφ ηελ λνζνινγηθή νληφηεηα πνπ νλνκάδεηαη λεθξνπάζεηα ηνπ 

κνζρεχκαηνο. Τελ ραξαθηεξίδνπλ ε δπζιεηηνπξγία θαη νη κε εηδηθέο 
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παζνινγηθέο βιάβεο φπσο αηξνθία ησλ ζσιελαξίσλ-δηάκεζε ίλσζε θαη 

ζηέλσζε ησλ αξηεξηνιίσλ 

Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζ’ απηή κπνξεί λα είλαη ε ειηθία ηνπ 

δφηε, ν εγθεθαιηθφο ζάλαηνο-ν ρξφλνο ηζραηκίαο αιιά θαη ε ππέξηαζε, ν 

δηαβήηεο, ε ηνμηθφηεηα ησλ θαξκάθσλ θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο. Η 

λεθξνπάζεηα ηνπ κνζρεχκαηνο είλαη ε ζπληζηακέλε φισλ απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ, αιιά θαη ηεο ζπκθπνχο ηθαλφηεηαο ηνπ λεθξνχ λα 

αλζίζηαηαη θαη λα απνθαζηζηά απηέο ηηο βιάβεο.  

Η πεληαεηήο επηβίσζε κνζρεχκαηνο απφ πησκαηηθνχο δφηεο 20-30 εηψλ 

είλαη 72% ζε ζχγθξηζε κε ην 66% θαη 57% ησλ κνζρεπκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πησκαηηθνχο δφηεο 46-60 θαη πάλσ απφ 60 εηψλ 

αληίζηνηρα. 

Σηαηηζηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη νη γεξνληηθνί λεθξνί έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

απνξξίςεηο θαη φηη ράλνπλ κεγάιν κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο έζησ 

θαη αλ ε απφξξηςε είλαη κέζνπ βαζκνχ.  

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ην 35% ηεο δηαθνξάο ζηελ επηβίσζε ελφο 

κνζρεχκαηνο ζηα 5 ρξφληα απνδίδεηαη ζηελ ειηθία ιήπηε θαη δφηε. Όκσο ε 

ειηθία ηνπ δφηε κεηξά θαηά 3% θαη ηνπ ιήπηε θαη 11,3% ζ’ απηή ηελ 

πξνεγνπκέλσο αλαθεξζείζα δηαθνξά ηεο επηβίσζεο. Μνζρεχκαηα 

πξνεξρφκελα απφ γπλαίθεο έρνπλ θησρφηεξε επηβίσζε ζε άλδξεο ιήπηεο. 

Σπλχπαξμε ππέξηαζεο θαη δηαβήηε ζηηο πησκαηηθνχο δφηεο βξέζεθε λα 

είλαη 1,5% θαη 2,3% αληίζηνηρα ζε κία αλάιπζε 4,178 δνηψλ θαη φηη θαη νη 

δχν παξάκεηξνη επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ επηβίσζε ησλ κνζρεπκάησλ 

ζηνπο ιήπηεο.   

Ο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο ζηηο κεηακνζρεχζεηο λεθξνχ έρεη ζεκαληηθά 

ηξνπνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 5-7 ρξφληα. Οη αξρηθέο πξνζπάζεηεο 

επηθεληξψλνληαλ ζηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ηνπ αζζελνχο θαη είραλ 

ζθνπφ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ νμεία απφξξηςε. Δίρακε πεηχρεη ηζρπξέο 

ζεξαπείεο πνπ θαηέζηεηιαλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Τ-ιεκθνθπηηάξσλ αιιά 

ζπρλά κε εκθάληζε λεθξνηνμηθφηεηαο, ρξφληαο λεθξνπάζεηαο κνζρεχκαηνο 
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θαη απμεκέλε καθξνρξφληα λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα απφ ινηκψμεηο, 

θαξδηναγγεηαθά επεηζφδηα θαη λενπιαζίεο. Η λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

αλαγλσξίζηεθε: ε λεθξνπάζεηα ηνπ κνζρεχκαηνο επηβάιιεη κηα πην 

λεθξνθεληξηθή (Nephrocentric) πξνζέγγηζε ηεο πξφιεςεο ηεο νμείαο 

απφξξηςεο θαη ηεο αλνζνθαηαζηαιηηθήο ζπληήξεζεο. 

Τέηνηα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια θαζνδεγνχκελα απφ ηελ έξεπλα ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, εηζεγνχληαη κείσζε ή αθαίξεζε θαξκάθσλ 

φπσο ε θνξηηδφλε θαη νη αλαζηνιείο ηεο θαιζηλεπξίλεο. Καη λα ζθεθηεί 

θαλείο φηη ην 1980, έηνο εθαξκνγήο ηεο θπθινζπνξίλεο ζηηο 

κεηακνζρεχζεηο, είρε ραξαθηεξηζηεί ζηαζκφο, θαη φινη αλαθέξνληαλ ζηελ 

πξν θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο θπθινζπνξίλεο επνρή. Μηα ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο γηα λα πξνζαξκφζνπκε ηελ αληηαπνξξηπηηθή αγσγή ζηα κέηξα 

ηνπ θάζε αζζελνχο, είλαη λα νξηνζεηήζνπκε απηνχο πνπ έρνπλ πςειφ 

θίλδπλν απφξξηςεο, πνπ δπζηπρψο είλαη κηα θαηεγνξία αζζελψλ πνπ 

απμάλεη αξηζκεηηθά θαη ην θπξηφηεξν είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνη λα κέλνπλ 

πνιιά ρξφληα εγγεγξακκέλνη ζηνπο θαηαιφγνπο πεξηκέλνληαο έλα ζπκβαηφ 

κφζρεπκα.  

Γηα ην ηέινο άθεζα κεξηθέο ζθέςεηο κνπ πνπ αθνξνχλ ηελ δηάζεζε ησλ 

κνζρεπκάησλ θαη ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο ζ’ απηή. Τν πξφβιεκα ηεο 

δηαλνκήο ησλ πησκαηηθψλ κνζρεπκάησλ δελ είλαη λέν θαη πεξηιακβάλεη 

δχν αληηθξνπφκελεο θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Η πξψηε είλαη φηη ηα φξγαλα είλαη ζπάληα πεγή δσήο θαη πξέπεη λα 

δίλνληαη ζε αζζελείο κε ρακειφ θίλδπλν γηα λα έρνπλ ην κεγαιχηεξν 

πξνζδφθηκν νκαιήο ιεηηνπξγίαο. Η άιιε ππνζηεξίδεη φηη ζ’ απηά πξέπεη λα 

έρνπλ πξφζβαζε φινη πνπ ηα έρνπλ αλάγθε. 

Οη δχν ινηπφλ απηέο ζέζεηο θέξλνπλ αληηκέησπεο δχν έλλνηεο ζηε 

δηαλνκή κνζρεπκάησλ, ηελ σθειηκφηεηα θαη ηελ δηθαηνζχλε. Έλαο αξηζκφο 

αιγφξηζκσλ έρεη πξνηαζεί θαη έρεη γίλεη απνδεθηφο δηεζλψο θαη απφ ηνλ 

ΔΟΜ εδψ θαη 20 πεξίπνπ ρξφληα ζε κηα πξνζπάζεηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

σθειηκφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε.  
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Αλεμάξηεηα απφ πνηα ζέζε ππνζηεξίδεη θαζέλαο, είλαη ζίγνπξν ζηηο 

κέξεο φηη ην θάζε κφζρεπκα εθηηκάηαη θαη ππνζηεξίδεηαη ζηηο ζηαηηζηηθέο 

επηβηψζεσλ κε ηελ πνηφηεηα ηνπ θαη φρη κε ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ γηα ηνλ 

δεδνκέλν ιήπηε. 

Σρεδφλ θάζε αζζελήο ζε ηειηθφ ζηάδην ΦΝΑ πνπ κπνξεί λα επηδήζεη κεηά 

απφ κία κεηακφζρεπζε κπνξεί λα σθειεζεί ζε πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαη 

πνηφηεηαο δσήο, ζπγθξηλφκελεο κε ην αλ ζα παξακείλεη ζηελ αηκνθάζαξζε. 

Ωζηφζν επεηδή νη ηερληθέο ηεο αηκνθάζαξζεο είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθέο, 

νη αζζελείο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ δσληαλνί επί ρξφληα ζε θαηαιφγνπο 

γηα κεηακφζρεπζε πεξηκέλνληαο έλα κφζρεπκα. Δκείο αθνινπζνχκε ηελ 

ηαθηηθή-«πξψηνο εγγξάθεθεο, πξψηνο ζα εμππεξεηεζείο» (first come, first 

served)-θαη δελ ππνινγίδνπκε νχηε ηελ πξνεγρεηξεηηθή ζλεζηκφηεηα νχηε 

ηελ κεηεγρεηξεηηθή επηβίσζε αζζελψλ θαη κνζρεπκάησλ. Τν θπξηφηεξν δελ 

ππνινγίδνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ κνζρεπκάησλ.  

Τν εθαξκνδφκελν ζχζηεκα έρεη βέβαηα κηα ινγηθή ζηελ επηινγή θαη κηα 

απινπζηεπηηθή δηθαηνζχλε, «αλ πεξηκέλσ αξθεηά ζα έξζεη θαη ε ζεηξά κνπ» 

(If I wait long enough, I’ll get my turn) φκσο έρεη ζπλερψο απμαλφκελεο 

ελζηάζεηο. 

Μέρξη κεξηθά ρξφληα πξηλ, ζηνπο θαηαιφγνπο εγγξάθακε ζρεηηθά λένπο κε 

κεγάιν πξνζδφθηκν επηβίσζεο πνπ ζα ζέιακε λα κεηακνζρεπζνχλ 

δερφκελνη έλα κφζρεπκα πνπ ζα ζπκπιήξσλε ηα ηδαληθά πξναπαηηνχκελα 

(so called ideal). Πνιιά ρξφληα ηψξα εγγξάθνπκε ζηνπο θαηαιφγνπο καο 

αζζελείο ειηθησκέλνπο κε επηβαξπκέλν ηζηνξηθφ ζπλνδψλ λφζσλ πνπ ην 

πξνζδφθηκν επηβίσζεο ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

ηδαληθνχ κνζρεχκαηνο. Τν απνηέιεζκα είλαη ν αζζελήο λα πεζαίλεη κε 

ιεηηνπξγνχλ κφζρεπκα. Αληίζεηα νξηαθά κνζρεχκαηα κπνξεί λα 

κεηακνζρεπζνχλ ζε αζζελείο κε κεγάιν πξνζδφθηκν επηβίσζεο ρσξίο 

κεηακφζρεπζε θαη θαηά ζπλέπεηα επεηδή ην νξηαθφ κφζρεπκα ζα ραζεί 

ζρεηηθά λσξίο κπνξεί λα ρξεηαζηεί δεχηεξε θαη ηξίηε κεηακφζρεπζε.  

22



 Ξενοδοτείο DIVANI-CARAVEL 
21

η 
Ημερίδα: Νεώηερα Δεδομένα ζηη Μεηαμόζτεσζη Νεθρού , 21 Μαξηίνπ 2010 

Τίζεηαη ινηπφλ ζηε δπγαξηά ε έλλνηα ηεο σθειηκφηεηαο απέλαληη ζηελ 

έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο. Τν ζχζηεκα δηαλνκήο ζηεξίρζεθε θαη ζηεξίδεηαη ζε 

δεδνκέλα πνπ ιέλε νη επηβηψζεηο ησλ κεηακνζρεπκέλσλ θαη ε πνηφηεηα 

δσήο βέβαηα, είλαη αζχγθξηηα κεγαιχηεξεο θαη θαιχηεξεο γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο απ’ φηη αλ νη ίδηνη έκελαλ ζηελ αηκνθάζαξζε. Σ’ 

φιεο απηέο ηηο αλαθνηλψζεηο ηα κνζρεχκαηα ήηαλ ηα ηδαληθά.  

Γηα λα θαιχςνπκε φκσο ηηο αλάγθεο ζε κνζρεχκαηα θαηαθεχγνπκε θαη ζε 

νξηαθνχο δφηεο, δειαδή κνζρεχκαηα κε δηεπξπκέλα θξηηήξηα. 

Η πιεηνλφηεηα επίζεο ησλ αζζελψλ είλαη κεγαιχηεξνη απφ 50 ρξφλσλ θαη 

έρνπλ κηθξφηεξν πξνζδφθηκν επηβίσζεο απ’ φηη νη λένη ιφγσ ησλ ζπλνδψλ 

λνζεκάησλ. 

Αλ ζ’ έλα ζχζηεκα δηαλνκήο, κφλν ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ιακβάλεηαη 

ππφςε, ηφηε πάληνηε νη λένη πξέπεη λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο ειηθησκέλνπο αθφκε θαη αλ ππνινγίζνπκε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

αθνχ απηή είλαη θαιχηεξε γηα φινπο κεηά ηε κεηακφζρεπζε ζε ζρέζε κε ηελ 

αηκνθάζαξζε.  

Η λέα πνιηηηθή ησλ εθηφο νξίσλ κνζρεπκάησλ ζα κεηξνχζε θαη έρεη έλα 

πιενλέθηεκα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο, αθνχ ζα κπνξνχζαλ λα 

δερζνχλ έλα ιηγφηεξν θαιφ κφζρεπκα έζησ θαη αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα 

ππνιείπεηαη ιίγν απ’ απηφ πνπ ζα είραλ αλ έπαηξλαλ έλα ηδαληθφ. Μηιάκε 

γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ιήπηεο νη νπνίνη ιφγσ πξφζθαηεο έληαμεο ζηνπο 

θαηαιφγνπο δελ έρνπλ ηα κφξηα λα ιάβνπλ ην ηδαληθφ κφζρεπκα αιιά νχηε 

θαη λα πξνηαζνχλ γηα κεηακφζρεπζε.  

Πξνθαλψο, έλαο λεθξφο απφ δφηε 70 εηψλ δελ ζα δνζεί ζ’ έλα αζζελή 

5 ρξνλψλ. Έλαο λεθξφο φκσο απφ 25 ρξφλσλ ρξήζηε ή απφ 40 εηψλ κε 

γινηνβιάζησκα ζα κπνξνχζε λα ρνξεγεζεί ζ’ έλα 65 ιήπηε πνπ ζα ήηαλ 

γλψζηεο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ δφηε αθνχ ζε θακία άιιε πεξίπησζε δελ ζα 

κπνξνχζε λα κεηακνζρεπζεί επεηδή δελ ζπγθεληξψλεη κφξηα απφ ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηελ αηκνθάζαξζε. 
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Σηηο κέξεο καο πεξίπνπ ην ¼ ησλ αζζελψλ πνπ πεξηκέλνπλ έλα 

λεθξηθφ κφζρεπκα έρνπλ θάλεη ήδε κηα λεθξηθή κεηακφζρεπζε. 

Με ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Scientific Registry of Transplant 

Recipients απφ ην 1995 κέρξη ην 2005, αλαιχζεθαλ νη θάθεινη 9.641 

αζζελψλ πνπ έραζαλ ην πξψην κφζρεπκα ηνπο θαη μαλαγξάθεθαλ ζηνπο 

θαηαιφγνπο γηα επαλακεηακφζρεπζε.  

Απφ ηνπο 2908 (30%) επαλακεηακνζρεπκέλνπο νη 292 (10%) έιαβαλ 

κφζρεπκα κε δηεπξπκέλα θξηηήξηα (νξηαθά). Η επηβίσζε ηνπο δελ δηέθεξε 

απφ εθείλνπο πνπ παξέκεηλαλ ζηελ αηκνθάζαξζε. 

Ιδηαίηεξα θαζνξηζηηθφο ζηελ αλάιπζε ππήξμε ν ρξφλνο απψιεηαο ηνπ 

πξψηνπ κνζρεχκαηνο. Όηαλ ην πξψην κφζρεπκα ράζεθε ζε ιηγφηεξν απφ 4 

έηε ηφηε δελ ππήξμε θαλέλα φθεινο απφ ηελ επαλακεηακφζρεπζε, ελψ 

ππήξρε φθεινο φηαλ ην πξψην κφζρεπκα ιεηηνχξγεζε πεξηζζφηεξν απφ 4 

ρξφληα. 

Αληίζεηα δελ ππήξμαλ αλάινγεο δηαθνξνπνηήζεηο φηαλ ε 

επαλακεηακφζρεπζε έιαβε ρψξα κε πγηή κνζρεχκαηα θαη νη 

επαλακεηακνζρεπκέλνη είραλ ζεκαληηθή επηκήθπλζε ηεο επηβίσζεο ηνπο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νη αζζελείο γηα επαλακεηακφζρεπζε 

πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ζηνπο θαηαιφγνπο κέρξη λα βξεζεί ην θαηάιιειν 

κφζρεπκα θαη φρη απηφ πνπ θαζνξίδεηαη θαη δηαλέκεηαη κε ηνπο φξνπο ηνπ 

ΔΟΜ.  

Τν πψο ζα αλαιχζνπκε θαη ζα θάλνπκε θηήκα καο ηηο ιεπηνκέξεηεο κηαο 

ηέηνηαο πξνζέγγηζεο είλαη θπζηθά κηα άιιε ππφζεζε δπζθνιφηεξε απφ 

απηή πνπ ζαο πεξηγξάθσ ηψξα. 

Σηε κεγάιε αλαινγία ηνπο νη αζζελείο είλαη εμαξηψκελνη απφ ηηο 

κνλάδεο αηκνθάζαξζεο θαη θπξίσο απφ ηνπ γηαηξνχο ηνπο. Αιιά εκείο νη 

γηαηξνί θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ έρνπκε μεθαζαξίζεη ηηο ζθέςεηο 

καο θαη επεξεάδνπκε ηηο απνθάζεηο ησλ δπλεηηθψλ ιεπηψλ παξνξκεηηθά 

θαη αλαηηηνιφγεηα.  
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Οη αζζελείο απφ ηελ άιιε έρνπλ ζηεξίμεη ηηο ειπίδεο ηνπο ζην φηη ην 

ζχζηεκα δηάζεζεο ησλ κνζρεπκάησλ είλαη δίθαην (Τελ σθειηκφηεηα δελ 

ηνπο ηελ έρεη εμεγήζεη θαλείο). 

Κάζε φκσο ηξνπνπνίεζε ζηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ κνζρεπκάησλ δελ 

ζα πξέπεη λα θινλίζεη απηή ηελ εκπηζηνζχλε ζην ζχζηεκα. 

Η Μεηακφζρεπζε είλαη ην πεδίν ηεο ηαηξηθήο κε ηελ κεγαιχηεξε εμέιημε 

γηαηί ζηεξίδεηαη ζηε γλψζε θαη ζηελ απνδνρή ηεο ηδέαο ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ γηα ηε κεηακφζρεπζε. Φσξίο δφηεο, κεηακνζρεχζεηο δελ ζα 

ππήξραλ. 

Κάζε ηξνπνπνίεζε πνπ ζα πιήμεη ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο ζα έρεη 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα.   

Η απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ γηαηξνχ λα παξαηείλεη ηε δσή ηνπ αζζελνχο κε 

νπνηνδήπνηε θφζηνο δελ παξακνλεχεη θάπνηνπο θηλδχλνπο;  Πνηνο ζα είλαη 

ν άλζξσπνο ηνπ κέιινληνο πνπ ζα απνηειείηαη απφ θνκκάηηα θαη ζα είλαη 

ηθαλφο λα δήζεη κέρξη ηα εγθεθαιηθά ηνπ θχηηαξα λα θαηαζηξαθνχλ κφλα 

ηνπο.  Μέρξη ζήκεξα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο δνχλε κε έλα ή πεξηζζφηεξα 

φξγαλα πνπ δελ είλαη γελεηηθά δηθά ηνπο θαη απνδεηθλχνπλ φηη ε ηδέα λα 

θαζπζηεξήζνπκε ην ζάλαην ή λα θεξδίζνπκε ηηο ραξέο ηεο δσήο δελ είλαη 

κηα νπηνπία.  

Η ρξεζηκνπνίεζε μελνκνζρεπκάησλ (δειαδή νξγάλσλ δψσλ φπσο νη 

κπακπνπΐλνη θαη νη ρνίξνη) ζα κπνξνχζε λα καο απαιιάμεη απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο, αιιά κέρξη ζήκεξα πνπ κηιάκε είλαη 

απαγνξεπηηθή.  Απνηειεί πεδίν θιηληθήο έξεπλαο πνπ πνιιά ππφζρεηαη ζην 

κέιινλ.  Δπνκέλσο κέρξη ηφηε πνπ αιινχ ζα κπνξνχζακε λα βξνχκε ηα 

φξγαλα αλ φρη ζην ίδην ην αλζξψπηλν ζψκα;  

Τν ηδαληθφ ζχζηεκα πξνζθνξάο ινηπφλ είλαη απηφ πνπ ελεκεξψλεη 

ζσζηά, ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη δηαηεξεί ηελ απηνλνκία 

ησλ αηφκσλ.  Κάζε ιήπηεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηδηαίηεξε θαη 

μερσξηζηή νληφηεηα. Ο πξσηνπφξνο ησλ κεηακνζρεχζεσλ Jean 
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ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΔΙ ΟΡΓΑΝΧΝ: ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΚΔΦΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ 
 Δημήηριος Ν. Τακούδας 

Hanburger είρε πεη:  πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε ην κπαιφ ηνπ, ηηο ζθέςεηο ηνπ, 

ηελ επαηζζεζία ηνπ θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν.  

Οπνηαδήπνηε ηαηξηθή πξάμε πνπ ηείλεη λα αιινηψζεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ πξέπεη λα ζεσξείηαη ιαλζαζκέλε. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

ΣΡΑΣΟ   ΧΑΣΖΗΞΗΡΟ
ΝΟΗΛΕΤΣΗ – ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΜΕΣΑΜΟΧΕΤΕΩΝ
ΤΠΕΤΘΤΝΟ  ΣΜΗΜΑΣΟ  ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ

Εθνικός  Οργανισμός

Μεταμοσχεύσεων

Ν ΕΩΡΗΘΝΠ ΘΘΙΝΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΩΡΕΑ

ΑΦΑΙΡΕΗ

ΜΕΣΑΜΟΥΕΤΗ

Κοινωνική τάση

ΠπομήθειαΚαταμεπισμόρ

Παπακολούθηση

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

                                                                               Ξενοδοχείο DIVANI-CARAVEL 
21η Ημερίδα: Νεώτερα Δεδομένα στη Μεταμόσχευση Νεφρού , 21 Μαρτίου 2010 
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ΠΛΑΗΛΔΠΖ

Δηθαδόκελε
 Σηελ πξάμε, αλεμαξηήησο λνκνζεζίαο (εηθαδόκελεο ή κε ) θαη αλεμάξηεηα 

αλ έλαο πνιίηεο είρε δειώζεη ηελ επηζπκία ηνπ ή ηελ άξλεζή ηνπ λα γίλεη 
δόηεο κεηά ζάλαηνλ, ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηελ ηειηθή απόθαζε ηελ 
παίξλνπλ νη ζπγγελείο ηνπ εθιηπόληνο

 Σε ρώξεο κε Με εηθαδόκελε ζπλαίλεζε (ΗΠΑ, Μεγ. Βξεηαλία) ην πνζνζηό 
άξλεζεο ησλ νηθνγελεηώλ αγγίδεη ην 50%, ελώ ζε ρώξεο κε Δηθαδόκελε 
ζπλαίλεζε θηάλεη κόιηο ην 20% - 30% (Ιζπαλία – Γαιιία)

 Τα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη νη λνκνζεζίεο πνπ πξνβιέπνπλ 
ηελ Δηθαδόκελε ζπλαίλεζε κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηε δσξεά έσο θαη 25%. 
Όκσο ζα ήηαλ παξαπιαλεηηθό λα απνδνζεί ε αύμεζε απηή κόλν θαη κόλν 
ζηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο ζε Δηθαδόκελε, αιιά ζα πξέπεη λα 
εμεηαζηνύλ θαη άιινη παξάγνληεο (νξγάλσζε ζπζηήκαηνο πγείαο, 
ρξεκαηνδόηεζε ζπζηήκαηνο κεηακνζρεύζεσλ, ελεκέξσζε θνηλνύ)

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

Γπζαλαινγία κεηαμύ πξνζθνξάο νξγάλωλ θαη δήηεζεο γηα
κεηακόζρεπζε

• Οινέλα απμαλφκελε δήηεζε

– Θαηξηθή πξφνδνο

– Ιαιιίηεξα απνηειέζκαηα

– Γεξαζκφο πιεζπζκνχ

• Έλδεηα Οξγάλσλ → Κίζηεο αλακνλήο

• Λεησκέλε πξνζθνξά

– Λεησκέλε επίπησζε εγθεθαιηθνχ ηξαχκαηνο θαη εγθεθαιηθήο 
αηκνξξαγίαο: κείσζε εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ

– Γεξαζκφο θαη ζλεζηκφηεηα δνηψλ: ιηγφηεξα φξγαλα αλά δφηε

Απαξαίηεηε ε ζέζπηζε θαλόλωλ γηα ηε ξύζκηζε πξνζθνξάο θαη
δήηεζεο

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΝΟΓΑΛΩΛ

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 
Χατζηξηρός Στράτος 
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Ρέινο ηεο δωήο

 Άπθπο 35 Α.Κ. 

«ην πξόζσπν παύεη λα ππάξρεη κε ην ζάλαηό ηνπ»

 Ιαηπική: παπαδοζιακόρ οπιζμόρ ηνπ ζαλάηνπ: 

«ν ζάλαηνο επέξρεηαη ακέζσο κόιηο επέιζεη ε αμεηάκληηη παύζη ηηρ 
αναπνοήρ και ηηρ κςκλοθοπίαρ ηος αίμαηορ»

ν θιαζηθόο απηόο νξηζκόο θινλίζζεθε όηαλ θαηέζηε δπλαηή ε ηερλεηή 
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 
πλεπκόλσλ θαη ε δπλαηόηεηα επαλαιεηηνπξγίαο ηνπο 

 Καηά ηνλ Ανδποςλάκη ν ζάλαηνο επέξρεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο: 

«έπαςζε αμεηάκληηα η αναπνοή ή κςκλοθοπία ηος αίμαηορ θαη είηε 
αποκλείεηαι πλέον η μησανική αποκαηάζηαζη αςηών είηε 
ελλείποςν ηα καηάλληλα ππορ αςηό μησανήμαηα

οι λειηοςπγίερ ηος αζθενή (αναπνοή και κςκλοθοπία ηος αίμαηορ) 
ςποζηηπίζονηαι με ηεσνηηά μέζα, αιιά κεηά ηελ απνζύλδεζε ηνπ 
αζζελή από ηα κεραλήκαηα απηά λα επέξρεηαη αθαξηαία ε παύζε ηνπο κε 
απνηέιεζκα ηελ αλαθνπή θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ.»

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

Ζ έιεπζε ηνπ Θαλάηνπ

Παχζε λεπξνινγηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΙΜ

Ιαξδηαθή
αλαθνπή

Αλαπλεπζηηθή
αλαθνπή

Κστταρικός θάνατος όλοσ τοσ σώματος

Σήψη
Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

                                                                               Ξενοδοχείο DIVANI-CARAVEL 
21η Ημερίδα: Νεώτερα Δεδομένα στη Μεταμόσχευση Νεφρού , 21 Μαρτίου 2010 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

ΣΡΑΣΟ   ΧΑΣΖΗΞΗΡΟ
ΝΟΗΛΕΤΣΗ – ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΜΕΣΑΜΟΧΕΤΕΩΝ
ΤΠΕΤΘΤΝΟ  ΣΜΗΜΑΣΟ  ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ

Εθνικός  Οργανισμός

Μεταμοσχεύσεων

Ν ΕΩΡΗΘΝΠ ΘΘΙΝΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΩΡΕΑ

ΑΦΑΙΡΕΗ

ΜΕΣΑΜΟΥΕΤΗ

Κοινωνική τάση

ΠπομήθειαΚαταμεπισμόρ

Παπακολούθηση

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 
Χατζηξηρός Στράτος 
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Ρέινο ηεο δωήο

 Άπθπο 35 Α.Κ. 

«ην πξόζσπν παύεη λα ππάξρεη κε ην ζάλαηό ηνπ»

 Ιαηπική: παπαδοζιακόρ οπιζμόρ ηνπ ζαλάηνπ: 

«ν ζάλαηνο επέξρεηαη ακέζσο κόιηο επέιζεη ε αμεηάκληηη παύζη ηηρ 
αναπνοήρ και ηηρ κςκλοθοπίαρ ηος αίμαηορ»

ν θιαζηθόο απηόο νξηζκόο θινλίζζεθε όηαλ θαηέζηε δπλαηή ε ηερλεηή 
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 
πλεπκόλσλ θαη ε δπλαηόηεηα επαλαιεηηνπξγίαο ηνπο 

 Καηά ηνλ Ανδποςλάκη ν ζάλαηνο επέξρεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο: 

«έπαςζε αμεηάκληηα η αναπνοή ή κςκλοθοπία ηος αίμαηορ θαη είηε 
αποκλείεηαι πλέον η μησανική αποκαηάζηαζη αςηών είηε 
ελλείποςν ηα καηάλληλα ππορ αςηό μησανήμαηα

οι λειηοςπγίερ ηος αζθενή (αναπνοή και κςκλοθοπία ηος αίμαηορ) 
ςποζηηπίζονηαι με ηεσνηηά μέζα, αιιά κεηά ηελ απνζύλδεζε ηνπ 
αζζελή από ηα κεραλήκαηα απηά λα επέξρεηαη αθαξηαία ε παύζε ηνπο κε 
απνηέιεζκα ηελ αλαθνπή θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ.»

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

Ζ έιεπζε ηνπ Θαλάηνπ

Παχζε λεπξνινγηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΙΜ

Ιαξδηαθή
αλαθνπή

Αλαπλεπζηηθή
αλαθνπή

Κστταρικός θάνατος όλοσ τοσ σώματος

Σήψη
Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

                                                                               Ξενοδοχείο DIVANI-CARAVEL 
21η Ημερίδα: Νεώτερα Δεδομένα στη Μεταμόσχευση Νεφρού , 21 Μαρτίου 2010 
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Ρέινο ηεο δωήο

Η αικαηψδεο εμέιημε ηεο ηαηξηθήο νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε 
λέσλ απφςεσλ. 

Ν ζάλαηνο επέξρεηαη κε:
ηε λέθξωζε - ακεηάθιεηε παύζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ

Μανωλεδάκηρ, Χαπαλαμπάκηρ, Σςμεωνίδος – Καζηανίδος

ηελ παύζε ηεο απηνδύλακεο ιεηηνπξγίαο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ 
αίκαηνο, ηεο αλαπλνήο θαη λέθξωζεο ηνπ εγθεθάινπ

Μαπγαπίηηρ

Ππκπεξαζκαηηθά:
ην θξίζηκν ρξνληθφ ζεκείν επέιεπζεο ηνπ ζαλάηνπ είλαη ε ακεηάθιεηε, 

πιήξεο βηνινγηθή απνλέθξωζε όιωλ ηωλ ιεηηνπξγηθώλ θπηηάξωλ ηνπ 
εγθεθάινπ

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

ΔΓΘΔΦΑΙΗΘΝΠ ΘΑΛΑΡΝΠ

9ε ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ 21εο ΝΙΝΚΔΙΔΗΑΠ ΡΝ ΘΔ.Π.. (20-3-1985)
Οινθιεξσηηθή, κε αλαζηξέςηκε θαηαζηξνθή ηνπ εγθεθάινπ (Τειηθόο εγθέθαινο + 

εγθεθαιηθό ζηέιερνο) πνπ αδπλαηεί λα  δηαηεξήζεη ηελ εζσηεξηθή νκνηόζηαζε ηνπ 
νξγαληζκνύ (αλαπλνή, θαξδηναγγεηαθή ιεηηνπξγία)

ΛΝΚΝΠ 2737/99 (Άξζξν 12)
«Όηαλ ν ζεξάπσλ ηαηξόο δηαγλώζεη λέθξσζε ηνπ εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο θαη εθόζνλ νη
ιεηηνπξγίεο νξηζκέλσλ νξγάλσλ δηαηεξνύληαη κε ηερλεηά κέζα, ππνρξενύηαη λα πξνβεί από
θνηλνύ κε έλαλ αλαηζζεζηνιόγν θαη έλα λεπξνιόγν ή λεπξνρεηξνπξγό ζηε ζύληαμε ηνπ
ζρεηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ ζαλάηνπ.

Σηη πιζηοποίηζη ηος θανάηος δεν ζςμμεηέσει ιαηπόρ πος ανήκει ζηη 
μεηαμοζσεςηική ομάδα»

«Ο ζεξάπσλ ηαηξόο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ακέζσο ηνλ Δ.Ο.Μ. θαη ζε ζπλεξγαζία κε
απηόλ ελεκεξώλεη ην ζύδπγν ή ηνπο ζπγγελείο γηα ην ζάλαην, θαζώο θαη γηα ηε δπλαηόηεηα
ηεο δσξεάο ηζηώλ θαη νξγάλσλ κε ζθνπό ηε κεηακόζρεπζε, γηα λα εθθξάζνπλ ηελ ζπλαίλεζε
ή άξλεζή ηνπο, αλ ν δπλεηηθόο δόηεο δελ είρε εγγξάθσο ζπλαηλέζεη ή απνθιείζεη ηε
κεηακόζρεπζε.

Μόνο αν ππόκειηαι να γίνει μεηαμόζσεςζη ζςνεσίζεηαι η ηεσνηηή ςποζηήπιξη, 
αλλιώρ διακόπηεηαι»

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 
Χατζηξηρός Στράτος 

32



ΠΛΑΗΛΔΠΖ

Δηθαδόκελε
 Σηελ πξάμε, αλεμαξηήησο λνκνζεζίαο (εηθαδόκελεο ή κε ) θαη αλεμάξηεηα 

αλ έλαο πνιίηεο είρε δειώζεη ηελ επηζπκία ηνπ ή ηελ άξλεζή ηνπ λα γίλεη 
δόηεο κεηά ζάλαηνλ, ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηελ ηειηθή απόθαζε ηελ 
παίξλνπλ νη ζπγγελείο ηνπ εθιηπόληνο

 Σε ρώξεο κε Με εηθαδόκελε ζπλαίλεζε (ΗΠΑ, Μεγ. Βξεηαλία) ην πνζνζηό 
άξλεζεο ησλ νηθνγελεηώλ αγγίδεη ην 50%, ελώ ζε ρώξεο κε Δηθαδόκελε 
ζπλαίλεζε θηάλεη κόιηο ην 20% - 30% (Ιζπαλία – Γαιιία)

 Τα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη νη λνκνζεζίεο πνπ πξνβιέπνπλ 
ηελ Δηθαδόκελε ζπλαίλεζε κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηε δσξεά έσο θαη 25%. 
Όκσο ζα ήηαλ παξαπιαλεηηθό λα απνδνζεί ε αύμεζε απηή κόλν θαη κόλν 
ζηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο ζε Δηθαδόκελε, αιιά ζα πξέπεη λα 
εμεηαζηνύλ θαη άιινη παξάγνληεο (νξγάλσζε ζπζηήκαηνο πγείαο, 
ρξεκαηνδόηεζε ζπζηήκαηνο κεηακνζρεύζεσλ, ελεκέξσζε θνηλνύ)

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

Γπζαλαινγία κεηαμύ πξνζθνξάο νξγάλωλ θαη δήηεζεο γηα
κεηακόζρεπζε

• Οινέλα απμαλφκελε δήηεζε

– Θαηξηθή πξφνδνο

– Ιαιιίηεξα απνηειέζκαηα

– Γεξαζκφο πιεζπζκνχ

• Έλδεηα Οξγάλσλ → Κίζηεο αλακνλήο

• Λεησκέλε πξνζθνξά

– Λεησκέλε επίπησζε εγθεθαιηθνχ ηξαχκαηνο θαη εγθεθαιηθήο 
αηκνξξαγίαο: κείσζε εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ

– Γεξαζκφο θαη ζλεζηκφηεηα δνηψλ: ιηγφηεξα φξγαλα αλά δφηε

Απαξαίηεηε ε ζέζπηζε θαλόλωλ γηα ηε ξύζκηζε πξνζθνξάο θαη
δήηεζεο

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΝΟΓΑΛΩΛ

                                                                               Ξενοδοχείο DIVANI-CARAVEL 
21η Ημερίδα: Νεώτερα Δεδομένα στη Μεταμόσχευση Νεφρού , 21 Μαρτίου 2010 
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ΔΚΞΝΟΗΝ  ΝΟΓΑΛΩΛ

 ΞΝΗΛΗΘΔΠ  ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ (λ. 2737/99 - Άξζξν 20)
1. Όπνηνο κε πξόζεζε παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 12 ηνπ λόκνπ απηνύ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έλα (1) 

έηνο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ δύν εθαηνκκπξίσλ (2.000.000) δξαρκώλ.

2. Όπνηνο δίλεη από ην ζώκα ηνπ κνζρεύκαηα ηηκσξείηαη, εάλ ζπκθώλεζε ή έιαβε νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα γηα απηό ην ζθνπό, 
κε ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ δύν εθαηνκκπξίσλ (2.000.000) δξαρκώλ.

3. Όπνηνο πξνζθέξεηαη δεκόζηα λα δώζεη από ην ζώκα ηνπ κνζρεύκαηα κε νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κελώλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή.

4. Όπνηνο ζπκθσλεί ή ιακβάλεη νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα γηα λα κεζνιαβήζεη ζε αθαίξεζε ηζηώλ ή νξγάλσλ άιινπ γηα 
κεηακόζρεπζε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) 
δξαρκώλ.

5. Όπνηνο ιακβάλεη ή πξνζθέξεηαη λα ιάβεη κε νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα ηζηνύο θαη όξγαλα αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο ηηκσξείηαη 
κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κελώλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. Δάλ ζθνπόο ηεο απόθηεζεο ησλ κνζρεπκάησλ είλαη ε 
κεηαπώιεζε, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα εθαηνκκπξίσλ (10.000.000) 
δξαρκώλ.

6. Όπνηνο ρξεζηκνπνηεί ηζηό ή όξγαλν γηα κεηακόζρεπζε ζε ιήπηε άιινλ από ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 10 πξόζσπα, ηηκσξείηαη 
κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) δξαρκώλ.

7. Όπνηνο θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν παξαθσιύεη παξαλόκσο ηελ αθαίξεζε κνζρεύκαηνο, ηε θύιαμε, κεηαθνξά, δηαηήξεζε θαη 
ηειηθή εκθύηεπζε κε απνηέιεζκα ηε κε αμηνπνίεζή ηνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο θαη κε ρξεκαηηθή 
πνηλή ηνπιάρηζηνλ δύν εθαηνκκπξίσλ (2.000.000) δξαρκώλ. 

 Πύκβαζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη ηε Βηνϊαηξηθή ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο (Πύκβαζε ηνπ Νβηέδν 1997)

 ΓΗΑΘΖΟΜΖ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖΠ 2008
Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

Δ.Ν.Κ.

 ΙΑΣΑΜΟΛΗ ΛΟΥΕΤΛΑΣΩΜ, ΘΥΜΗΚΑΘΛΟΣΗΣΑ, 
ΑΡΥΕΘΟΘΕΣΗΗ Λρ – ΣΗΡΗΗ ΛΗΣΡΩΩΜ 

 ΔΘΑΙΡΑΣΘΙΕ ΑΜΣΑΚΚΑΓΕ ΑΘΕΜΩΜ –
ΛΟΥΕΤΛΑΣΩΜ

 ΑΜΑΓΜΩΡΘΗ ΙΑΘ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΣΩΜ Λρ ΟΛΑΔΩΜ 
ΑΦΑΘΡΕΗ ΙΑΘ ΣΩΜ Λρ ΙΕΜΣΡΩΜ

 ΕΡΕΤΜΗΣΘΙΗ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΑ ΙΑΘ ΣΑΣΘΣΘΙΗ 
ΑΜΑΚΤΗ ΣΩΜ ΣΟΘΥΕΘΩΜ

 ΙΕΜΣΡΘΙΟ ΤΜΣΟΜΘΣΘΙΟ ΓΡΑΦΕΘΟ (24ψξεο ηελ εκέξα, 
365 εκέξεο ην ρξφλν)

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

Καηοσςπωμένη Υπηπεζία με ξεκάθαπη Δομή, Ιζσύ και 
Απμοδιόηηηερ, με κενηπικό γπαθείο και παπαπηήμαηα

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 
Χατζηξηρός Στράτος 
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Ξαξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηε δωξεά νξγάλωλ

 Λνκνζεηηθό πιαίζην

 Νξγαλωηηθά κέηξα

 Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε

 Κεηαβιεηέο πγείαο – Νηθνλνκηθέο 
κεηαβιεηέο

 Ξνιηηηζηηθέο θαη Θξεζθεπηηθέο 
Ξεπνηζήζεηο

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

ΗΠΡΝΟΗΘΖ  ΑΛΑΓΟΝΚΖ

 Μ.Δ. 3372/55 «Πεξί θεξαηνπιαζηηθψλ εγρεηξήζεσλ»

 Μ. 821/78 «Πεξί αθαηξέζεσλ θαη κεηακνζρεχζεσλ βηνινγηθψλ 
νπζηψλ αλζξσπίλεο πξνειεχζεσο»

 Μ. 1383/83 «Λεηακνζρεχζεηο αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη 
νξγάλσλ»

 Μ. 2737/99 «Λεηακνζρεχζεηο αλζξσπίλσλ Θζηψλ θαη 
Οξγάλσλ»

 Μ. 3204/03 «Σξνπνπνίεζε ΕΤ»:  §32 «χζηαζε 
παξαξηεκάησλ ΕΟΛ» θαη §44 «Απαζρφιεζε Θαηξψλ ζηνλ 
ΕΟΛ»

 Μ. 3418/05 «Ιψδηθαο Θαηξηθήο Δενληνινγίαο»

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

                                                                               Ξενοδοχείο DIVANI-CARAVEL 
21η Ημερίδα: Νεώτερα Δεδομένα στη Μεταμόσχευση Νεφρού , 21 Μαρτίου 2010 
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Θξαηηθή-Ξνιηηηθή πνζηήξημε ηεο Γ.Ν.

Νξγαλωηηθό πιαίζην
– Ηζηθή-Μφκνο: πλαίλεζε Δσξεάο, Αλσλπκία Δ/Κ, Λε 

Εκπνξεπκαηνπνίεζε, Πνηληθνπνίεζε Εκπνξίαο, Δηάγλσζε ζαλάηνπ
– Οξγάλσζε: Αδεηνδφηεζε Ιέληξσλ (Κήςεο/Ληρζεο: Πησκαηηθέο

+Ζψζεο), Κίζηα αλακνλήο, Ιξηηήξηα Ιαηαλνκήο, Αμηνιφγεζε 
απνηειεζκάησλ

Δζληθόο Νξγαληζκόο Κεηακ. (± Ξνιπδύλακν Θέληξν):
– Δηνίθεζε: Κίζηα, Ιαηαλνκή (24/7), Αμηνιφγεζε, Εθπαίδεπζε
– Σερληθέο Οδεγίεο: Κήςε, Λεηακφζρεπζε, follow-up
– ηξαηεγηθή αλάιπζε: Εγθεθαιηθφο Θάλαηνο / NHBD / Ελ δσή Δσξεά
– Πιεξνθνξίεο: Επαγγεικαηίεο, Αζζελείο, Ινηλφ

Νηθνλνκηθή πνζηήξημε:
– Δίθηπν Μνζνθνκείσλ: πληνληζκφο αθαίξεζεο θαη Λεηακ. νκάδσλ
– Επηδφκαηα αζζελψλ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, λέα θάξκαθα (Generics)

Εθνικός  Οργανισμός  Μεταμοσχεύσεων

ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ  ΟΡΚΟ

«Ὄκλπκη Ἀπόιισλα ἰεηξὸλ, θαὶ Ἀζθιεπηὸλ, θαὶ Ὑγείαλ, θαὶ Παλάθεηαλ, θαὶ ζενὺο 
πάληαο ηε θαὶ πάζαο, ἵζηνξαο πνηεύκελνο, ἐπηηειέα πνηήζεηλ θαηὰ δύλακηλ θαὶ

θξίζηλ ἐκὴλ ὅξθνλ ηόλδε θαὶ μπγγξαθὴλ ηήλδε. Ἡγήζαζζαη κὲλ ηὸλ δηδάμαληά κε 
ηὴλ ηέρλελ ηαύηελ ἴζα γελέηῃζηλ ἐκνῖζη, θαὶ βίνπ θνηλώζαζζαη, θαὶ ρξελ 

ρξείδνληη κεηάδνζηλ πνηήζαζζαη, θαὶ γέλνο ηὸ ἐμ σηένπ ἀδειθνῖο ἴζνλ 
ἐπηθξηλέεηλ ἄῤῥεζη, θαὶ δηδάμεηλ ηὴλ ηέρλελ ηαύηελ, ἢλ ρξείδσζη καλζάλεηλ, ἄλεπ 

κηζζνῦ θαὶ μπγγξαθῆο, παξαγγειίεο ηε θαὶ ἀθξνήζηνο θαὶ ηῆο ινηπῆο ἁπάζεο 
καζήζηνο κεηάδνζηλ πνηήζαζζαη πἱνῖζί ηε ἐκνῖζη, θαὶ ηνῖζη ηνῦ ἐκὲ δηδάμαληνο, θαὶ
καζεηαῖζη ζπγγεγξακκέλνηζί ηε θαὶ ὡξθηζκέλνηο λόκῳ ἰεηξηθῶ, ἄιιῳ δὲ νδελί. 

Γηαηηήκαζί ηε ρξήζνκαη ἐπ' ὠθειείῃ θακλόλησλ θαηὰ δύλακηλ θαὶ θξίζηλ ἐκὴλ, ἐπὶ
δειήζεη δὲ θαὶ ἀδηθίῃ εἴξμεηλ. Ο δώζσ δὲ νδὲ θάξκαθνλ νδελὶ αἰηεζεὶο 
ζαλάζηκνλ, νδὲ θεγήζνκαη μπκβνπιίελ ηνηήλδε. Ὁκνίσο δὲ νδὲ γπλαηθὶ

πεζζὸλ θζόξηνλ δώζσ. Ἁγλο δὲ θαὶ ὁζίσο δηαηεξήζσ βίνλ ηὸλ ἐκὸλ θαὶ ηέρλελ 
ηὴλ ἐκήλ. Ο ηεκέσ δὲ νδὲ κὴλ ιηζηληαο, ἐθρσξήζσ δὲ ἐξγάηῃζηλ ἀλδξάζη 

πξήμηνο ηῆζδε. Ἐο νἰθίαο δὲ ὁθόζαο ἂλ ἐζίσ, ἐζειεύζνκαη ἐπ' ὠθειείῃ θακλόλησλ, 
ἐθηὸο ἐὼλ πάζεο ἀδηθίεο ἑθνπζίεο θαὶ θζνξίεο, ηῆο ηε ἄιιεο θαὶ ἀθξνδηζίσλ 

ἔξγσλ ἐπί ηε γπλαηθείσλ ζσκάησλ θαὶ ἀλδξῴσλ, ἐιεπζέξσλ ηε θαὶ δνύισλ. Ἃ δ' ἂλ 
ἐλ ζεξαπείῃ ἢ ἴδσ, ἢ ἀθνύζσ, ἢ θαὶ ἄλεπ ζεξαπείεο θαηὰ βίνλ ἀλζξώπσλ, ἃ κὴ

ρξή πνηε ἐθιαιέεζζαη ἔμσ, ζηγήζνκαη, ἄῤῥεηα ἡγεύκελνο εἶλαη ηὰ ηνηαῦηα. Ὅξθνλ 
κὲλ νὖλ κνη ηόλδε ἐπηηειέα πνηένληη, θαὶ κὴ μπγρένληη, εἴε ἐπαύξαζζαη θαὶ βίνπ 

θαὶ ηέρλεο δνμαδνκέλῳ παξὰ πᾶζηλ ἀλζξώπνηο ἐο ηὸλ αἰεὶ ρξόλνλ. παξαβαίλνληη 
δὲ θαὶ ἐπηνξθνῦληη, ηἀλαληία ηνπηέσλ»

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 
Χατζηξηρός Στράτος 
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Ξενοδοτείο DIVANI-CARAVEL 
21

η 
Ημεπίδα: Νεώηερα Δεδομένα ζηη Μεηαμόζτεσζη Νεθρού , 21 Μαξηίνπ 2010 

Ζ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ ΣΖΝ ΑΝΔΤΡΔΖ 
ΜΟΥΔΤΜΑΣΟ 
 

Εαχαρούδη Γήμητρα – Καλλέργη Δυθυμία 

ςνηονίζηπιερ Μεηαμοζσεύζεων Πεπιθεπειακού Γπαθείος ηος ΕΟΜ 
Θεζζαλονίκηρ 
 
 

Γηα νξηζκέλνπο ζπλαλζξώπνπο καο, ε θάζε κέξα πνπ μεκεξώλεη, 

απνηειεί κηα αθόκα εκέξα αγσλίαο κέρξη λα βξεζεί ην «δώξν δσήο» πνπ 

πεξηκέλνπλ. Ζνπλ θαη αλαπλένπλ γηα ηελ αλεύξεζε ελόο ζπκβαηνύ δόηε, 

γηα ηε κεηακόζρεπζε θάπνηνπ δσηηθνύ νξγάλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ραξνύλ 

πγηείο ηελ ππόινηπε δσή ηνπο. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί όκσο κηα κεηακόζρεπζε πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί κηα αιπζίδα γεγνλόησλ ε νπνία ελεξγνπνηείηαη κε ηελ 

αλαγλώξηζε ηνπ δπλεηηθνύ δόηε θαη νινθιεξώλεηαη κε ηε κεηακόζρεπζε 

ησλ νξγάλσλ ζηνπο πιένλ ζπκβαηνύο ιήπηεο. Ο πην αδύλαηνο θξίθνο 

απηήο ηεο αιπζίδαο θαζνξίδεη ην ηειηθό απνηέιεζκα θαη αλ απηόο ζπάζεη 

ράλνληαη ηα κνζρεύκαηα. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε δηαδηθαζία ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ δηαθόπηεηαη κεηά ηελ άξλεζε ηνπ ζπγγεληθνύ πεξηβάιινληνο λα 

δώζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Έηζη ινηπόλ ε άξλεζε ζηε Δσξεά νξγάλσλ 

απνηειεί θαη ηελ πξώηε αηηία απώιεηαο δνηώλ ζε πνιιέο ρώξεο. 

Παξ΄όια απηά κεγάιεο δπλαηόηεηεο παξέκβαζεο κπνξνύλ γίλνπλ 

γηα λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε απηή, κέζσ: 

 Σηρ ιζσύοςζαρ Νομοθεζίαρ 

 Σηρ εκπαίδεςζηρ και οπγάνωζηρ ηος ζςζηήμαηορ 

 Κοινωνικών παπαμέηπων 

 Σηρ ζςνένηεςξηρ ηηρ οικογένειαρ 

Δύν είλαη ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηελ ζπλαίλεζε ζηε 

δσξεά νξγάλσλ 

 Εικαζόμενη ζςναίνεζη  

 Μη εικαζόμενη ζςναίνεζη 
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Η ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΗΝ ΑΝΕΤΡΕΗ ΜΟΥΕΤΜΑΣΟ  
Ζαταρούδη Δήμηηρα – Καλλέργη Εσθσμία 

Έρεη δηαπηζησζεί πσο ρώξεο κε Εικαζόμενη ζςναίνεζη έρνπλ πςειόηεξνπο 

δείθηεο δσξεάο, από ρώξεο κε Μη εικαζόμενη ζςναίνεζη. 

 

Η δσξεά νξγάλσλ θαη νη κεηακνζρεύζεηο πξνθαινύλ ηόζεο 

εξσηήζεηο, ακθηζβεηήζεηο θαη εζηθά δηιήκκαηα, όζα ιίγα πεδία ηεο Θαηξηθήο 

επηζηήκεο. Απηό θαίλεηαη αλαπόθεπθην, αλ ιάβεη θαλείο ππόςε ηνπ όηη ζηε 

δηακόξθσζε ησλ απόςεσλ ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, ζε ό,ηη αθνξά ηηο 

Μεηακνζρεύζεηο, παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν  παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηηο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ θαζελόο, ηηο πνιηηηζηηθέο θαη πξνζσπηθέο 

ηνπ αμίεο θαη πξνζδνθίεο, θαζώο επίζεο θαη ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

πιεξνθόξεζεο. 

Οι μεηαμοζτεύζεις τρειάζονηαι ηην εμπλοκή όλης ηης κοινωνίας. 

Η ζπλερήο ελεκέξσζε, πιεξνθόξεζε θαη ππελζύκηζε ηνπ πιεζπζκνύ, κε 

δηαθόξνπο ηξόπνπο, θαη από άηνκα εηδηθεπκέλα ζ΄απηό, όπνπ ζα 

εμεγεζνύλ ακθηζβεηνύκελα  ζέκαηα όπσο ν εγθεθαιηθόο ζάλαηνο, ή ε 

παξάλνκε δηαθίλεζε νξγάλσλ θαη δελ ζα πέθηνπλ ζύκαηα εζθαικέλεο θαη 

δηνγθσκέλεο θεκνινγίαο,  ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ 

δειώζεσλ γηα δσξεά. Εθείλν πνπ ηνλίδεηαη δε πάληα είλαη  πσο ε 

πηζαλόηεηα λα ρξεηαζηνύκε εκείο νη ίδηνη, θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο καο έλα 

κόζρεπκα είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηελ πηζαλόηεηα λα δσξίζνπκε ηα 

όξγαλά καο κεηά ζάλαην. 

Επίζεο νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη 

ζσζηά θαη λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε Δσξεά νξγάλσλ. Να 

θαηαλννύλ πιήξσο ηνλ Εγθεθαιηθό ζάλαην θαζώο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηηο 

δσξεάο. Η δηθή ηνπο άπνςε άιισζηε  ζα επεξεάζεη ην επξύ θνηλό. Και 

αυτό γιατί είναι οι Διδικοί.  

Σεκαληηθό ξόιν ζα παίμνπλ θαη ηα Μ.Μ.Ε. κε αλαπαξαγσγή ζεηηθώλ 

εηδήζεσλ ζρεηηθά κε ηε Δσξεά νξγάλσλ, ελίζρπζε ηνπ νθέινπο ηεο 

Μεηακόζρεπζεο, αιιά θαη βνήζεηα ζηε βειηίσζε ηεο θαηαλόεζεο ησλ 

ηαηξηθώλ, εζηθώλ θαη λνκηθώλ παξακέηξσλ ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Η επίζεκε εθθιεζία ηεο Ειιάδνο θαζώο θαη νη πεξηζζόηεξεο 

κεγάιεο ζξεζθείεο έρνπλ αλεπηθύιαθηα ηαρζεί ππέξ ηεο Δσξεάο νξγάλσλ 

θαη κεηακνζρεύζεσλ. Τν έρνπλ  δειώζεη θαη απνδείμεη επαλεηιεκκέλσο 

επίζεκα. 

Τέινο  ε πξνζέγγηζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δπλεηηθνύ δόηε απνηειεί 

έλα πνιύ ζεκαληηθό ζεκείν ζε όηη αθνξά ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

δνηώλ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό απνηειεί αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ησλ 

ζπληνληζηώλ θαη γηαηξώλ ησλ ΜΕΘ.  Η αλαγγειία ηεο θαθήο Είδεζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα  ηνπ Εγθεθαιηθνύ Θαλάηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη από ηνλ 

ζεξάπνληα ηαηξό ζε απιή, θαηαλνεηή γιώζζα θαη ζε ήξεκν, ηδηαίηεξν 

ρώξν. Εθ΄ όζνλ έρεη θαηαλνεζεί ε θαηάζηαζε θαη ζε δηαθνξεηηθό θαηά 

πξνηίκεζε ρξόλν, πξνρσξάκε ζηελ πξνζθνξά ηεο δπλαηόηεηαο ηεο 

δσξεάο ησλ νξγάλσλ. Με απηή ηελ πξάμε ηνπο δίλνπκε ηελ επθαηξία λα 

εθπιεξώζνπλ πηζαλόλ ηηο επηζπκίεο ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο ζπγγελή θαη 

επίζεο λα βξνπλ λόεκα ζηελ απώιεηά ηνπ. Πνιινί άλζξσπνη άιισζηε 

δειώλνπλ όηη, αλεμάξηεηα κε ηελ ηειηθή απόθαζε, ζα ήζειαλ, όηαλ ζα 

έραλαλ ή έραζαλ έλαλ δηθό ηνπο άλζξσπν, λα ηνπο πξνηαζεί ή αληίζηνηρα 

λα ηνπο είρε πξνηαζεί ε δπλαηόηεηα ηεο δσξεάο. 

Τειηθά ε Δωρεά οργάνων είλαη πρόηαζη επιλογής θαη ότι αίηημα 

θαη έηζη ζα πξέπεη λα ηελ αληηκεησπίδνπκε. 

Τα όξγαλα από πνιινύο δπλεηηθνύο δόηεο (=αζζελείο πνπ 

θαηαιήγνπλ - εγθεθαιηθόο ζάλαηνο- ελώ βξίζθνληαη δηαζσιελσκέλνη ζε 

Μνλάδα Εληαηηθήο Θεξαπείαο, από ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ 

όξγαλα πξνο κεηακόζρεπζε) δελ αμηνπνηνύληαη  επεηδή δελ είραλ 

ζπδεηήζεη πνηέ ελ δσή κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε 

απέλαληη ζηε δσξεά νξγάλσλ. Γηαηξνί θαη  Σπληνληζηέο δηαπηζηώλνπλ όηη νη 

νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο είρε ζπδεηεζεί θαη αλαιπζεί ην ζέκα ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ πξηλ ζπκβεί ην κνηξαίν γηα ην αγαπεκέλν ηνπο πξόζσπν έδηλαλ 

πην εύθνια ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε δσξεά. Επίζεο ζπκθσλνύζαλ 

ζπρλόηεξα λα δώζνπλ όξγαλα  γηα κεηακόζρεπζε, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 
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Η ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΗΝ ΑΝΕΤΡΕΗ ΜΟΥΕΤΜΑΣΟ  
Ζαταρούδη Δήμηηρα – Καλλέργη Εσθσμία 

γλώξηδαλ εθ ησλ πξνηέξσλ όηη ην αγαπεκέλν ηνπο πξόζσπν είρε εθθξάζεη 

ηελ επηζπκία λα είλαη δόηεο. 

 Η δηαθώηηζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θόζκνπ αιιά 

θπξίσο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζην ζέκα ηεο Δσξεάο Οξγάλσλ ε νπνία 

απνηειεί ππέξηαην δώξν δσήο, κήλπκα ειπίδαο, αλζξσπηάο θαη 

αιιειεγγύεο, ζα ζπκβάιεη ώζηε λα κεησζεί ή θαη λα εμαιεηθζεί ν αξηζκόο 

ησλ αηόκσλ πνπ πεξηκέλνπλ ελαγσλίσο έλα κόζρεπκα πνπ ζα ηνπο ζώζεη 

ή ζα βειηηώζεη ηε δσή ηνπο. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΦΕΥΣΗ 

 
Αικατερίνη Τσάκνη 

Συνηονίζηρια Μεηαμοζχεύζεων, 
Φειρουργική Κλινική Μεηαμοζχεύζεων ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράηειο 

 

Η πξόνδνο ησλ κεηακνζρεύζεσλ απνηειεί θαξπό καθξόρξνλεο 

έξεπλαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ πνιιώλ θιηληθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ 

εηδηθνηήησλ. Σηελ επηηπρία ησλ κεηακνζρεύζεσλ ζπλέβαιιαλ νη πξόνδνη 

ζηε δηεύξπλζε ησλ αλνζνβηνινγηθώλ κεραληζκώλ ηεο απόξξηςεο θαη ηεο 

αλνρήο ηνπ κνζρεύκαηνο, ε παξαζθεπή λέσλ αλνζνθαηαζηαιηηθώλ 

θαξκάθσλ, ε βειηίσζε κεζόδσλ ζπληήξεζεο ησλ κνζρεπκάησλ, αιιά θαη 

ε αλάπηπμε λέσλ ρεηξνπξγηθώλ ηερληθώλ θαη κέζσλ αλαηζζεζηνινγηθήο 

αληηκεηώπηζεο θαη εληαηηθήο ζεξαπείαο ησλ κεηακνζρεπκέλσλ αζζελώλ.  

Η κεγάιε πξόνδνο ησλ κεηακνζρεύζεσλ είρε ζαλ επαθόινπζν κηα 

ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ γηα κεηακόζρεπζε 

αζζελώλ θαη επνκέλσο ηελ απμεκέλε αλάγθε γηα εμεύξεζε νξγάλσλ. Οη 

ηδηαίηεξα πνιύπινθεο ηαηξνθνηλσληθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηεί ε νξγάλσζε ησλ κεηακνζρεύζεσλ, νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

εηδηθώλ Σπληνληζηηθώλ Υπεξεζηώλ.  

Σθνπόο ησλ Σπληνληζηηθώλ Υπεξεζηώλ είλαη ε πξνώζεζε ησλ 

κεηακνζρεύζεσλ, ε νπνία επηρεηξείηαη κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή 

εμαζθάιηζε θαη ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε πξνζθεξόκελσλ νξγάλσλ, ηε 

βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ επηδίσμε ζπκβαηόηεηαο δόηε-ιήπηε, 

ηε δηαζθάιηζε ελόο δηαθαλνύο θαη αληηθεηκεληθνύ ζπζηήκαηνο δηάζεζε ησλ 

κνζρεπκάησλ θαη ηελ αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηακνζρεύζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπο.  

Μέζα από ηα πξνγξάκκαηα κεηακνζρεύζεσλ θαη ηηο Υπεξεζίεο 

Σπληνληζκνύ, δηαθάλεθε ε αλαγθαηόηεηα ηεο θαζηέξσζεο ελόο λένπ 

41



ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΦΕΥΣΗ 
 Αικαηερίνη Τζάκνη 

 

ζεζκνύ, ν νπνίνο ζα είρε ζαλ ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ην ζπληνληζκό ησλ 

κεηακνζρεύζεσλ, απνηειώληαο κηα ελδηάκεζε δνκή ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

όινπ ζπζηήκαηνο.  

Έηζη εκθαλίζζεθε έλαο λένο επαγγεικαηίαο πγείαο: ν «Σπληνληζηήο 

Μεηακνζρεύζεσλ». Μέζσ ησλ ΣΜ αζθείηαη ε πνιηηηθή ησλ πξνγξακκάησλ 

κεηακνζρεύζεσλ. Ο ΣΜ είλαη έλα «πξόζσπν ελδηάκεζσλ επαθώλ» θαη 

«κεζνιαβεηήο» ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσξεάο νξγάλσλ.  

Σηελ Διιάδα νη ΣΜ (πξνεξρόκελνη θπξίσο από ην λνζειεπηηθό θιάδν) 

δηαθξίλνληαη ζε «Σπληνληζηέο εμαζθάιηζεο νξγάλσλ», Κεληξηθνύο θαη 

Τνπηθνύο θαη ζε Κιηληθνύο Σπληνληζηέο.  

Οη Κεληξηθνί Σπληνληζηέο ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο 

ζπληνληζηώλ, θξνληίδνπλ γηα ηνλ επηηπρή ζπληνληζκό, ηελ έθβαζε 

κεηακόζρεπζεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ κνζρεπκάησλ θαη αζρνινύληαη κε 

ηελ δηάδνζε θαη πξνώζεζε ηεο ηδέαο ηεο δσξεάο νξγάλσλ.  

Οη Τνπηθνί Σπληνληζηέο αζρνινύληαη κε ηε δηάδνζε θαη πξνώζεζε ηεο 

ηδέαο ηεο δσξεάο νξγάλσλ, θξνληίδνπλ γηα αλαδήηεζε θαη γξήγνξε 

αλαγλώξηζε ησλ δπλεηηθώλ δνηώλ, ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα αθαίξεζεο 

νξγάλσλ θαη έρνπλ επαθή κε ηηο ΜΔΘ. 

Οη Κιηληθνί Σπληνληζηέο αζρνινύληαη ζηα ΔΙ, ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηελ δηάδνζε ηεο ηδέαο ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ, ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο ιήςεο νξγάλσλ, ζπλεξγάδνληαη θαη 

επηθνηλσλνύλ κε ηα ηκήκαηα ηζηνζπκβαηόηεηαο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

κεηακνζρεπηηθή δηαδηθαζία θαζώο θαη κε ηελ θξνληίδα κεηακνζρεπκέλσλ 

αιιά θαη δώλησλ δνηώλ. 

Σηόρνο ησλ ΣΜ είλαη ε, κέζα από ηελ νκαδηθή δνπιεηά, αύμεζε ησλ 

πξνζθεξόκελσλ γηα κεηακόζρεπζε νξγάλσλ, ε γξήγνξε αλαθνξά θαη 

δηάζεζε ησλ κνζρεπκάησλ, ε θαηάξηηζε πιήξσο θαζνξηζκέλσλ θαη 

θαηαλνεηώλ πξσηνθόιισλ γηα ην ζπληνληζκό ησλ κεηακνζρεύζεσλ, ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα όινπο όζνπο εκπιέθνληαη ζηηο 
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κεηακνζρεύζεηο, ε αλαθνύθηζε γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ δνηώλ θαη ε ζσζηή 

παξαθνινύζεζε ησλ ιεπηώλ.  

Η επίθαηξε εηθόλα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζπληνληζκνύ θαη ηα βαζηθά 

βήκαηα γηα ηε Γσξεά Οξγάλσλ είλαη: 1) Δληνπηζκόο ηνπ εγθεθαιηθά λεθξνύ 

δόηε, 2) Γηάγλσζε εγθεθαιηθνύ ζαλάηνπ, 3) Γηεπθξίληζε θαηαιιειόηεηαο 

θαη ζπκπιήξσζε «Φύιινπ δόηε ηζηώλ θαη νξγάλσλ», 4) Αλαθνξά ζηνλ 

ΔΟΜ, 5). Αληηκεηώπηζε-εληαηηθή θξνληίδα ηνπ δόηε, 6) Πξνζέγγηζε 

ζπγγελώλ θαη ζπλαίλεζε, 7) Σπγθνκηδή ησλ νξγάλσλ θαη 8) Καηαλνκή ησλ 

νξγάλσλ.  

Η επηηπρία κηαο κεηακόζρεπζεο, εμαξηάηαη από πνηθίινπο παξάγνληεο 

πνπ αθνξνύλ είηε ην δόηε ή ην ιήπηε ελόο νξγάλνπ. Τν πξώην βήκα 

απνηειεί ε έγθαηξε αλαγλώξηζε ηνπ πηζαλνύ δόηε.  

Οη δπλεηηθνί δόηεο νξγάλσλ βξίζθνληαη ζε ΜΔΘ, Νεπξνρεηξνπξγηθά 

Τκήκαηα, Μνλάδεο Απμεκέλεο Φξνληίδαο, ή άιια Τκήκαηα Ννζειεπηηθώλ 

Ιδξπκάησλ, όπνπ ηνπο παξέρεηαη αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε. Δηδηθά γηα 

θεξαηνεηδείο, θαξδηαθέο βαιβίδεο θαη άιινπο ηζηνύο, νη δόηεο κπνξεί λα 

λνζειεύνληαη θαη ζε άιια Ννζνθνκεηαθά Τκήκαηα ή λα πεζάλνπλ εθηόο 

Ννζνθνκείνπ. Η αθαίξεζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη κέρξη θαη 6 ώξεο κεηά ηελ 

έιεπζε ηνπ ζαλάηνπ. Αξρηθά, εμαληιείηαη θάζε εληαηηθή πξνζπάζεηα 

ππνζηήξημεο ηνπ δόηε, κε ζθνπό ηελ επηβίσζε ηνπ. Σε πεξίπησζε κε 

αλαζηξέςηκεο εγθεθαιηθήο βιάβεο αξρίδεη ε εθαξκνγή «εηδηθήο» εληαηηθήο 

θξνληίδαο κε ζθνπό ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ησλ νξγάλσλ 

πνπ δύλαληαη λα κεηακνζρεπζνύλ.  

Η πιήξεο θιηληθή λεπξνινγηθή εμέηαζε γηα ηε δηάγλσζε ηνπ 

εγθεθαιηθνύ ζαλάηνπ πεξηιακβάλεη ηελ επηβεβαίσζε ηνπ θώκαηνο, ηελ 

απνπζία αληαλαθιαζηηθώλ ηνπ εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο θαη ηελ άπλνηα. Η 

ππνζηήξημε ηνπ δόηε πεξηιακβάλεη ηελ αηκνδπλακηθή ππνζηήξημε, ηελ 

ειεθηξνιπηηθή ξύζκηζε, ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 34ν C, 

ελδνθξηληθή ξύζκηζε, θαηάιιειν αεξηζκό θαη δηαηήξεζε λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο.  
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Η θαζπζηεξεκέλε δηαπίζησζε ηνπ εγθεθαιηθνύ ζαλάηνπ θαη ε 

αλεπαξθήο ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ, επζύλνληαη είηε γηα απώιεηα 

πνιύηηκσλ κνζρεπκάησλ ή γηα αλεπηηπρή έθβαζε ησλ κεηακνζρεύζεσλ, 

ιόγσ δπζιεηηνπξγίαο ησλ κνζρεπκάησλ.  

Τν θύιιν δόηε πνπ ζπκπιεξώλεηαη, πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηνπ δόηε, ην 

ηζηνξηθό ηνπ, θιηληθή εθηίκεζε, εξγαζηεξηαθό έιεγρν, θαξκαθεπηηθή αγσγή, 

έιεγρν ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο, έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο πλεπκόλσλ 

θαζώο θαη ζσκαηνκεηξηθέο δηαζηάζεηο.  

Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπγγελώλ θαη ηελ ζπλαίλεζε δελ 

πξέπεη λα μερλάκε όηη ε ελεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηε δσξεά νξγάλσλ 

αξρίδεη κεηά από ηελ αδηακθηζβήηεηε, πιένλ, δηάγλσζε ηνπ εγθεθαιηθνύ 

ζαλάηνπ θαη πεξηιακβάλεη ζαθή ελεκέξσζε γηα ηελ έλλνηα ηνπ εγθεθαιηθνύ 

ζαλάηνπ, ηε ζθνπηκόηεηα ηεο δσξεάο ησλ νξγάλσλ θαη ηε ζεκαζία ηεο 

κεηακόζρεπζεο.  

Καηόπηλ, όηαλ απνθαζηζζεί ε δσξεά νξγάλσλ, απνκέλνπλ κεξηθέο 

ώξεο εληαηηθήο θαη ζπληνληζκέλεο εξγαζίαο, πξηλ απνπεξαησζεί ε όιε 

δηαδηθαζία ιήςεο ησλ κνζρεπκάησλ. Αθνύ ελεκεξσζεί ν ΔΟΜ, αξρίδεη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο ΜΔΘ, ηεο Αλαηζζεζηνιόγνπ θαη ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ 

Φεηξνπξγείνπ ζην Ννζνθνκείν πνπ βξίζθεηαη ν δόηεο θαη ησλ 

Μεηακνζρεπηηθώλ Οκάδσλ πνπ ζα ιάβνπλ ηα όξγαλα. Όια ηα άηνκα πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε κεηακνζρεπηηθή δηαδηθαζία (γηαηξνί, λνζειεπηέο, 

εξγαζηήξηα θιπ) ελεκεξώλνληαη από ηνπο ζπληνληζηέο κεηακνζρεύζεσλ.  

Αθνύ γίλεη ε αλαγγειία ηνπ πησκαηηθνύ δόηε ζην Μεηακνζρεπηηθό 

Κέληξν γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ θύιινπ δόηε από ηε κεηακνζρεπηηθή νκάδα γηα 

ηελ απνδνρή ή όρη ησλ κνζρεπκάησλ. Αθνινπζεί ν θαζνξηζκόο ηεο ώξαο 

ρεηξνπξγείνπ γηα ηε ιήςε ησλ νξγάλσλ. Γηα ηε ιήςε πνιιώλ νξγάλσλ, 

πξέπεη λα ζπληνληζζνύλ 2-4 νκάδεο (Φεηξνπξγείν ήπαηνο, λεθξνύ, θαξδην-

ζσξαθνρεηξνπξγώλ) πξνεξρόκελεο, ζπλήζσο από δηάθνξα 

Μεηακνζρεπηηθά Κέληξα θαη πεξηνρέο ηεο ρώξαο ή ηνπ εμσηεξηθνύ γηα 

ηαπηόρξνλε άθημε. Απαηηείηαη ζπληνληζκόο ησλ ελεξγεηώλ, ώζηε λα κε 
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γίλεηαη άζθνπε απώιεηα ρξόλνπ κε απνηέιεζκα, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, 

ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δόηε θαη ηνλ θίλδπλν ηεο βησζηκόηεηαο 

ησλ νξγάλσλ.  

Όζνλ αθνξά ζηα κνζρεύκαηα θαξδηάο, ήπαηνο θαη πλεπκόλσλ, ε 

επηινγή θαη εηδνπνίεζε ησλ ππνςεθίσλ ιεπηώλ γίλεηαη πξηλ ηελ κεηάβαζε 

ηεο κεηακνζρεπηηθήο νκάδαο ζην λνζνθνκείν ηνπ δόηε, ώζηε λα ππάξρεη 

αξθεηόο ρξόλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ππνςεθίνπ πνπ αθνξά θιηληθό 

θαη εξγαζηεξηαθό έιεγρν θαη πξνεγρεηξεηηθή εηνηκαζία. Γίλεηαη ε 

πξνεηνηκαζία ηεο κεηακνζρεπηηθήο νκάδαο γηα αλεύξεζε ηξόπνπ 

κεηαθίλεζεο, πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνύ θαη ησλ δηαιπκάησλ ζπληήξεζεο θαη 

επηθνηλσλία κε ηελ αηκνδνζία γηα εμαζθάιηζε αίκαηνο, πιάζκαηνο, 

αηκνπεηαιίσλ. Μεηά ηελ άθημε ζην Ννζνθνκείν ηνπ δόηε θαη ηε κεηαθνξά 

ηνπ δόηε από ηε ΜΔΘ ζην ρεηξνπξγείν αξρίδεη ε ιήςε νξγάλσλ. 

Πξαγκαηνπνηείηαη αηκνιεςία από ην δόηε, εκπινπηίδνληαη ηα ςπρξά 

δηαιύκαηα γηα ηελ έθπιπζε ησλ νξγάλσλ, πξνεηνηκάδεηαη ην βνεζεηηθό 

ηξαπεδίδην κε ηνλ πάγν, ζπλεξγαζία κε ηελ εξγαινδόηξηα θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο ςπρξήο ηζραηκίαο γηα ηελ in situ έθπιπζε ησλ πξνο κεηακόζρεπζε 

θνηιηαθώλ νξγάλσλ, ηνπνζεηνύληαη ηα κνζρεύκαηα ζην ηξαπεδίδην γηα 

πεξαηηέξσ έθπιπζε απηώλ θαη ζπζθεπάδνληαη κέζα ζην δηάιπκα ζε 

εηδηθνύο ζάθνπο πξνζηαζίαο, εμαζθαιίδνληαο ηνπο ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 

ζηνπο 4ν C ζε πάγν. Τέινο εμαζθάιηζε ηεκαρηδίνπ ζπιελόο θαη 

ιεκθαδέλσλ ηνπ δόηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειηθήο δνθηκαζίαο 

δηαζηαύξσζεο (Cross match) κε ηνλ ιήπηε.  

Μεηά από ηνλ απνθιεηζκό ηεο ανξηήο θαη ηελ έλαξμε έγρπζεο ησλ 

ςπρξώλ δηαιπκάησλ ζπληήξεζεο ησλ νξγάλσλ in situ, θάζε ππνζηεξηθηηθή 

ελέξγεηα ζην δόηε, αηκνδπλακηθή θαη αλαπλεπζηηθή δηαθόπηεηαη. Ο λεθξόο 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ πξέπνληα ζεβαζκό θαη λα θαιισπίδεηαη 

από ηα αξκόδηα πξόζσπα, όπσο νη ηζρύνπζεο παξαδόζεηο ην επηβάιινπλ 

ώζηε λα κελ ζεσξήζνπλ νη ζπγγελείο ηνπ λεθξνύ όηη ε αθαίξεζε ησλ 

νξγάλσλ ζπλεπάγεηαη θαθή κεηαρείξηζε ηνπ πηώκαηνο. Αθόκε ν 

45



ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΦΕΥΣΗ 
 Αικαηερίνη Τζάκνη 

 

ζπληνληζκόο αθνξά ζηελ άκεζε κεηαθνξά ησλ κνζρεπκάησλ, ζηνλ ηόπν 

πξννξηζκνύ ησλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζεί ν ρξόλνο ζπληήξεζεο-άξα 

θαη ςπρξήο ηζραηκίαο-ηνπ κνζρεύκαηνο, γεγνλόο πνπ απνηειεί ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ έθβαζε ηεο κεηακόζρεπζεο.  

Με ηελ επηζηξνθή ζην κεηακνζρεπηηθό θέληξν θαη αθνύ έρνπλ 

εηδνπνηεζεί νη ππνςήθηνη ιήπηεο, γίλεηαη απνζηνιή ηνπ αίκαηνο, ζπιελόο 

θαη ιεκθαδέλσλ ζην Δξγαζηήξην Ιζηνζπκβαηόηεηαο θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ 

πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  

Η θαηαλνκή ησλ κνζρεπκάησλ ήπαηνο, θαξδηάο θαη πλεπκόλσλ γίλεηαη 

πάληνηε από ηα κεηακνζρεπηηθά θέληξα. Όζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ 

ιήπηε ήπαηνο γίλεηαη αλάινγα κε ηε ζπκβαηόηεηα ABO Group, ηε 

ζσκαηνκεηξηθή δηάζηαζε ιήπηε-δόηε, θαη ηαηξηθά θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ 

ην επείγνλ ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ εθάζηνηε ππνςεθίνπ ιήπηε θαη 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνηεξαηόηεηα ηνπ γηα κεηακόζρεπζε. 

Η δηαδηθαζία θαηαλνκήο ησλ λεθξηθώλ κνζρεπκάησλ είλαη πην 

πνιύπινθε. Τα λεθξηθά κνζρεύκαηα θαηαλέκνληαη κε ηε ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ Δζληθή Λίζηα, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηα 

κεηακνζρεπηηθά θέληξα από ηνλ ΔΟΜ, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο 

ζπκβαηόηεηαο (ηαπηνπνίεζε ησλ αληηγόλσλ HLA, ηεο νκάδαο αίκαηνο ABO, 

Rh, ην ρξόλν αλακνλήο ζηε ιίζηα, ην βαζκό αλνζνινγηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ην ραξαθηήξα ηνπ επείγνληνο από ηαηξηθήο πιεπξάο 

πνπ απνηειεί ην ζύζηεκα κνξηνπνίεζεο πνπ αθνινπζείηαη από ηνλ ΔΟΜ.  

Σην παξάδεηγκα θαίλεηαη κε πνηόλ ηξόπν νη ππνςήθηνη ιήπηεο 

παίξλνπλ ηα κόξηα αλάινγα κε ην πόζα θνηλά HLA-αληηγόλα έρεη ν ηζηηθόο 

ηύπνο ηνπ δόηε θαη ηνπ ιήπηε θαη ηα κόξηα αλάινγα κε ηα έηε αλακνλήο 

ησλ ιεπηώλ ζηε ιίζηα. Δπίζεο δηπιαζηάδνληαη ηα κόξηα ζηνπο αζζελείο 

πνπ βξίζθνληαη ζε ειηθία κηθξόηεξε ησλ 16 εηώλ.  

Σην δεύηεξν παξάδεηγκα κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε ην πξόγξακκα 

κνξηνπνίεζεο όπσο αθξηβώο παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαηάινγν ηεο εζληθήο 

ιίζηαο όηαλ απνζηέιιεηαη ζην κεηακνζρεπηηθό θέληξν κεηά ηελ ηππνπνίεζε 

46



Ξενοδοχείο DIVANI-CARAVEL 
21

η 
Ημερίδα: Νεώηερα Δεδομένα ζηη Μεηαμόζχευζη Νεθρού , 21 Μαξηίνπ 2010 

 

ηνπ ηζηηθνύ ηύπνπ ηνπ δόηε ζε ζπλάξηεζε κε ηα δεδνκέλα ησλ ππνςεθίσλ 

ιεπηώλ κε ηα κόξηα πνπ ιακβάλνπλ. Τεο εζληθήο ιίζηαο πάληνηε 

πξνεγείηαη ε ιίζηα ησλ ππνςεθίσλ ε νπνία αλαγξάθεη ηνπο αζζελείο νη 

νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ επείγνπζα ιίζηα πνπ είλαη νη 

ππεξεπαηζζεηνπνηεκέλνη αζζελείο θαη απηνί πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα αγγεηαθώλ πξνζπειάζεσλ θαηά ηελ αηκνθάζαξζε. Αλ απηνί 

απνθιεηζηνύλ ηόηε αξρίδεη ε επηινγή ιεπηώλ ηεο ιίζηαο αλά 

κεηακνζρεπηηθό θέληξν όζνλ αθνξά ζηνλ εζληθό λεθξό θαη αλά ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο ιεπηώλ όζνλ αθνξά ζηε ιίζηα γηα ηνλ ηνπηθό λεθξό. 

Σε όιεο ηηο ρώξεο ππάξρνπλ θξαηηθνί νξγαληζκνί δηαλνκήο νξγάλσλ. 

Σηελ Διιάδα ππάξρεη ν Δζληθόο Οξγαληζκόο Μεηακνζρεύζεσλ ν νπνίνο 

είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαηαλνκή θαη ηνλ ζπληνληζκό. Αθνινπζεί έλα κηθηό 

ζύζηεκα θαηαλνκήο κε βάζε έλα εηδηθό ινγηζκηθό ελώ ηα κεηακνζρεπηηθά 

θέληξα θαηαλέκνπλ ην ήπαξ, ηελ θαξδηά θαη ηνπο πλεύκνλεο. Τα θξηηήξηα 

είλαη γεσγξαθηθά θαη ηαηξηθά. Σηελ Ιζπαλία (OCATT-ONT) ππάξρνπλ 2 

νξγαληζκνί ππεύζπλνη γηα ηελ θαηαλνκή όισλ ησλ νξγάλσλ. Η θαηαλνκή 

βαζίδεηαη ζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα πξώηα θαη κεηά ηαηξηθά. Η Eurotransplant 

είλαη έλαο δηαθξαηηθόο νξγαληζκόο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 7 ρώξεο. Τα 

γεσγξαθηθά θξηηήξηα δελ είλαη πξσηεύνληα. UK transplant (Ηλσκέλν 

Βαζίιεην) όπνπ ε θαηαλνκή γίλεηαη αλάκεζα ζε ΗΒ θαη Ιξιαλδία. Παξάγεη 

ιίζηεο θαηαλνκήο κε βάζε δεδνκέλσλ γηα θαξδηά, ήπαξ θαη λεθξνύο. 

Αληαιιάζεη κνζρεύκαηα αλάκεζα ζε Δπξ. ρώξεο. Balt Transplant: 

Καηαλέκεη κνζρεύκαηα αλάκεζα ζε Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία. Γίλεηαη 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή. Κάζε ρώξα έρεη δηθή ηεο ιίζηα θαη κόλν ζε έιιεηςε 

ιήπηε πξνζθέξεηαη ην κόζρεπκα ζε άιιε ρώξα.  

 Η πξνώζεζε ηεο ηδέαο ηεο δσξεάο ησλ νξγάλσλ θαη ε πξόνδνο ησλ 

κεηακνζρεύζεσλ απαηηεί νξγάλσζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηόζν ηελ 

ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνύ θαη παξαταηξηθνύ πξνζσπηθνύ, 

όζν θαη ηε δηαπαηδαγώγεζε ηνπ θνηλνύ, ην νπνίν θαη απνηειεί ην «κνριό» 

ζηελ ππόζεζε ησλ κεηακνζρεύζεσλ. 
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Η ζπλεξγαζία ησλ δηαθόξσλ επαγγεικαηηώλ πγείαο, πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηακόζρεπζεο, έρεη θνηλό ζηνηρείν ηελ αθηέξσζε ζηελ 

αξρή όηη «Θα πξέπεη λα ππάξμεη εμαζθάιηζε κηαο θαιύηεξεο πνηόηεηαο 

δσήο γηα ηηο ρηιηάδεο ησλ αζζελώλ πνπ ρξεηάδνληαη έλα κόζρεπκα (ιήπηεο) 

θαη έλαο ζεβαζκόο γηα εθείλνπο πνπ πξνζθέξνπλ (δόηεο)».  
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ΓΟΣΔ ΚΑΗ ΛΖΠΣΔ ΜΟΥΔΤΜΑΣΩΝ: ΠΩ ΔΞΑΦΑΛΗΕΔΣΑΗ Ζ 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΒΗΩΖ ΣΟΤ ΝΔΦΡΗΚΟΤ 
ΜΟΥΔΤΜΑΣΟ 
 

Μςζεπλήρ Δ. Γπηγόπιορ 

Νεθρολόγος, Γιεσθσνηής ΔΤ 
Υειροσργική Κλινική Μεηαμοζτεύζεων ΑΠΘ, ΓΝΘ Ηπποκράηειο 
 
 
Διζαγυγή 

 
    Η αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αζζελώλ κε ΥΝΝ ηειηθνύ ζηαδίνπ 

νδήγεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε παξάιιειε δπαμαηική αύξηζη ηος 

σάζμαηορ κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηε ιίζηα γηα λεθξηθή 

κεηακόζρεπζε θαη ησλ κεηακνζρεπκέλσλ αζζελώλ1. ηηο ΗΠΑ, ην 

Γεθέκβξην 2006, αλαθέξζεθε απν ην UNOS νηη πεξίπνπ 70000 ππoςήθηνη 

ιήπηεο λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο βξηζθόηαλ ζε ιίζηα γηα πησκαηηθή λεθξηθή 

κεηακόζρεπζε2. Γπζηπρώο ε απμεκέλε δήηεζε γηα λεθξηθά κνζρεύκαηα 

έρεη μεπεξάζεη θαηά πνιύ ηελ ιίζηα αλακνλήο θαη έρεη νδεγήζεη ζε αύμεζε 

ηνπ κέζνπ ρξόλνπ αλακνλήο ελόο ππνςήθηνπ ελήιηθα ιήπηε πάλσ από 4 

ρξόληα3,4. Δπίπξόζζεηα ην πνζνζηό ησλ ππνςήθησλ ιεπηώλ λεθξηθνύ 

κνζρεύκαηνο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηώλ έρεη αλέιζεη ζηό 50% ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηε ιίζηα. Δπίζεο πνζνζηό πεξίπνπ 16% ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ππνςεθίσλ ιεπηώλ λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο είλαη ειηθίαο 

άλσ ησλ 65 εηώλ. Παξάιιεια κε ηελ αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ησλ 

ππνςήθησλ ιεπηώλ λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο, ηα ηειεπηαία ρξόληα 

παξαηεξήζεθε θαη κηα αύμεζε ηόζν ηεο ζπλλνζεξόηεηάο ηνπο όζν θαη ηνπ 

θηλδύλνπ ζαλάηνπ όζν ρξόλν παξακέλνπλ ζηε ιίζηα γηα λα ιάβνπλ λεθξηθό 

κόζρεπκα2,5. Σν γεγνλόο απηό θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ όζν ην δπλαηό 

θαιύηεξε πνηνηηθά θαη αξηηόηεξε πνζνηηθά πξνκεηακνζρεπηηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ αζζελώλ απηώλ.  
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Ζ ΔΠΗΒΗΩΖ ΣΟΤ ΝΔΦΡΗΚΟΤ ΜΟΥΔΤΜΑΣΟ  -  Μσζερλής Ε. Γρηγόριος 

Υπόνορ ένηαξηρ αζθενούρ ζε λίζηα για νεθπική μεηαμόζσεςζη 

 
    Η πνηόηεηα δσήο θαη ε επηβίσζε ησλ κεηακνζρεπκέλσλ αζζελώλ 

είλαη ζεκαληηθά πην βειηησκέλεο από ηηο αληίζηνηρεο ησλ λεθξνπαζώλ κε 

ΥΝΝ ηειηθνύ ζηαδίνπ θαη απηώλ πνπ ππνβάινληαη ζε αηκνθάζαξζε6-9. 

Θεσξεηηθά όινη νη αζζελείο κε ΥΝΝ πξνηειηθνύ ή ηειηθνύ ζηαδίνπ είλαη 

δπλεηηθνί ππόςήθηνη ιήπηεο λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο ηνπιάρηζηνλ εσο όηνπ 

δηαπηζησζεί νηη ζπλππάξρεη θάπνηα απόιπηε αληέλδεημε γηα λεθξηθή 

κεηακόζρεπζε. Έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ επηβίσζε ηνπ λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

αηκνθάζαξζεο. Πξαγκαηηθά, πνιιέο κειέηεο έδεημαλ κείσζε ηόζν ηνπ 

θηλδύλνπ απώιεηαο ηνπ κνζρεύκαηνο όζν θαη ηνπ θηλδύλνπ ζαλάηνπ κε 

ιεηηνπξγνύλ κόζρεπκα ζε πεξηπηώζεηο πξνιεπηηθήο (πξν ηεο εληάμεσο ηνπ 

αζζελνύο ζε αηκνθάζαξζε) λεθξηθήο κεηακόζρεπζεο9,10. Οη Meier-Kriesche 

θαη ζπλ έδεημαλ όηη ε 10εηήο επηβίσζε λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο (ΝΜ) από 

πησκαηηθό δόηε ήηαλ 69% γηα ηνπο αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

πξνιεπηηθή λεθξηθή κεηακόζρεπζε έλαληη 39% ησλ αζζελώλ πνπ 

ππνβάινληαλ ζε αηκνθάζαξζε γηα πεξηζζόηεξν από 24 κήλεο.  

Πξνθεηκέλνπ γηα κεηακόζρεπζε από δώληα δόηε, ε 10εηήο επηβίσζε ΝΜ 

ήηαλ 75% γηα ηνπο αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε πξνιεπηηθή λεθξηθή 

κεηακόζρεπζε έλαληη 49% γηα απηνύο πνπ βξηζθόηαλ ζε αηκνθάζαξζε 

πεξηζζόηεξν από 24 κήλεο9. Οη κειέηεο απηέο δείρλνπλ ηελ ζεκαληηθόηεηα 

ηεο πξώηκεο πξνεηνηκαζίαο θαη έληαμεο ησλ αζζελώλ ζηε ιίζηα γηα 

λεθξηθή κεηακόζρεπζε. 

   ηηο ΗΠΑ νη ππνςήθηνη ιήπηεο ΝΜ δελ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζηε ιίζηα 

αλακνλήο κέρξηο όηνπ ν eGFR πέζεη ζε επίπεδα θάησ από 20 ml/min. 

Πάλησο ζε πεξίπησζε ηαρείαο κείσζεο ηνπ eGFR ζε νξηζκέλα 

κεηακνζρεπηηθά θέληξα ππάξρεη πξόβιεςε έγθαηξεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

αζζελώλ απηώλ. ρεηηθά κε ην ρξόλν δηελέξγεηαο κηαο πξνιεπηηθήο 

λεθξηθήο κεηακόζρεπζεο νη Ishani θαη ζπλ δελ δηαπίζησζαλ θακία δηαθνξά 
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ζηελ επηβίσζε ΝΜ ησλ κεηακνζρεπκέλσλ αζζελώλ πνπ είραλ 

πξνκεηακνζρεπηηθό  GFR ≥  15 ml/min θαη απηώλ κε GFR ≤  15 ml/min11. Η 

θαζπζηέξεζε κηαο πξνιεπηηθήο λεθξηθήο κεηακόζρεπζεο γηα όζν ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα εθαξκόδεηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο 

εθείλεο πνπ ν αζζελήο παξακέλεη ρσξηο νπξαηκηθή ζπκπησκαηνινγία θαη 

δελ έρεη εληαρζεί ζε ζηαζεξό πξόγξακκα αηκνθάζαξζεο.  

 

Ππομεηαμοζσεςηικόρ έλεγσορ 

 
    Η παξαπνκπή ηνπ αζζελνύο γηα ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνκεηακνζρεπηηθνύ ειέγρνπ ζην κεηακνζρεπηηθό θέληξν, 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ ίδην ηνλ αζζελή είηε από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, από 

ηνλ ζεξάπνληα λεθξνιόγν ή από ην θέληξν αηκνθάζαξζεο. Η ζηξαηεγηθή 

ηνπ πξνκεηακνζρεπηηθνύ ειέγρνπ θαη νη απαηηνύκελεο εμεηάζεηο δηαθέξνπλ 

νξηζκέλεο θνξέο ζεκαληηθά από ην έλα θέληξν ζην άιιν. ε πνιιά 

κεηακνζρεπηηθά θέληξα θαζώο επίζεο θαη ζε πνιινύο εζληθνύο 

νξγαληζκνύο κεηακνζρεύζεσλ νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην ηαηξηθό 

ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο θαηαγξάθνληαη ζε κηα ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ 

θαη ελ ζπλερεία δηνρεηεύνληαη πξνο ην ηαηξηθό πξνζσπηθό. Πξίλ από ηελ 

έλαξμε ηνπ ειέγρνπ ε εμεηδηθεπκέλε ηαηξνλνζειεπηηθή νκάδα ηνπ 

κεηακνζρεπηηθνύ θέληξνπ ελεκεξώλεη ηνλ ππνςήθην ιήπηε γηα ηα νθέιε 

αιιά θαη ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο ηεο λεθξηθήο κεηακόζρεπζεο. Μεηά από 

ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ αζζελνύο αξρίδεη ν 

πξόδξνκνο θιηληθόο θαη εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο. Απηόο πεξηιακβάλεη ηνλ 

αηκαηνινγηθό, βηνρεκηθό έιεγρν, ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο, ηνλ νξνινγηθό 

έιεγρν, ηελ αλίρλεπζε ηνγελώλ επαηηηίδσλ Β θαη C , HIV, ηελ κειέηε γηα 

θπηηαξνκεγαινηό θαη ηό Epstein-Barr. Άιιεο εμεηάζεηο είλαη ην C πεπηίδην 

θαη ε γιπθνδπιησκέλε Hb πξνθεηκέλνπ γηα δηαβεηηθνύο αζζελείο, ην PSA 

γηα άλδξεο άλσ ησλ 40 εηώλ, ε καζηνγξαθία θαη ην Pap test γηα γπλαίθεο 

αλσ ησλ 40 εηώλ θαη απαξαίηεηα ε νκάδα αίκαηνο. Αθνινπζεί ν 
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αθηηλνινγηθόο έιεγρνο ησλ πλεπκόλσλ, ην ΗΚΓ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο 

νιηγνπξηθνύο αζζελείο ν πνηνηηθόο έιεγρνο ησλ νύξσλ 24ώξνπ θαη νη 

θαιιηέξγεηεο νύξσλ. Ο πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη όια ηα 

ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ θαη γίλεηαη αλαιπηηθόηεξνο εθόζνλ ζπληξέρνπλ 

θαη εηδηθνί ιόγνη όπσο γηα παξάδεηγκα θαξδηαγγεηαθή λόζνο, λόζνη ησλ 

πλεπκόλσλ, νζηηθή λόζνο θαη νπξνινγηθά πξνβιήκαηα. Ο ηειηθόο 

πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηνλ εηδηθό αλνζνινγηθό έιεγρν 

ζπκβαηόηεηαο δόηε-ιήπηε θαη ηελ δνθηκαζία δηαζηαύξσζεο (cross-match) 

πνπ πξέπεη λα απνβεί αξλεηηθή πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζε 

λεθξηθή κεηακόζρεπζε. Ο πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο αξρίδεη από ηνλ 

ζεξάπνληα λεθξνιόγν ηνπ θέληξνπ αηκνθάζαξζεο θαη νινθιεξώλεηαη από 

ηνλ λεθξνιόγν θαη ρεηξνπξγό ηνπ κεηακνζρεπηηθνύ θέληξνπ.   

 

Απόλςηερ και ζσεηικέρ ανηενδείξειρ ηηρ νεθπικήρ μεηαμόζσεςζηρ 

 
    Ο ζθνπόο ηεο λεθξηθήο κεηακόζρεπζεο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνλ 

αζζελή θαιύηεξε επηβίσζε θαη λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ ζε 

ζύγθξηζε κε απηή πνπ  παξαηεξείηαη ζηελ ρξόληα αηκνθάζαξζε. Παξόιν 

πνπ θάζε αηκνθαζαηξόκελνο αζζελήο ζα κπνξνύζε ζεσξεηηθά λα ιάβεη 

λεθξηθό κόζρεπκα, εληνύηνηο όινη νη αζζελείο πνπ ππνβάινληαη ζε ηερλεηό 

λεθξό δελ είλαη θαη θαηάιιεινη ππνςήθηνη ιήπηεο λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο. 

Οη απόιπηεο αληελδείμεηο γηα λεθξηθή κεηακόζρεπζε αλαθέξνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 112. 
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Πίνακαρ 1. Απόιπηεο αληελδείμεηο λεθξηθήο κεηακόζρεπζεο 

Υξνλία λόζνο κε πξνζδόθηκν επηβίσζεο ≤ 2 ρξόληα 

 νβαξή κπνθαξδηνπάζεηα ή κε αλαζηξέςηκε ηζραηκηθή λόζνο 

κπνθαξδίνπ 

 Κίξξσζε ή δηάρπηε ίλσζε ηνπ ήπαηνο 

 Σειηθνύ ζηαδίνπ ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα 

 νβαξνύ βαζκνύ αγγεηαθή λόζνο 

 

Δλεξγόο θαθνήζεηα 

Δλεξγόο ζπζηεκαηηθή λόζνο ή ινίκσμε 

Υξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

Με ειεγρόκελε ςπρσζηθή δηαηαξαρή 

 

 

  Οη ζρεηηθέο αληελδείμεηο γηα λεθξηθή κεηακόζρεύζε πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 2. 

 

Πίνακαρ 2. ρεηηθέο αληελδείμεηο λεθξηθήο κεηακόζρεπζεο 

Καξδηαγγεηαθή λόζνο 

Αγγεηαθή εγθεθαιηθή λόζνο 

Πεξηθεξηθή αγγεηαθή λόζνο 

Ιζηνξηθό θαθνήζεηαο 

Δλεξγόο επαηίηηο 

Λνίκσμε HIV 

Παρπζαξθία 

Ηιηθία 

Πξσηνπαζήο λεθξηθή λόζνο κε θίλδπλν ππνηξνπήο 

΄΄Με ζπκκόξθσζε΄΄ ζηελ αγσγή 
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Καπδιαγγειακή νόζορ 

 
    Η θαξδηαγγεηαθή λόζνο (ΚΑΝ) απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν παξάγνληα 

θηλδύλνπ ζλεηόηεηαο ησλ αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε13. 

Τπνινγίδεηαη νηη πάλσ από 50% ησλ ζαλάησλ αζζελώλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ ηερλεηό λεθξό νθείιεηαη ζε θαξδηαγγεηαθά αίηηα14. Καη΄επέθηαζε ε 

θαξδηαγγεηαθή λόζνο παξακέλεη ε θύξηα αηηία ζλεηόηεηαο ησλ αζζελώλ θαη 

κεηά ηε λεθξηθή κεηακόζρεπζε15. Δπηπξόζζεηα, γηα ηνλ ιήπηε ηνπ ΝΜ , 

έλαο αξηζκόο κε θιαζζηθώλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ ΚΑΝ, όπσο ε 

αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή, ε αλαηκία, ε ιεπθσκαηνπξία θαη άιινη 

ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ αύμεζε ηνπ εύξνπο ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ 

θηλδύλνπ16. Έηζη ε δηεξέπλεζε ηεο ΚΑΝ πξηλ ηε λεθξηθή κεηακόζρεπζε 

απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ππνςήθηνπ ιήπηε 

ΝΜ θαη πξνθαζνξίδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ. 

    
 Η ιεπηνκεξήο δηεξεύλεζε όισλ ησλ αζζελώλ κε ΥΝΝ ηειηθνύ 

ζηαδίνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζζεί ε θαηαιιειόηεηα γηα λεθξηθή 

κεηακόζρεπζε απνδεηθλύεηαη ηειηθά κε πξαθηηθά εθακόζηκε. Με βάζε 

όκσο ην ηζηνξηθό, ηελ θπζηθή εμέηαζε, ην ΗΚΓ θαη ην 

ππεξερνθαξδηνγξάθεκα, νη αζζελείο κπνξεί λα δηαθξηζνύλ ζε πςεινύ θαη 

ρακεινύ θηλδύλνπ γηα ΚΑΝ. Η ειηθία (άλσ ησλ 45 εηώλ γηα ηνπο άλδξεο θαη 

άλσ ησλ 55 εηώλ γηα ηηο γπλαίθεο), ε ππέξηαζε, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ε 

ππεξιηπηδαηκία, ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό πξώηκεο ΚΑΝ, ην θάπληζκα θαη ν 

παξαηεηακέλνο ρξόλνο ζηελ αηκνθάζαξζε ζπληζηνύλ ηνπο θιαζζηθνύο 

παξάγνληεο θηλδύλνπ ΚΑΝ17. 

    
 Έλαο αιγόξηζκνο δηεξεύλεζεο ησλ πςεινύ θηλδύλνπ ππνςήθησλ 

ιεπηώλ ΝΜ θαίλεηαη ζην ρήκα 1. 
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σήμα 1. Αιγόξηζκνο δηεξεύλεζεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ΚΑΝ ππνςήθησλ 

ιεπηώλ ΝΜ 

ΤΦΗΛΟΤ  ΚΙΝΓΤΝΟΤ  ΤΠΟΦΗΦΙΟ  ΛΗΠΣΗ  ΝΔΦΡΙΚΟΤ  

ΜΟΥΔΤΜΑΣΟ 

    
 

ΑΤΜΠΣΧΜΑΣΙΚΟ  ΓΙΑ  

ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ  ΝΟΟ 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΙΚΟ  ΓΙΑ  ΙΥΑΙΜΙΚΗ  

ΝΟΟ  ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ 

 
 
 
 

ΜΔΛΔΣΗ ΑΙΜΑΣΧΗ  

ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ  ΜΔ  ΘΑΛΛΙΟ 

 
 
 
 

ΑΡΝΗΣΙΚΗ 

 
 

ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΗ 

 

    ε κηα κεηα-αλάιπζε 12 εξεπλώλ, πνπ πεξηειάκβαλε 913 

δπλεηηθνύο ιήπηεο λεθξνύ ή θαη ιήπηεο παγθξέαηνο-λεθξνύ, νη Rabbat θαη 

ζπλ έδεημαλ νηη ην ζεηηθό test θνπώζεσο κε ζάιιην πξηλ ηε λεθξηθή 

κεηακόζρεπζε ζρεηίζζεθε κε ζεκαληηθά απμεκέλν ζρεηηθό θίλδπλν (relative 

risk, RR) εκθξάγκαηνο κπνθαξδίνπ (2.73 ; p=0.001) θαη θαξδηαθνύ ζαλάηνπ 

(2.92; p<0.001) κεηά ηε λεθξηθή κεηακόζρεπζε18. Η παξνπζία 

αλαζηξέςηκεο ηζραηκίαο ζηηο κειέηεο αηκάησζεο ηνπ κπνθαξδίνπ 

ζρεηίζζεθε κε κηα 6πιάζηα αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ κπνθαξδηαθνύ 

εκθξάγκαηνο ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο θαη κε κηα ζρεδόλ 4πιάζηα αύμεζε 

ΘΔΣΙΚΗ 

ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ηνπ θηλδύλνπ θαξδηαθνύ ζαλάηνπ ηόζν ησλ κε δηαβεηηθώλ όζν θαη ησλ 

δηαβεηηθώλ ππνςήθησλ ιεπηώλ ΝΜ. Παξακέλνληα όκσο ειιείκαηα ζηελ 

αηκάησζε ηνπ κπνθαξδίνπ ζρεηίζζεθαλ κόλν κε ηελ αύμεζε ηνπ RR γηα 

θαξδηαθό ζάλαην θαη θαζόινπ κε ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ(ΔΜ). 

Μεηαμύ ησλ δηαβεηηθώλ ππνςήθησλ ιεπηώλ ΝΜ κε αξλεηηθή ηε δνθηκαζία 

ζαιιίνπ, ε εηήζηεο ζπρλόηεηεο ΔΜ θαη θαξδηαθνύ ζαλάηνπ βξέζεθαλ κόλν 

2.4% θαη 0.9% αληίζηνηρα. ε κηα άιιε πξννπηηθή κειέηε νη Le θαη ζπλ19 

ηαμηλόκεζαλ 196 ιήπηεο ΝΜ ζε νκάδεο πςεινύ θαη ρακεινύ θηλδύλνπ. 

πηλζεξνγξάθεκκα κε ζάιιην δηελεξγήζεθε κόλν ζηνπο αζζελείο ηεο 

νκάδαο πςεινύ θηλδύλνπ. ηελ πεξίνδν παξαθνινύζεζεο ησλ 48±16 

κελώλ ε θαξδηαγγεηαθε ζλεζηκόηεηα ήηαλ ζεκαληηθά απμεκέλε ζηελ νκάδα 

πςεινύ θηλδύλνπ έλαληη ηεο νκάδαο ησλ αζζελώλ ρακεινύ θηλδύλνπ (17% 

ελ. 1%, αληίζηνηρα, p<0.001). Eπηπξόζζεηα, αζζελείο κε αλαζηξέςηκε 

κπνθαξδηαθή ηζραηκία ζην ζπηλζεξνγξάθεκκα κε ζάιιην παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθά πςειόηεξε ζπρλόηεηα θαξδηαγγεηαθήο ζκεζηκόηεηαο 

ζπγθξηλόκελνη κε απηνύο πνπ δελ παξνπζίαδαλ ειιείκαηα αηκάησζεο (23% 

ελ. 5%, αληίζηνηρα,  p<0.05). Η αλάδεημε κάιηζηα παξακέλνλησλ 

ειεηκκάησλ νδήγεζε ζε αθόκε κεγαιύηεξε ζλεζηκόηεηα (29%, p<0.05). Η 

παξαπάλσ κειέηε αλαδεηθλύεη ηελ αμία ηνπ αλαιπηηθνύ θαξδηαγγεηαθνύ 

ειέγρνπ ησλ ππνςήθησλ ιεπηώλ ΝΜ. 

    
 Δθηόο από ηελ ηζραηκηθή λόζν κπνθαξδίνπ, νη αζζελείο κε ηειηθό 

ζηάδην ΥΝΝ ηείλνπλ λα αλαπηύζνπλ κηα κε ηζραηκηθνύ ηύπνπ, νπξαηκηθή 

κπνθαξδηνπάζεηα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκθνξεηηθή θαξδηάθε 

αλεπάξθεηα θαη ζε αηθλίδην ζάλαην. ε κηα πξννπηηθή δηπιά 

δηαζηαπξνύκελε κειέηε 153 κε δηαβεηηθώλ αηκνθαζαηξόκελσλ αζζελώλ, νη 

Parfrey θαη ζπλ αλέθεξαλ νηη κόλν ην 23% ησλ αζζελώλ παξνπζίαδαλ 

θπζηνινγηθό ππεξερνθαξδηνγξάθεκκα, ελώ ην 10% εκθάληδαλ ζεκεία 

ζπκθνξεηηθνύ ηύπνπ θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ζην κεηξνύκελν μεξό 

ζσκαηηθό ηνπο βάξνο20. Σν ππεξερνθαξδηνγξάθεκκα επνκέλσο απνηειεί 
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εμέηαζε ξνπηίλαο ζε αζζελείο κε επξήκαηα ύπνπηα ζπκθνξεηηθήο 

κπνθαξδηνπάζεηαο. 

 

Αγγειακή εγκεθαλική και πεπιθεπική αγγειακή νόζορ  

 
    Αζζελείο κε ηειηθνύ ζηαδίνπ ΥΝΝ παξνπζηάδνπλ επίζεο απμεκέλε 

επίπησζε λόζνπ ησλ θαξσηίδσλ21. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη θύζεκα 

θαξσηίδσλ, πξνεγνύκελν ηζηνξηθό ΑΔΔ ή παξνδηθήο ηζραηκηθήο 

πξνζβνιήο ηνπ ΚΝ ζα πξέπεη ηαθηηθά λα δηελεξγείηαη Triplex θαξσηίδσλ. 

Αζζελείο κε πνιπθπζηηθή λόζν ησλ λεθξώλ (ΠΚΝ) παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλε ζπρλόηεηα εγθεθαιηθώλ αλεπξπζκάησλ. Ο έιεγρνο κε MRI 

εγθεθάινπ γηα όινπο ηνπο αζζελείο κε ΠΚΝ παξακέλεη ακθίβνινο, ελώ 

πνιιά κεηακνζρεπηηθά θέληξα ηνλ εθαξκόδνπλ όπνηε ππάξρεη ηζηνξηθό 

επίκνλεο θεθαιαιγίαο ή νηθνγελεηαθό ηζνξηθό εγθεθαιηθνύ αλεπξύζκαηνο22.  

   
 Η ζνβαξνύ βαζκνύ πεξηθεξηθή αγγεηαθή λόζνο αλεπξίζθεηαη ζε 

πνζνζηό 2.0-3.2% ησλ ππνςήθησλ ιεπηώλ ΝΜ23. Οη θιαζζηθνί 

παξάγνληεο θηλδύλνπ ηεο πεξηθεξηθήο αγγεηαθήο λόζνπ είλαη ίδηνη κε 

απηνύο ηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ24. Γηα ηνπο αζζελείο κε ανξηνιαγόληα 

αζεξνζθιήξσζε, αγγεηνγξαθία, MDCT αγγεηνγξαθία θαη ρεηξνπξγηθή 

παξέκβαζε κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ πξηλ ηε λεθξηθή κεηακόζρεπζε25. 

 

Κακοήθειερ και νεθπική μεηαμόζσεςζη 

 
    Η ελεξγείο θαθνήζεηεο, πιελ ηνπ βαζηθνθπηηαξηθνύ θαξθίλνπ ηνπ 

δέξκαηνο, ζεσξνύληαη απόιπηεο αληελδείμεηο γηα λεθξηθή κεηακόζρεπζε26. 

Μηα ιαλζάλνπζα θαθνήζεηα κπνξεί λα αλαδσππξσζεί κεηά ηελ ρνξήγεζε 

ηεο εληαηηθήο εηζαγσγηθήο αλνζνθαηαζηαιηηθήο αγσγήο. ε κηα 

αλαζθόπεζε 913 ιεπηώλ ΝΜ, νη Pen θαη ζπλ παξαηήξεζαλ πνζνζηό 53% 

ππνηξνπήο όισλ ησλ όγθσλ, όηαλ είρε κεζνιαβήζεη δηάζηεκα κόλν 0-24 

κελώλ από ηελ ζεξαπεία ηνπ όγθνπ κερξη ηε λεθξηθή κεηακόζρεπζε. Σα 
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αληίζηνηρα πνζνζηά ππνηξνπήο ησλ θαθνεζεηώλ γηα κεζνδηάζηεκα 25-60 

κελώλ θαη γηα κεζνδηάζηεκα > 60 κήλεο  ήηαλ 34% θαη 13%. ε νξηζκέλεο 

επνκέλσο θαθνήζεηεο όπσο ν θαξθίλνο καζηνύ, ησλ έζσ γελλεηηθώλ 

νξγάλσλ θαη ν νξζνθνιηθόο θαξθίλνο απαηηείηαη κεζνδηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 

5 εηώλ κέρξη ηε λεθξηθή κεηακόζρεπζε27. 

 

Ζπαηική νόζορ 

 
    Η επαηίηηδα C απνηειεί ηελ θπξηώηεξε αηηία ρξόληαο επαηηθήο λόζνπ 

ησλ ιεπηώλ λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο28. Η αλίρλεπζε επνκέλσο  ηεο 

επαηίηηδαο C πξηλ ηε λεθξηθή κεηακόζρεπζε ζπληζηά βαζηθό ζηνηρείν ηνπ 

πξνκεηακνζρεπηηθνύ ειέγρνπ. Η επίπησζε ηεο ρξόληαο επαηίηηδαο C (αληη-

HCV ζεηηθνί αζζελείο) ήηαλ ζην 7.8% ζηα θέληξα αηκνθάζαξζεο ησλ ΗΠΑ 

ην 200229. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ ELISA 3εο γελληάο ε New England Organ 

Bank αλέθεξε 19% ζπρλόηεηα αληη-HCV ζεηηθώλ αζζελώλ ζηελ ιίζηα 

αλακνλήο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηαμύ 1986 θαη 199030. Σν 81% ησλ 

αζζελώλ απηώλ παξνπζίαδαλ θαη ζεηηθή HCV RNA-PCR.   

 
 Ο πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο ησλ αζζελώλ κε επαηίηηδα C 

παξακέλεη ακθηζβεηνύκελνο ζε όηη αθνξά ηηο πιένλ αμηόπηζηεο εμεηάζεηο 

θαζνξηζκνύ ηεο ελεξγόηεηαο ηνπ ηνύ. Οη επαηηθέο δνθηκαζίεο απνβαίλνπλ 

θπζηνινγηθέο ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ. Η ρξήζε κάιηζηα ηεο 

ηληεξθεξόλεο γηα ηελ ζεξαπεία ηεο επαηίηηδαο C κεηά ηε λεθξηθή 

κεηακόζρεπζε αληελδείθλπηαη ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ θηλδύλνπ νμείαο 

απόξξηςεο. Πξνηείλεηαη ε βηνςία ήπαηνο ζε όινπο ηνπ HCV RNA-ζεηηθνύο 

αζζελείο γηα ηνλ απνθιεηζκό ηεο ελεξγνύ επαηίηηδαο ή αθόκε θαη ηεο 

θίξξσζεο ηνπ ήπαηνο31. Η πεξηζζόηεξνη βέβαηα αζζελείο απνδεηθλύεηαη όηη 

έρνπλ κόλν ήπηεο αιινηώζεηο επαηίηηδαο, νπόηε απηνί κπνξεί λα δερζνύλ 

λεθξηθό κόζρεπκα κε ζρεηηθή αζθάιεηα. ε αζζελείο κε θίξξσζε από 

επαηίηηδα C πξνηείλεηαη,  εθόζνλ ε θιηληθή ηνπο εηθόλα ην επηηξέπεη, ε 

ηαπηόρξνλε κεηακόζρεπζε ήπαηνο θαη λεθξνύ. Η ζεξαπεία εθηόο από ηελ 
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ηληεξθεξόλε πεξηιακβάλεη θαη ηελ ξηκπαβηξίλε. Δάλ ην HCV RNA 

αξλεηηθνπνηεζεί ηόηε ζύκθσλα κε νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο ε λεθξηθή 

κεηακόζρεπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

     
 Οη  HCV ζεηηθνί αζζελείο πνπ κεηακνζρεύνληαη παξνπζηάδνπλ 

θαιύηεξε καθξνρξόληα επηβίσζε από ηνπο  HCV ζεηηθνύο αζζελείο πνπ 

παξακέλνπλ ζηελ αηκνθάζαξζε32. Οη    αηκνθαζαηξόκελνη HCV ζεηηθνί 

αζζελείο, ζπγθξηλόκελνη κε ηνπο HCV αξλεηηθνύο αζζελείο παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλν θίλδπλν ζαλάηνπ από άιιεο αηηίεο όπσο νη ινηκώμεηο33. Ο 

ζρεηηθόο θίλδπλνο (RR) ζαλάηνπ από όια ηα αίηηα γηα ηνπο 

κεηακνζρεπκέλνπο HCV ζεηηθνύο αζζελείο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ 0-3 

κελώλ, 3-6 κελώλ, 7-48 κελώλ θαη > 4 εηώλ βξέζεθε νηη ήηαλ 4.75, 1.76, 

0.31 θαη 0.84 αληίζηνηρα. O RR απηόο κεηώλεηαη όζν απνκαθξπλόκαζηε 

από ηελ εκεξνκελία ηεο κεηακόζρεπζεο θαη πάλησο βξέζεθε κηθξόηεξνο 

από ηελ ζλεζηκόηεηα ησλ   HCV ζεηηθώλ αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε.  

 
    Η ζπρλόηεηα ηεο επαηίηηδαο Β ζηνπο αηκνθαζαηξόκελνπο αζζελείο 

πνπ επξίζθνληαη εγγεγξακκέλνη ζηε ιίζηα έρεη κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα 

εμαηηίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκνύ ησλ αζζελώλ απηώλ αιιά θαη ηνπ 

πξνζσπηθνύ ησλ θέληξσλ αηκνθάζαξζεο29,34. Οη ζεηηθνί ζε επαηίηηδα Β 

κεηακνζρεπκέλνη αζζελείο ηείλνπλ λα αλαπηύζζνπλ ρξόληα ελεξγό 

επαηίηηδα θαη θίξξσζε ηαρύηεξα θαη πην ζπρλά ζπγθξηλόκελνη κε ηνπο 

ζεηηθνύο ζε επαηίηηδα Β αζζελείο πνπ παξακέλνπλ ζηελ αηκνθάζαξζε35. 

Αζζελείο κε ζεηηθό HBV DNA ή κε επξήκαηα ρξόληαο ελεξγνύ επαηίηηδαο 

ζηελ βηνςία ήπαηνο ζεσξνύληαη νξηαθνί θαη πςεινύ θηλδύλνπ αζζελείο θαη 

ζα πξέπεη λα απνθιείνληαη από ππνςήθηνη ιήπηεο ΝΜ. Οη απινί θνξείο ηνπ 

HBsAg κπνξεί όκσο λα δερζνύλ λεθξηθό κόζρεπκα θαη ε 12εηήο επηβίσζή 

ηνπο δελ θαίλεηαη λα δηαθέξεη από απηή ησλ ζεηηθώλ ζε HBsAg 

αηκνθαζαηξόκελσλ αζζελώλ36.  
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Πασςζαπκία 

 
    Η επηβίσζε αζζελώλ θαη λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο επεξεάδεηαη 

αξλεηηθά από ηελ παρπζαξθία37. Η παρπζαξθία επίζεο ζρεηίζζεθε κε 

απμεκέλε ζπρλόηεηα ινηκώμεσλ ηνπ ηξαύκαηνο θαη κε θαζπζηεξεκέλε 

ιεηηνπξγία ηνπ λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο (ΚΛΜ)38. Οη παρύζαξθνη ππνςήθηνη 

ιήπηεο ΝΜ ζπγθξηλόκελνη κε ηνπο έρνληεο BMI 24-26 kg/m2 παξνπζηάδνπλ 

κεγαιύηεξν ζρεηηθό θίλδπλν απώιεηαο ηνπ ΝΜ, κε ηνλ κεγαιύηεξν ζρεηηθό 

θίλδπλν λα ηνλ παξνπζηάδεη ε νκάδα κε ΒΜΙ > 36 kg/m2   (RR=1.385). Γηα 

ηνπο ηειεπηαίνπο ν RR ηεο ΚΛΜ ήηαλ κάιηζηα 1.51. ηνπο ππέξβαξνπο 

επίζεο αζζελείο παξαηεξείηαη απμεκέλε ζλεζηκόηεηα από όια ηα αίηηα, από 

θαξδηαγγεηαθή λόζν θαη από ινηκώμεηο. Τπάξρνπλ όκσο θαη κειέηεο πνπ 

δείρλνπλ παξόκνηα 3εηή επηβίσζε αζζελώλ θαη κνζρεπκάησλ κεηαμύ 

παρύζαξθσλ θαη κε παρύζαξθσλ αζζελώλ39. Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο 

έδεημαλ όηη ε λεθξηθή κεηακόζρεπζε πξνζθέξεη βειηησκέλε επηβίσζε, 

θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ λεθξνπαζώλ κε  ΒΜΙ > 30 

kg/m2 ζπγθξηλόκελε κε ηελ επηβίσζε ησλ αηκνθαζαηξόκελσλ παρύζαξθσλ 

αζζελώλ40. Η απόθαζε γηα ηελ κεηακόζρεπζε ππέξβαξνπ αζζελνύο είλαη 

σο εθ ηνύηνπ εμαηνκηθεπκέλε. 

 

Ζλικιυμένοι ςποτήθιοι λήπηερ ΝΜ 

 
    Η κέζε ειηθία ησλ αζζελώλ πνπ βξίζθνληαη ζε ιίζηα γηα λεθξηθή 

κεηακόζρεπζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ απμάλεη1. Σν 2005, ην UNOS 

αλέθεξε όηη κεηαμύ ησλ 4200 ζαλάησλ ππνςεθίσλ ιεπηώλ ΝΜ, ην 71% 

αθνξνύζε αζζελείο ειηθίαο ≥ 50 εηώλ θαη ην 22% αζζελείο ειηθίαο ≥ 65 

εηώλ. Μηα πξνζέγγηζε γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο αθνξά ηελ πξνζθνξά 

νξηαθώλ κνζρεπκάησλ ζε ειηθησκέλνπο ιήπηεο (θαζώο επίζεο θαη ζε 

δηαβεηηθνύο ειηθησκέλνπο αζζελείο ή ζε ππνςήθηνπο ιήπηεο κε ζεκαληηθά 

αγγεηαθά πξνβιήκαηα)41. Σν Eurotransplant Senior Program (ESP) πνπ 

ζεζκνζεηήζεθε ην 1999 απνδέρεηαη  ζαλ θαιύηεξε ιύζε ηελ πξνζθνξά 
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ελόο ΝΜ από ειηθησκέλν δόηε πνπ αθαηξέζεθε ηνπηθά,  ζε έλαλ επίζεο 

αληίζηνηρν ηνπηθό ειηθησκέλν ππνςήθην ιήπηε, κε επαηζζεηνπνηκέλν θαη 

ππόβαιιόκελν ζε πξώηε λεθξηθή κεηακόζρεπζε (κείσζε ηνπ ρξόλνπ 

ςπρξήο ηζραηκίαο)42. Η ηαθηηθή απηή νδήγεζε ζε παξόκνηα ελόο έηνπο 

επηβίσζε κνζρεπκάησλ θαη αζζελώλ κε απηέο ηεο νκάδαο ησλ λεόηεξσλ 

αζζελώλ.  Μάιηζηα ν ρξόλνο αλακνλήο ζηε ιίζηα κεηώζεθε θαηά 250 

εκέξεο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο πνπ εληάρζεθαλ ζην  ESP. Ο 

πηζαλόο θίλδπλνο ΚΛΜ ή πξσηνπαζνύο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΝΜ κεηώλεηαη 

ζεκαληηθά όηαλ αθόκα θαη γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ππνςήθηνπο ιήπηεο 

ππάξρεη δσλ δόηεο λεθξνύ. 

 

Ππυηοπαθήρ νεθπική νόζορ και κίνδςνορ ςποηποπήρ 
 

 Οξηζκέλα πξσηνπαζή λεθξηθά λνζήκαηα θαη κεξηθά ζπζηεκαηηθά 

λνζήκαηα κπνξεί λα ππνηξνπηάζνπλ ζην λεθξηθό κόζρεπκα. Οη θπξηόηεξεο 

πξσηνπαζείο λεθξηθέο λόζνη πνπ ππνηξνπηάδνπλ ζην ΝΜ είλαη ε εζηηαθή 

ζπεηξακαηνζθιήξπλζε, ε κεκβξαλνπαξαγσγηθή ηύπνπ Ι θαη ΙΙ 

ζπεηξακαηνλεθξίηηο (Ν) , ε κεκβξαλώδεο Ν θαη ε IgA λεθξίηηδα43. Από 

ηα ζπζηεκαηηθά λνζήκαηα ζπρλόηεξα ππνηξνπηάδνπλ ην νπξαηκηθό-

αηκνιπηηθό ζύλδξνκν, ε νμάισζε, ε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα θαη λεθξίηηδα 

ηνπ ιύθνπ44. Δθόζνλ γλσξίδνπκε ηελ πξσηνπαζή λόζν, ζα πξέπεη λα 

ελεκεξώλνπκε ηνλ ππνςήθην ιήπηε γηα ηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο. Δπίζεο ζε 

πεξίπησζε ζπζηεκαηηθνύ λνζήκαηνο ζα πξέπεη λα αλακέλνπκε κέρξηο 

όηνπ παξαηεξεζεί ίαζε ή ύθεζε ηεο πξσηνπαζνύο δηαηαξαρήο. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 
    Η λεθξηθή κεηακόζρεπζε απνηειεί ηελ θαιύηεξε κέζνδν ζεξαπείαο 

ησλ αζζελώλ κε ΥΝΝ ηειηθνύ ζηαδίνπ, δηόηη βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο 

ησλ αζζελώλ απηώλ θαη απμάλεη ην πξνζδόθηκν επηβίσζήο ηνπο. Γηα λα 

επηηεπρζνύλ νη παξαπάλσ ζηόρνη είλαη απαξαίηεηνο ν αλαιπηηθόο θαη ζε 
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βάζνο πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο ησλ ππνςήθησλ ιεπηώλ λεθξηθνύ 

κνζρεύκαηνο. Ο έιεγρνο απηόο αλαηίζεηαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε 

ηαηξνλνζειεπηηθή νκάδα θαζώο επίζεο θαη ζην κε ηαηξηθό θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο, ςπρνιόγν θαη 

δηαηηνιόγν. 

 

 

Βιβλιογπαθία 

 
1. United Network for Organ Sharing. Current US waiting list. UNOS, 

2006. Available from: www.unos.org. Accessed December 22, 2006. 

2. United Network for Organ Sharing. Kidney Kaplan-Meier median 

waiting times for registrations listed: 1999-2004. UNOS, 2006. 

Available from: www.unos.org. Accessed December 22, 2006 

3. United States Renal Data System. USRDS 2005 Report: 

transplantation. Am J Kid Dis 2006;47(Suppl. 1):145-58. 

4. Casingal V, Glumac E, Tan M, et al. Death on the kidney waiting list-

good candidates or not? Am J Transplant 2006;6:1953-6 

5. Kasiske BL, Cangro CB, Hariharan S, et al. American Society of 

Transplantation. The evaluation of renal transplantation candidates: 

clinical practice guidelines. Am J Transplant 2001;1(Suppl.2):3-95. 

6. Wolfe RA, Ashby VB, Milford EL, et al. Comparison of mortality in all 

patients on dialysis awaiting transplantation, and recipients of a first 

cadaveric transplant. N Engl J Med 1999;341:1725-30.  

7. Port FK, Wolfe RA, Mauger EA, et al. Comparison of survival 

probabilities for dialysis patients vs cadaveric renal transplants 

recipients. JAMA 1993 ;270 :1339-43. 

62

http://www.unos.org/
http://www.unos.org/


Ξενοδοτείο DIVANI-CARAVEL 
21

η 
Ζμερίδα: Νεώηερα Δεδομένα ζηη Μεηαμόζτεσζη Νεθρού , 21 Μαξηίνπ 2010 

8. Meier-Kriesche HU, Ojo AO, Port FK, et al. Survival improvement 

among patients with end-stage renal disease: trends over time for 

transplant recipients and wait-listed patients. J Am Soc Nephrol 

2001;12:1293-6. 

9. Meier-Kriesche HU, Kaplan B. Waiting time on dialysis as the strongest 

modifiable risk factor for renal transplant outcomes: a paired donor 

kidney analysis. Transplantation 2002;74:1377-81. 

10. Kasiske BL, Snyder JJ, Matas AJ, et al. Preemptive kidney 

transplantation: the advantage and the advantaged. J Am Soc Nephrol 

2002;13:1358-64 

11. Ishani A, Ibrahim HN, Gilberstson D, et al. The impact of residual renal 

function on graft and patient survival rates in recipients of preemptive 

renal transplants. Am J Kidney Dis 2003;42:1275-82 

12. EBPG (European Expert Group on Renal Transplantation), European 

Renal Association (ERA-EDTA). European Society for Organ 

Transplantation (ESOT). European best practice guidelines for renal 

transplantation (part 1). Nephrol Dial Transplant 2000;15(Suppl. 7):1-

85. 

13. United States Renal Data System. The USRDS 1997 annual data 

report. Bethesda, MD; National Institute of Diabetes and Digestive and 

Kidney Diseases, 2000. 

14. Locatelli F, Del Vacchio L, Manzoni C. Morbidity and mortality on 

maintenance haemodialysis. Nephron 1998;80:380-400. 

15. United States Renal Data System. The USRDS 2000 annual data 

report. Bethesda, MD; National Institute of Diabetes and Digestive and 

Kidney Diseases, 2000. 

63



ΓΟΣΔ ΚΑΗ ΛΖΠΣΔ ΜΟΥΔΤΜΑΣΩΝ: ΠΩ ΔΞΑΦΑΛΗΕΔΣΑΗ Ζ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 
Ζ ΔΠΗΒΗΩΖ ΣΟΤ ΝΔΦΡΗΚΟΤ ΜΟΥΔΤΜΑΣΟ  -  Μσζερλής Ε. Γρηγόριος 

16. Kramer BK, Zulke C, Kammerl MC, et al. European Tacrolimus vs 

Cyclosporine Microemulsion Renal Transplantation Study Group. 

Cardiovascular risk factors and estimated risk for CAD in a randomized 

trial comparing calcineurin inhibitors in renal transplantation. Am J 

Transplant 2003;3:982-7 

17. Pilmore, H. Cardiac assessment fro renal transplantation. Am J 

Transplant 2006;6:659-65 

18. Rabbat CG, Treleaven DJ, Russell JD, et al. Prognostic value of 

myocardial perfusion studies in patients with end-stage renal disease 

assessed for kidney or kidney-pancreas transplantation: a meta-

analysis. J Am Soc Nephrol 2003;14:431-9. 

19. Le A, Wilson R, Douek K, et al. Prospective risk stratification in renal 

transplant candidates for cardiac death. Am J Kid Dis 1994;24:65-71. 

20. Parfrey PS, Harnett JD, Barre PE. The natural history of myocardial 

disease in dialysis patients. J Am Soc Nephrol 1991;2:2-12. 

21. Schwaiger JP, Lamina C, Neyer U, et al. Carotid plaques and their 

predictive value for cardiovascular and all-cause mortality in 

hemodialysis patients considering renal transplantation: A decade 

follow-up. Am J Kid Dis 2006;47:888-97. 

22. Huston J 3rd, Torres VE, Sullivan PP, et al. Value of magnetic 

resonance angiography for the detection of intracranial aneurysms in 

autosomal dominant polycystic kidney disease. J Am Soc Nephrol 

1993;3:1871-7. 

23. Jassal SV, Schaubel DE, Fenton SS. Baseline comorbidity in kidney 

transplant recipients: A comparison of comorbidity indices. Am J Kid 

Dis 2005;46:136-42. 

64



Ξενοδοτείο DIVANI-CARAVEL 
21

η 
Ζμερίδα: Νεώηερα Δεδομένα ζηη Μεηαμόζτεσζη Νεθρού , 21 Μαξηίνπ 2010 

24. Webb AT, Franks PJ, Reaveley DA, et al. Prevalence of intermittent 

claudication and risk factors for its development in patients on renal 

replacement therapy. Eur J Vasc Surg 1993;7:523-7. 

25. Brekke IB, Lien B, Sodal G. Aortoiliac reconstruction in preparation for 

renal transplantation. Transplant Int 1993;6:161-3. 

26. Kasiske BL, Ramos EL, Gaston RS, et al. The evaluation of renal 

transplant candidates: Clinical practice guidelines. J Am Soc Nephrol 

1995;6:1-34. 

27. Penn I. The effect of immunosuppression on pre-existing cancers. 

Transplantation 1993;55:742-7. 

28. Fishman JA, Rubin RH, Koziel MJ, et al. Hepatitis C virus and organ 

transplantation. Transplantation 1996:62;147-54. 

29. Finelli L, Miller JT, Tokars JI, et al. National surveillance of dialysis-

associated diseases in the United States, 2002. Semin Dial 

2005;18:52-61. 

30. Natov SN, Lau JY, Bouthot BA, et al. Serologic and virologic profiles of 

hepatitis C infection in renal transplant candidates. New England 

Organ Bank Hepatitis C Study group. Am J Kid Dis 1998;31:920-7. 

31. Morales JM, Camistol JM. Transplantation in the patient with hepatitis 

C. J Am Soc Nephrol 2000;11:1343-53. 

32. Knoll GA, Tankersley MR, Lee JY, et al. The impact of renal 

transplantation on survival in hepatitis C-positive end-stage renal 

disease patients.  Am J Kid Dis 1997;29:608-14. 

33. Pereira BJ, Natov SN, Bouthot BA, et al. Effect of hepatitis C infection 

and renal transplantation on survival in end-stage renal disease. 

Kidney Int 1998:53;1374-81. 

65



ΓΟΣΔ ΚΑΗ ΛΖΠΣΔ ΜΟΥΔΤΜΑΣΩΝ: ΠΩ ΔΞΑΦΑΛΗΕΔΣΑΗ Ζ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 
Ζ ΔΠΗΒΗΩΖ ΣΟΤ ΝΔΦΡΗΚΟΤ ΜΟΥΔΤΜΑΣΟ  -  Μσζερλής Ε. Γρηγόριος 

34. Goffin E, Pirson Y, van Ypersele de Strihou C. Implications of chronic 

hepatitis B or hepatitis C infection for renal transplant candidates. 

Nephrol Dial Transplant 1995;10:88-92. 

35. Harnett JD, Zeldis JB, Parfrey PS, et al. Hepatitis B disease in dialysis 

and transplant patients. Transplantation 1987;44:369-76.  

36. Aroldi A, Lampertico P, Montagnino G, et al. Natural history of hepatitis 

B and C in renal allograft recipients. Transplantation 2005;79:1132-6. 

37. Meier-Kriesche HU, Arndorfer JA, Kaplan B. The impact of body mass 

index on renal transplant outcomes: A significant independent risk 

factor for graft failure and patient death. Transplantation 2002;73:70-4. 

38. Drafts HH, Anjum MR, Wynn JJ, et al. The impact of pre-transplant 

obesity on renal transplant outcomes. Clin Transplant 1997;11:493-6. 

39. Marks WH, Florence LS, Chapman PH, et al. Morbid obesity is not a 

contraindication to kidney transplantation. Am J Surg 2004;187:635-8. 

40. Pelletier SJ, Maraschio MA, Schaubel DE, et al. Survival benefit of 

kidney and liver transplantation for obese patients on waiting list. Clin 

Transpl 2003;77-88. 

41. Metzger RA, Delmonico FL, Feng S, et al. Expanded criteria donors for 

kdney transplantation. Am J Transplant 2003;3(Suppl.4):114-25. 

42. Smits JM, Persijn GG, Van Houwelingen HC, et al. Evaluation of the 

Eurotransplant Senior Program. Am J Transplant 2002;2:664-70. 

43. Hariharan S. Recurrent and de novo disease after renal 

transplantation. Semin Dial 2000;13:195-9. 

44. Briganti EM, Russ GR, McNeil JJ, et al. Risk of renal allograft loss from 

recurrent glomerulonephritis. N Engl J Med 2002;347:103-9. 

         

66



Ζ ΘΔΠΖ ΡΖΠ ΣΥΟΑΠ ΚΑΠ
ΠΡΗΠ ΚΔΡΑΚΝΠΣΔΠΔΗΠ ΠΡΖ 

ΓΗΔΘΛΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ

ΑΘΗΝΑ   ΓΟΜΠΟΥ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟ

2

ORGAN DONORS RATES

Per million population

2004

ORGAN DONORS RATESORGAN DONORS RATES

Per million populationPer million population

20042004

11-20 ppm11-20 ppm

20-30 ppm20-30 ppm

> 30 ppm> 30 ppm

< 11 ppm< 11 ppm
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ 

ΤΓΔΗΑ

ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΝΔΦΡΟΤ

ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΚΑΡΓΗΑ

ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΖΠΑΣΟ

ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΠΝΔΤΜΟΝΩΝ

ΤΝΣΟΝΗΣΔ

ΓΔΝΗΚΟ

ΠΛΖΘΤΜΟ

ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ

Μ.Μ.Δ.

ΔΝΩΔΗ ΑΘΔΝΩΝ

ΔΚΚΛΖΗΑ

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ

ΑΛΛΟΗ

ΚΔΝΣΡΗΚΖ

ΓΗΟΗΚΖΖ

E.O.M.

Το «Ιζπανικό μονηέλο» ανάπηυξης ηης 
μεηαμοζχευηικής διαδικαζίας
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CoE  ACTIVITIES

1) Policy advice
 Conventions/Agreements
 Recommendations
 Consensus reports
2) Standard setting (Guide to safety and quality 

assurance for organs, tissues, and cells)
3) Monitoring (Transplant NEWSLETTER)
4) Field action
 Assistance Activities:Experts sent on the field to counsel 

governments on regulatory or organizational problems 
(Romania, Ukraine, Georgia, Moldavia)

 Conferences, Donation Day
5) International cooperation (EU, WHO)

Policy Actions

- Improving quality and safety

- Increasing availability of organs

- Fighting organ trafficking

Follow-up Actions

- Organ Directive

- National Action Plan

- Tissue Directive

Scientific Committees of Experts

Funds for Projects, Operation Grants, Conferences

EU  ACTIVITIES

                                                                               Ξενοδοχείο DIVANI-CARAVEL 
21η Ημερίδα: Νεώτερα Δεδομένα στη Μεταμόσχευση Νεφρού , 21 Μαρτίου 2010 

73



Γιακραηικοί Νργανιζμοί: EuroTx, ScandiaTx, BalTx

EOEO

UNOS

Ibero-American

ETCO

ESOT

BTC

ΚΡΛ, ΔΡΛ

Θανόνες Ιειηοσργίας, Ανηαλλαγή Κοζτεσμάηων

Διδικά Ξρογράμμαηα (Δπείγονηα – Δσαιζθηηοποιημένοι)

Δκπαίδεσζη – Έρεσνα (ETPOD – Alliance-O, EQUSOD)

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

ΗΠΞΑΛΗΘΖ ΞΟΝΔΓΟΗΑ

<< ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΞΑΓΘΝΠΚΗΑΠ ΙΠΖΠ >>

ΞΟΝΘΙΖΠΖ

 ΑΛΗΠΝΡΖΡΑ, ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΡΖ ΚΣ

 ΞΟΝΡΞΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ

 ΣΑΟΑΜΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ :ΓΝΚΖΠΖ, ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ, 
ΑΛΑΞΡΜΖ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
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ΗΠΞΑΛΗΘΖ ΞΟΝΔΓΟΗΑ

ROUND TABLE ΡΥΛ ..Θ.Α.

 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ – EUROPEAN DIRECTIVE

 Δ.Π.Γ. – ACTION PLAN

 ΑΞΝΤΔΗΠ ΡΥΛ ΠΙΙΝΓΥΛ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ

 ΑΞΝΤΔΗΠ ΡΥΛ ΚΔΡΑΚΝΠΣΔΡΥΛ

Ξ.Ν..

1. ΑΛΑΓΘΖ ΓΗΑ ΔΞΑΟΘΔΗΑ      

2. ΟΝΙΝΠ ΘΑΗ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ..

3. ΘΟΗΠΗΚΖ ΠΚΒΝΙΖ ΡΥΛ Δ..

ΝΚΑΓΔΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

TRIAL         FEEDBACK         COMPLEX          GLOBAL

ISSUES                WORK   
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EU POLICY ON SUBSTANCES OF 

HUMAN ORIGIN

The steps towards the Commission Organ Proposals

• Statement by the Commission (2004)

• Questionnaire to Member States (2004)

• Open Consultation (2006)

• Commission Communication 2007 +  problem identification  document

(first Impact Assessment)

• Council + EP Resolutions - (dec.2007)+ (apr.2008)

• Commission proposals (dec.2008)

=> Action Plan + Directive 

=> + Impact Assessment

• Co-decision: 2 readings

• Action Plan “implementation” 2009-2015

ORGAN DONATION AND 

TRANSPLANTATION: POLICY 

ACTIONS AT EU LEVEL

10 PRIORITY ACTIONS (2009-2015)

↑ ΣΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ 

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΜΥ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ 

ΠΡΟΒΑΗΜΑ

ΒΔΛΣΗΩΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ

EU LEGAL FRAMEWORK

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
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THE ACTION PLAN

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ

Action Plan on Strengthened Cooperation between Member States 

• ςνηονιζηήρ ΜΥ ζε κάθε νοζοκομείο πος μποπεί να ςπάπξει ΓΓ

• Ππογπάμμαηα βεληίωζηρ ηηρ ποιόηηηαρ  ζηα Ν.Γ.

• Ανάπηςξη ππογπαμμάηων για ηη Ε.Γ.

•Ίδπςζη οπγανωηικών μονηέλων για ηη Γ.Ο. και ΜΥ ζηα Κ.Μ.

• Ανηαλλαγή οπγάνων μόνο μεηαξύ ηων Α.Α.

• Γνώζη και επικοινωνιακά επγαλεία ηων Δ.Δ. και ηων .Α.

THE ACTION PLAN
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΟΑΠΖ 1-2: ΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΡΠ ΠΡΝ ΔΠ – ΞΗΙΝΡΗΘΖ 
ΔΦΑΟΚΝΓΖ 3 ΔΡΖ

ΓΟΑΠΖ 3: ΓΩΟΔΑ ΑΞΝ ΕΩΛΡΔΠ ΓΝΡΔΠ 4ου

ΒΑΘΚΝ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ

ΓΟΑΠΖ 4-5: ΘΑΚΞΑΛΗΑ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖΠ

ΓΟΑΠΖ 6-7-8: ΓΗΑΘΟΑΡΗΘΔΠ ΠΚΦΩΛΗΔΠ 
(ΔΞΔΗΓΝΛΡΑ, ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ)

ΓΟΑΠΖ 9-10: ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΚΝΛΑΓΩΛ -
GUIDLINES

23

ΑΤΞΖΖ 

ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ 

ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ

ΣΩΝ ΜΥ 

ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΚΑΗ

ΑΦΑΛΔΗΑ

Π
Ρ

Ο
Κ

Λ
Ζ


Δ

Η

Α
Ν

Σ
ΗΚ

Δ
ΗΜ

Δ
Ν

Α

1 Πλήπερ δςναμικό από 

Α.Γ.

2 Ε.Μ. επικοςπικά

3 Κοινωνική αθύπνιζη

4 Δνίζσςζη και

καθοδήγηζη ΜΥ

ζςζηημάηων

5 Βεληίωζη 

ποιόηηηαρ και 

αζθάλειαρ

Π
Ρ

Ο
Σ

Δ
Ρ

Α
ΗΟ

Σ
Ζ

Σ
Δ



1 ςνηονιζηέρ ΜΥ

2 Ππογπάμμαηα βεληίωζηρ ποιόηηηαρ

3 Ππογπάμμαηα Ε.Γ.

4 Δπικοινωνιακά επγαλεία ηων Δ.Δ.

5 Πληποθόπηζη ηων δικαιωμάηων

ηων πολιηών

6 Οπγανωηικά μονηέλα

7 Δ.Δ. - Γιακπαικέρ ζςμθωνίερ

8 Ανηαλλαγή οπγάνων

9 Αξιολόγηζη ηων αποηελεζμάηων

μεηά ηη ΜΥ

10 Κοινά ζςζηήμαηα διαπίζηεςζηρ

ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΔ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Γόμπου Αθηνά 
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ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ

DIRECTIVE

Υιοθέηηζη

Ππόηαζη

Υιοθέηηζη ;

Ενδιάμεζη αναζκόπηζη

Υλοποίηζη;

Αξιολόγηζη

Σας εσταριστώ

                                                                               Ξενοδοχείο DIVANI-CARAVEL 
21η Ημερίδα: Νεώτερα Δεδομένα στη Μεταμόσχευση Νεφρού , 21 Μαρτίου 2010 
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ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ  ΣΕΥΝΙΚΗ  ΣΗ ΜΕΣΑΜΟΥΕΤΗ ΝΕΦΡΟΤ  

ΚΑΙ  ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ  ΕΠΙΠΛΟΚΕ 
 

Ιωάννηρ Γ. Μπόκορ 

Υειροσργός – Αναπληρωτής Διεσθσντής 

 

Η ΕΓΥΕΙΡΗΗ ΣΗ ΜΕΣΑΜΟΥΕΤΗ 

 
 Όηαλ πξόθεηηαη γηα πξνγξακκαηηζκέλε κεηακόζρεπζε λεθξνύ από 

δώληα δόηε, ππάξρεη αξθεηόο ρξόλνο γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ιήπηε.  Σηελ πησκαηηθή κεηακόζρεπζε λεθξνύ 

πνπ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ, ε ζξέςε ηνπ ππνςήθηνπ ιήπηε, ε 

γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη εηδηθόηεξα ε θαξδηαθή ιεηηνπξγία 

πξέπεη λα εθηηκεζνύλ.  Η απνπζία ζπζηεκαηηθήο ή ηνπηθήο ινηκώμεσο θαη 

αλαηκίαο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ πξόιεςε κεηεγρεηξεηηθώλ επηπινθώλ. 

Η αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία επεξεάδεη ηελ αξλεηηθά ηελ επνύισζε ηνπ 

ηξαύκαηνο θαη ε πηζαλόηεηα ινηκώμεσο είλαη κεγαιύηεξε.  Γηα απηό ηνλ 

ιόγν ε πξνζεθηηθή ρεηξνπξγηθή ηερληθή, ε αληηζεςία θαη ε αηκόζηαζε έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία.  Η αηκνθάζαξζε πξηλ ηελ κεηακόζρεπζε είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο όζνλ αθνξά 

ηνλ όγθν πγξώλ θαη ηελ ειεθηξνιπηηθή ηζνξξνπία, θαζώο θαη ηελ δηόξζσζε 

ηεο αλαηκίαο. 

 Η κεηακόζρεπζε γίλεηαη ζπλήζσο κε γεληθή αλαηζζεζία αιιά, 

εμαηξεηηθά ζπάληα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ξαρηαία αλαηζζεζία.  Πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο εγρείξεζεο ηνπνζεηείηαη θαζεηήξαο ζηελ νπξνδόρν θύζηε 

θαη κέζσ απηνύ εγρέεηαη αληηβηνηηθό δηάιπκα γηα λα δηαηείλεη ηελ θύζηε θαη 

λα δηεπθνιύλεη ηελ αλαγλώξηζή ηεο δηεγρεηξεηηθά.  Αληηβηνηηθά δίδνληαη 

ζπζηεκαηηθά πεξηεγρεηξεηηθά.   

 Η εγρεηξεηηθή ηνκή πξέπεη λα γίλεηαη ζηα θαηώηεξα ηεηαξηεκόξηα 

ηεο θνηιίαο, εθηόο αλ πξνεγνύκελεο επεκβάζεηο ππαγνξεύνπλ θάπνηα άιιε 
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ηνκή.  Η θακπύιε ηνκή αξρίδεη από ηελ εβηθή ζύκθπζε θαη ηειεηώλεη ιίγν 

πςειόηεξα από ηελ ιαγόλην αθξνινθία πξνο ηελ κέζε γξακκή.   

Απνθαιύπηεηαη ν εμσπεξηηνλατθόο ρώξνο κεηά ηελ δηαίξεζε ηνπ έμσ, ηνπ 

έζσ, θαη ηνπ εγθαξζίνπ θνηιηαθνύ κπόο.  Η δηαίξεζε ηεο θάησ επηγάζηξηαο 

αξηεξίαο, ηνπ ζηξνγγύινπ ζπλδέζκνπ ή ηνπ ζπεξκαηηθνύ ηόλνπ κπνξεί λα 

απαηηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία επαξθνύο ρώξνπ γηα ηελ επέκβαζε θαη ηε 

ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο. Αθνινύζσο παξαζθεπάδνληαη ε 

έμσ ιαγόληνο αξηεξία θαη θιέβα από ηνλ δηραζκό κε ηελ έζσ ιαγόλην κέρξη 

ην κεξηαίν ηξήκα.  Η ππνγάζηξηνο αξηεξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ αξηεξηαθή αλαζηόκσζε αιιά ρξεηάδεηαη κεγαιύηεξε παξαζθεπή θαη 

ζπλήζσο δελ είλαη θαηάιιειε ιόγσ κηθξνύ κήθνπο ή ηνηρσκαηηθήο βιάβεο 

ζηελ έθθπζή ηεο.  

 Οη αγγεηαθέο αλαζηνκώζεηο γίλνληαη κε ηνλ παξνδηθό απνθιεηζκό 

ησλ αληηζηνίρσλ αγγείσλ κε εηδηθέο αγγεηνιαβίδεο.  

 Η αξηεξηαθή αλαζηόκσζε ηνύ λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο γίλεηαη κε ηελ 

κε ηελ έμσ ιαγόλην αξηεξία, κεηά ηελ αξηεξηνηνκή ηεο, ηειηθν-πιάγηα 

ρξεζηκνπνηώληαο κε απνξνθήζηκν κνλόθισλν ξάκκα (Prolene 5/0).  Εάλ 

ππάξρνπλ πνιιαπιέο λεθξηθέο αξηεξίεο κε ζπλδεδεκέλεο ζε θνηλό ανξηηθό 

εκβάισκα (Carrel patch), κπνξνύλ λα ελσζνύλ θαη λα αλαζηνκσζνύλ καδί 

ή λα αλαζηνκσζνύλ μερσξηζηά κε κία πνηθηιία ηξόπσλ. 

Η αλαζηόκσζε κεηαμύ ηεο λεθξηθήο θιέβαο θαη ηεο έμσ ιαγνλίνπ θιέβαο 

πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο ηειηθν-πιάγηα κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε κε 

απνξνθήζηκνπ ξάκκαηνο (Prolene 5/0).  Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο 

από κία λεθξηθέο θιέβεο κπνξνύλ λα απνιηλσζνύλ νη κηθξόηεξεο ιόγσ ηεο 

ππάξμεσο ελδνλεθξηθώλ αλαζηνκώζεσλ θαη ηειηθά λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κία αλαζηόκσζε.  

 Μεηά ην πέξαο ησλ αγγεηαθώλ αλαζηνκώζεσλ αθαηξνύληαη νη 

αγγεηνιαβίδεο θαη  γίλεηαη ε επαλαηκάησζε ηνπ λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο. 

Μεγάιε ζεκαζία γηα ηε κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ηεο κεηακόζρεπζεο έρεη ε 

πνηόηεηα ηεο επαλαηκάησζεο, αλ δειαδή ην κόζρεπκα απέθηεζε ακέζσο 

82



Ξενοδοτείο DIVANI-CARAVEL 

21
η 

Ημερίδα: Νεώηερα Δεδομένα ζηη Μεηαμόζτεσζη Νεθρού , 21 Μαξηίνπ 2010 

όκνξθν ρξώκα θαη θαιή ζπαξγή ή αλ ε επαλαηκάησζε ήηαλ αξγή κε 

ηζραηκηθέο πεξηνρέο ή ε ζπαξγή δελ ήηαλ θαιή. Αθνινπζεί ιεπηνκεξήο 

αηκόζηαζε. Σπλήζσο ζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή ιακβάλεηαη θαη ε λεθξηθή 

βηνςία ηνπ κνζρεύκαηνο. 

 Αθνινύζσο γίλεηαη ε αλαζηόκσζε ηνπ νπξεηήξνο ηνπ κνζρεύκαηνο 

κε ηελ νπξνδόρν θύζηε, λενθπζηνζηνκία, θαηά ηξόπν πνπ λα απνηξέπεη 

ηελ παιηλδξόκεζε ησλ νύξσλ ζην κόζρεπκα.  Η ηερληθή ησλ Leadbetter-

Politano απαηηεί ηελ δηάλνημε ηεο θύζηεσο θαη ηελ δεκηνπξγία 

ππνβιελλνγνλίνπ ηνύλει δηακέζσ ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο θύζηεσο θαη 

αθνινύζσο θαζήισζε ηνπ νπξεηήξα κε ξαθέο ζηνλ βιελλνγόλν ηεο 

θύζηεσο ζε ζέζε πξνζζηνπιάγηα.  Σηελ ηερληθή εκθπηεύζεσο ηνπ 

νπξεηήξα θαηά Liche δεκηνπξγείηαη έλα κηθξό άλνηγκα ζηελ θύζηε, ξάβεηαη 

ν νπξεηήξαο ζηνλ βιελλνγόλν ηεο θύζηεσο, θαη αθνινύζσο θιείλεηαη ην 

κπτθό ηνίρσκα ηεο θύζηεσο επάλσ από ηελ αλαζηόκσζε δεκηνπξγώληαο 

θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν αληηπαιιηλδξνκηθό κεραληζκό. Καη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη (Double J stent) σο ελδνλάξζεθαο. 

Σε δύζθνιεο πεξηπηώζεηο ή ζε πεξηπηώζεηο επαλεγρεηξήζεσλ ηνπ 

απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ λεθξνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

ζύζηνηρνο θπζηθόο νπξεηήξαο ηνπ ιήπηε.  Ο θαζεηήξαο ηεο θύζηεσο 

παξακέλεη γηα αξθεηέο εκέξεο (6-8) γηα ηελ πξνζηαζία από δηαθπγέο ηεο 

αλαζηόκσζεο.  

  Μεηά από επηκειή θαη πξνζεθηηθή αηκόζηαζε ην λεθξηθό κόζρεπκα 

ηνπνζεηείηαη εμσπεξηηνλατθά απνθεύγνληαο γσλίσζε ή αλαδίπισζε ησλ 

λεθξηθώλ αγγείσλ.  Αθνινύζσο  ην ηνίρσκα θιείλεηαη κε ή ρσξίο 

παξνρέηεπζε αλάινγα ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρεηξνπξγνύ. 

 

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΠΛΟΚΕ  

 
Οπξνινγηθέο επηπινθέο όπσο δηαθπγή νύξσλ, απόθξαμε ηνπ νπξεηήξα, 

θαη νπξεηεξηθή ή ππειηθή λέθξσζε ζπκβαίλνπλ ζπάληα (θαηά πξνζέγγηζε 
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ιηγόηεξν από 7% όισλ ησλ κεηακνζρεύζεσλ).  Απώιεηα ηνπ κνζρεύκαηνο 

νθεηινκέλε ζε απηέο ηηο επηπινθέο είλαη ζπάληα κε ηελ εμέιημε ησλ 

δηαδεξκηθώλ θαη κηθξνεπεκβαηηθώλ ηερληθώλ.  Η ηζραηκία είλαη ην πην ζπρλό 

αίηην ησλ νπξνινγηθώλ επηπινθώλ.  Σπλήζσο είλαη δεπηεξνπαζήο θαη 

νθείιεηαη ζηελ αθαίξεζε ηνπ κνζρεύκαηνο από ηνλ δόηε, ζηελ ηερληθή ηεο 

αλαζηόκσζεο, ζε αγγεηαθέο παξαιιαγέο ηεο παξνρήο αίκαηνο, ηελ 

απόξξηςε ή ηελ θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία.  Η δηαηήξεζε ηεο παξνρήο 

αίκαηνο ζηελ λεθξηθή πύειν θαη ζηνλ νπξεηήξα ηνπ κνζρεύκαηνο θαηά ηελ 

ιήςε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ επηπινθώλ.  Η δηαηήξεζε 

ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ ζηηο πύιεο ηνύ λεθξνύ θαζώο θαη ηνπ ηζηνύ πνύ 

πεξηβάιιεη ηνλ νπξεηήξα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αηκαηηθήο 

παξνρήο.  Εάλ ππάξρεη θάησ πνιηθή αξηεξία ηνπ κνζρεύκαηνο ηόηε ε 

αηκαηηθή  παξνρή ηνπ νπξεηήξα είλαη από απηή θαη πξέπεη λα δηαηεξεζεί.  

Υςειόηεξα πνζνζηά νπξνινγηθώλ επηπινθώλ ζε κεηακόζρεπζε από 

δώληεο δόηεο νθείινληαη ζηελ πην δύζθνιε παξαζθεπή ηεο πύιεο ηνύ 

λεθξνύ.  Η ρξεζηκνπνίεζε ελδνλάξζεθα (double “j” stent) θαηά ηελ 

κεηακόζρεπζε κπνξεί λα πξνιάβεη απηέο ηηο επηπινθέο. 

 

Διαυςγή ούπων   

 
Η δηαθπγή νύξσλ από ηελ νπξεηεξνθπζηηθή αλαζηόκσζε νθείιεηαη 

ζπλήζσο ζε ηερληθά ζθάικαηα ή ζε λέθξσζε ηνπ νπξεηήξα.  Δηαθπγή 

νύξσλ από νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

κνζρεύκαηνο νθείιεηαη ζε πξνβιεκαηηθή παξνρή αίκαηνο πνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ λέθξσζε ηνπ νπξεηήξα ή ηεο λεθξηθήο ππέινπ.  Η πεξηνρή 

ηεο λεθξώζεσο κπνξεί λα είλαη κηθξή ή κα πεξηιακβάλεη νιόθιεξν ην 

απνρεηεπηηθό ζύζηεκα.  Οη δηαθπγέο νύξσλ ζηελ πξώηκε κεηα-κνζρεπηηθή 

πεξίνδν παξνπζηάδνληαη κε πόλν, δηόγθσζε, νίδεκα θαη δηαθπγή από ην 

ηνίρσκα.  Απηά ηα ζπκπηώκαηα θαη ε κείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ νύξσλ 

πξέπεη λα καο θαηεπζύλνπλ ζε πεξαηηέξσ έιεγρν.  Τν ππεξερνγξάθεκα 
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θαη ν ξαδηντζνηνπηθόο έιεγρνο ηνπ λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο επηβεβαηώλνπλ 

ηελ ζπιινγή πγξνύ ζηελ πεξηνρή ηνπ κνζρεύκαηνο θαη ηελ εμαγγείσζε ηνπ 

ξαδηντζνηόπνπ εθηόο ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.    Η δηαδεξκηθή 

θαηηνύζα ππεινγξαθία ζέηεη ηελ δηάγλσζε ηεο ζέζεο ηεο δηαθπγήο αιιά 

ηαπηόρξνλα επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ελδνλάξζεθα (stent) από ηελ 

λεθξηθή πύειν κέρξη ηελ νπξνδόρν θύζηε.  Η ηνπνζέηεζε ηνπ ελδνλάξζεθα 

ειέγρεη ηελ δηαθπγή θαη επηηξέπεη ηελ επνύισζε ησλ ηζηώλ κε απνηέιεζκα 

ηελ επνύισζε θαη ηνπ ζεκείνπ δηαθπγήο.  Οη ζπιινγέο γύξσ από ην 

κόζρεπκα εάλ είλαη κνιπζκέλεο κπνξνύλ λα παξνρεηεπηνύλ κε 

δηαδεξκηθνύο θαζεηήξεο.  Εάλ ε ηνπνζέηεζε ελδνλάξζεθα δελ είλαη εθηθηή 

ηόηε ρξεηάδεηαη επαλεγρείξεζε ηνπ αζζελνύο.  Η δηνπξεζξηθή ηνπνζέηεζε 

ελδνλάξζεθα είλαη ιηγόηεξν επηηπρήο ηεο δηαδεξκηθήο. 

Εάλ ε ηνπνζέηεζε ελδνλάξζεθα απνηύρεη ζηνλ έιεγρν ηεο δηαθπγήο ε 

νξηζηηθή ζεξαπεία εμαξηάηαη από ηελ ζέζε ηεο εμαγγείσζεο.  Η δηαθπγή 

από ηελ νπξεηεξνθπζηηθή αλαζηόκσζε ή από ην ηειηθό ηκήκα ηνπ 

νπξεηήξα κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ κε λεαξνπνίεζε θαη λέα 

νπξεηεξνθπζηηθή αλαζηόκσζε.  Όηαλ ε δηαθπγή είλαη από ή θνληά ζηελ 

λεθξηθή πύειν θαη ζπλνδεύνληαη από ζεκαληηθή λέθξσζε ηνπ νπξεηήξα, 

ηόηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν θπζηθόο νπξεηήξαο ηνπ ιήπηε γηα ηελ 

επαλαθαηαζθεπή ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο εθ’ όζνλ ην θεληξηθό 

ηκήκα ηνπ θπζηθνύ νπξεηήξα κπνξεί λα απνιηλσζεί κε αζθάιεηα.  Η 

θπζηεν-ππειν πιαζηηθή έρεη πεξηγξαθεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε λέθξσζεο 

ηεο ππέινπ θαη νιόθιεξνπ ηνπ νπξεηήξα αιιά είλαη ηερληθά δύζθνιε 

κέζνδνο. 

 

Απόυπαξη  

 
Απόθξαμε ηεο νπξεηεξηθήο νδνύ κεηά από κεηακόζρεπζε λεθξνύ 

ζπκβαίλεη ζε ιηγόηεξν από ην 5% ησλ αζζελώλ.  Η ηζραηκία ηνπ νπξεηήξα 

νδεγεί ζε ίλσζε θαη ζηελώζεηο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζνύλ ζηελ 
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πξώηκε ή ζηελ απώηεξε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν.  Άιια αίηηα απόθξαμεο 

είλαη ινίκσμε, αηκάησκα, ιεκθνθήιε, ζπζηξνθή ή γσλίσζε ηνπ νπξεηήξα.  

Σπλήζσο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα ζπκπηώκαηα θαη ε δηάγλσζε γίλεηαη ζηα 

πιαίζηα ειέγρνπ γηα ηελ επηδείλσζε ησλ ηηκώλ λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο.  Τν 

ππεξερνγξάθεκα δείρλεη δηαηεηακκέλν ππεινθαιπθηθό ζύζηεκα ηνπ 

κνζρεύκαηνο.  Η δηαδεξκηθή θαηηνύζα ππεινγξαθία εμαθξηβώλεη ην 

επίπεδν ηεο απόθξαμεο. Η ηνπνζέηεζε ελδνλάξζεθα απνηξέπεη ηελ 

ζηέλσζε θαη επηηξέπεη ηελ βειηίσζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο.  Θεξαπεία 

ηεο ζηελώζεσο κε δηαζηνιέο δηαδεξκηθά ή δηνπξεζξηθά είλαη επηηπρείο ζε 

πεξηζζόηεξνπο από ηνπο κηζνύο αζζελείο.  Γηα ηηο ζηελώζεηο ζε κεγάιν 

κήθνο ή γηα ηηο ππνηξνπέο ζηελώζεσλ είλαη πξνηηκόηεξν από ηελ καθξά 

παξακνλή ελδνλαξζήθσλ λα γίλεηαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, όπνπ ε 

επαλαθαηαζθεπή γίλεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ νπξεηήξα ηνπ 

ιήπηε ν νπνίνο αλαζηνκώλεηαη ηειηθν-πιάγηα κε ηελ πύειν ή ηνλ νπξεηήξα 

ηνπ κνζρεύκαηνο. 

 

ΑΓΓΕΙΑΚΕ  ΕΠΙΠΛΟΚΕ 

 

Θπόμβωση Νευπικήρ Απτηπίαρ 

Η ζξόκβσζε ηεο λεθξηθήο αξηεξίαο ζηελ πξώηκε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν 

νθείιεηαη ζρεδόλ πάληα ζε ηερληθή επηπινθή ή είλαη επαθόινπζε ζηξνθήο ή 

γσλίσζεο ησλ αγγείσλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξνύ.  Οη ηερληθέο 

δπζθνιίεο κπνξνύλ λα νθείινληαη ζε αζεξσκαηηθή λόζν ησλ αγγείσλ ηνπ 

δόηε ή ηνπ ιήπηε, ή λα έρνπλ ζρέζε κε ύπαξμε πνιιαπιώλ αξηεξηώλ ηνπ 

κνζρεύκαηνο. Η έγθαηξε αλαγλώξηζε ηεο επηπινθήο είλαη θαζνξηζηηθή γηα 

ηελ πηζαλόηεηα δηάζσζεο ηνπ κνζρεύκαηνο.  Αηθλίδηα αλνπξία κεηά ηελ 

κεηακόζρεπζε απαηηεί άκεζε έξεπλα θαη κεξηθά κεηακνζρεπηηθά θέληξα 

πξνρσξνύλ ζε άκεζν δηεγρεηξεηηθό έιεγρν.  Ο ξαδηντζνηνπηθόο έιεγρνο 

δείρλεη θσηνπεληθή πεξηνρή αληίζηνηρα κε ην κόζρεπκα θαη θαζνξίδεη ηελ 

άκεζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.  Η ζξόκβσζε ησλ επηθνπξηθώλ λεθξηθώλ 
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αξηεξηώλ δελ είλαη ζπλήζσο ζεκαληηθή εθηόο θαη εάλ αηκαηώλνπλ ηνλ θάησ 

πόιν ηνπ κνζρεύκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ λεθξηθή πύειν θαη ηνλ 

νπξεηήξα.  Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζξόκβσζε κηαο θάησ πνιηθήο 

λεθξηθήο αξηεξίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νπξεηεξν-ππειηθή ηζραηκία ή 

λέθξσζε.  Η ζεξαπεία ηεο ζξνκβώζεσο ηεο λεθξηθήο αξηεξίαο ζπλίζηαηαη 

ζε ζξνκβεθηνκή κεηά απνθιεηζκό πεξηθεξηθά θαη θεληξηθά ηεο ιαγνλίνπ 

αξηεξίαο θαη αλαγλώξηζε θαη δηόξζσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ αηηίνπ.  Η 

απώιεηα ηνπ κνζρεύκαηνο κεηά από ζξόκβσζε ηεο λεθξηθήο αξηεξίαο είλαη 

ζπλήζεο. 

 

Θπόμβωση Νευπικήρ Φλέβαρ 

Αίζζεκα βάξνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ κνζρεύκαηνο θαη δηόγθσζε εηδηθά όηαλ 

ζπλνδεύνληαη από αηκαηνπξία, κείσζε ηεο παξαγσγήο νύξσλ κέρξηο 

νιηγνπξίαο, ιεπθσκαηνπξία, θαη αύμεζε ηεο θξεαηηλίλεο είλαη ζπλήζε 

ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ζξνκβώζεσο ηεο λεθξηθήο θιέβαο.  Η ζξόκβσζε 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ηερληθά ζθάικαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα αγγεία 

ηνπ δόηε ή ηνπ ιήπηε, ή ζε κεξηθή απόθξαμε ηεο ιαγνλίνπ από αηκάησκα 

νπξίλσκα, ιεκθνθήιε, ή ζηελό νπηζζνπεξηηνλατθό ρώξν.  Εάλ ε 

ξαδηντζνηνπηθή κειέηε ή ν ππεξερνγξαθηθόο έιεγρνο δείρλνπλ πησρή ή 

απνπζία θιεβηθήο ξνήο ηόηε απαηηείηαη επαλεγρείξεζε.  Εάλ ζηελ 

επαλεγρείξεζε ζπλππάξρεί ζξόκβσζε θαη ηεο ιαγνλίνπ θιέβαο ηόηε 

απαηηείηαη εθηεηακέλε ζξνκβεθηνκή λεθξηθήο θαη ιαγνλίνπ θιέβαο.  Η 

ρξεζηκνπνίεζε κεηεγρεηξεηηθά αληηπεθηηθώλ ελδείθλπηαη,  αιιά ε δηάζσζε 

ηνπ κνζρεύκαηνο είλαη ζπάληα. 

 

τένωση Νευπικήρ Απτηπίαρ 

Η ζηέλσζε ηεο λεθξηθήο αξηεξίαο κπνξεί λα παξαηεξεζεί λσξίο ή πνιιά 

ρξόληα κεηά ηελ κεηακόζρεπζε.  Η ζηέλσζε κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε 

ηερληθά πξνβιήκαηα ζηελ αλαζηόκσζε ησλ αγγείσλ ή κε αζεξσκάησζε 

ηεο ιαγνλίνπ αξηεξίαο ηνπ ιήπηε.  Γεληθεπκέλε ζηέλσζε ηεο λεθξηθήο 
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αξηεξίαο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αλνζνινγηθνύο παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινύλ αξρηθά βιάβε ηνπ ελδνζειίνπ θαη αθνινύζσο ππεξηξνθία.  Η 

ζηέλσζε ηεο λεθξηθήο αξηεξίαο είλαη ην πηζαλόηεξν αίηην ζε 

κεηακνζρεπκέλνπο αζζελείο κε δύζθνια ειεγρόκελε ππέξηαζε θαη 

παξάιιεια παξνπζηάδνπλ κείσζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ππό 

αληηππεξηαζηθή ζεξαπεία κε αλαζηνιείο ηνπ κεηαηξεπηηθνύ ελδύκνπ ηεο 

αγγεηνηελζίλεο.  Η δηαδεξκηθή εδναπιηθή αγγεηνπιαζηηθή είλαη επηηπρήο ζε 

πνζνζηό 60% έσο 85% ησλ αζζελώλ, αιιά ζπλνδεύεηαη από 

επαλαζηέλσζε ζε πνζνζηό 30%.  Η ρεηξνπξγηθή πξνζπάζεηα γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο είλαη δύζθνιε ιόγσ ηνπ ζθιεξνύ νπιώδνπο 

ηζηνύ πνπ πεξηβάιιεη ηα αγγεία θαη ηελ αλαζηόκσζε κε απνηέιεζκα ην 

ζεκαληηθό πνζνζηό απώιεηαο ηνπ κνζρεύκαηνο. 

 

Λεμυοκήλη   

Μεηά από ηελ λεθξηθή κεηακόζρεπζε κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζπιινγή 

ιέκθνπ ζε πνζνζηό κέρξη 15% ησλ αζζελώλ.  Η δηαηνκή ησλ 

θπζηνινγηθώλ ιεκθηθώλ αγγείσλ θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ αγγείσλ ζηελ 

πύιε ηνπ λεθξνύ κπνξεί λα είλαη ε πεγή ηεο ιεκθηθήο παξαγσγήο.  Οη 

πεξηζζόηεξεο ιεκθνθήιεο είλαη αζπκπησκαηηθέο θαη αλαθαιύπηνληαη θαηά 

ηνλ ππεξερνγξαθηθό έιεγρν ηνπ κνζρεύκαηνο ζηα πιαίζηα εμεηάζεσλ 

ξνπηίλαο.  Ωζηόζν, νη ιεκθνθήιεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ λεθξηθή 

ιεηηνπξγία δεκηνπξγώληαο πδξνλέθξσζε, πηέδνληαο ην απνρεηεπηηθό 

ζύζηεκα ηνπ κνζρεύκαηνο.  Σπλήζε ζπκπηώκαηα είλαη ε δηόγθσζε θαη ην 

νίδεκα ηνπ ζπζηνίρνπ ζθέινπο, ηνπ όζρενπ, ηνπ θνηιηαθνύ ηνηρώκαηνο ή θαη 

ηεο θνηιίαο.  Μόλν νη ζπκπησκαηηθέο ιεκθνθήιεο απαηηνύλ ζεξαπεία.  Η 

δηαδεξκηθή παξαθέληεζε θαη παξνρέηεπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επίκνλε 

ιεκθόξξνηα.  Η πην απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία είλαη ε εζσηεξηθή 

παξνρέηεπζε θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη κηα επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο 

ιεκθνθήιεο θαη ηεο πεξηηνλατθήο θνηιόηεηαο.  Πξηλ ηελ ρεηξνπξγηθή 

εζσηεξηθή παξνρέηεπζε ζα πξέπεη λα απνθιεηζζεί ε πηζαλόηεηα 
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νπξηλώκαηνο κε ξαδηντζνηνπηθό έιεγρν.  Οη  ιεκθνθήιεο πνπ ε θαιιηέξγεηα 

ηεο ιέκθνπ είλαη ζεηηθή γηα ινίκσμε πξέπεη λα απνθιείνληαη ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο.   Η εζσηεξηθή παξνρέηεπζε ζπλνδεύεηαη από 

πνιύ θαιά απνηειέζκαηα θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλνηθηή 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή θαη ιαπαξνζθνπηθά. 

 

Λοίμωξη τος τπαύματορ 

Η κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο ινηκώμεσο ηνπ ηξαύκαηνο είλαη 

πνιππαξαγνληηθή θαη νθείιεηαη ζηελ θαιιίηεξε αληηκεηώπηζε θαη ζεξαπεία 

ηεο αλαηκίαο, ηεο νπξαηκίαο θαη ηεο γεληθόηεξεο θαηαζηάζεσο ηεο πγείαο 

ησλ αζζελώλ κε ηειηθό ζηάδην λεθξηθήο λόζνπ.  Αθόκα θαη ππό ηελ 

αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία ην πνζνζηό ηεο ινηκώμεσο είλαη κηθξόηεξν 

ηνπ 5% θαη είλαη ζπγθξίζηκν κε απηό ησλ άιισλ αγγεηνρεηξνπξγηθώλ 

επεκβάζεσλ.  Η έθπιπζε ηεο θύζηεσο κε αληηβηνηηθά δηαιύκαηα θαηά ηελ 

κεηακόζρεπζε, ε ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ, θαη ε ιεπηνκεξήο ρεηξνπξγηθή 

ηερληθή πνπ απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία αηκαηώκαηνο, ζπιινγήο ιέκθνπ, θαη 

νπξηλώκαηνο, είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πξόιεςεο ινηκώμεσλ ζην 

ρεηξνπξγηθό ηξαύκα.  Ωζηόζν, όηαλ ζπκβεί ε ινίκσμε πξέπεη λα 

αληηκεησπηζζεί κε παξνρέηεπζε ηνπ ηξαύκαηνο ή επξεία δηάλνημε θαη κε 

ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ.  Η αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία πνπ 

επεξεάδεη αξλεηηθά θαη παξαηείλεη ηελ επνύισζε ησλ ηζηώλ ηνπ ηξαύκαηνο, 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό παξάγνληα απμεκέλεο λνζεξόηεηαο γηα 

ηνλ κεηακνζρεπκέλν αζζελή.    
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ΜΕΤΑΜΟΣΦΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΑΒΟ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

 

Ι.Ν. Μπολέτης 

Νεθρολογικό ημήμα και Μονάδα Μεηαμόζτεσζης Νεθρού 
Λαϊκό Νοζοκομείο 
 

 

 Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ησλ κεηακνζρεχζεσλ δηεζλψο 

παξακέλεη ε έλδεηα κνζρεπκάησλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην ζπλερψο 

απμαλφκελν κεηακνζρεπηηθφ ράζκα, δειαδή ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ πξνο κεηακφζρεπζε νξγάλσλ απφ απνβηψζαληεο 

δφηεο θαη αζζελψλ ζηε ιίζηα αλακνλήο γηα κεηακφζρεπζε.Οη πξνζπάζεηεο 

πνπ γίλνληαη έρνπλ ζηφρν ηελ άπμεζε ηεο δεμακελήο ηφζν ησλ δψλησλ φζν 

θαη ησλ απνβησζάλησλ δνηψλ. Γηα ηηο κεηακνζρεχζεηο απφ δψληεο δφηεο, 

δχν είλαη νη παξαδνζηαθνί αλνζνινγηθνί θξαγκνί:1.Οη κεηακνζρεχζηεο κε 

πξνζρεκαηηζκέλα αληηζψκαηα ηνπ ιήπηε κε εηδηθφηεηα έλαληη αληηγφλσλ 

ηζηνζπκβαηφηεηαο ηνπ δφηε θαη 2. Οη κεηακνζρεχζεηο κε αζπκβαηφηεηα 

νκάδσλ αίκαηνο κεηαμχ δφηε θαη ιήπηε .Έλαο ηξφπνο αχμεζεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δψλησλ δνηψλ, είλαη ε κεηακφζρεπζε  κε αζχκβαηε νκάδα 

αίκαηνο (ΑΒΟ αζπκβαηφηεηα) κεηαμχ δφηε/ιήπηε. Βάζεη ηεο θαηαλνκήο ησλ 

αληηγφλσλ ησλ νκάδσλ αίκαηνο ζην γεληθφ πιεζπζκφ έρεη ππνινγηζηεί, φηη  

πεξίπνπ 30% ησλ δψλησλ δνηψλ απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηακφζρεπζεο ιφγσ ΑΒΟ αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ δφηε/ιήπηε θαη 

επνκέλσο ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηέηνησλ κεηακνζρεχζεσλ 

μεπεξλψληαο έλαλ απφ ηνπο κείδνλεο παξαδνζηαθνχο αλνζνινγηθνχο 

θξαγκνχο, είλαη ηαπηφρξνλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αχμεζεο ησλ δπλεηηθψλ δνηψλ. 

 Τα αληηγφλα ησλ νκάδσλ αίκαηνο εθθξάδνληαη ζην ελδνζήιην φισλ 

ησλ ζπκπαγψλ νξγάλσλ, θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ λεθξνχ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη 

ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο αζχκβαηεο θαηά ΑΒΟ κεηακφζρεπζεο ρσξίο ηελ 
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θαηάιιειε αλνζνπαξέκβαζε ζην ιήπηε, ζα νδεγήζεη ζε άκεζε 

θαηαζηξνθή ηνπ νξγάλνπ κέζσ ηνπ εμήο κεραληζκνχ: αληηζψκαηα έλαληη 

ηεο νκάδαο αίκαηνο ηνπ δφηε πνπ εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία κε ηελ 

επαλαηκάησζε, ζπλδένληαη κε ηα αληηγφλα πνπ βξίζθνληαη ζηα ελδνζειηαθά 

θχηηαξα ηνπ λεθξνχ, κε απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ζπκπιεξψκαηνο θαη παξαγφλησλ πήμεο θαη ηε δεκηνπξγία ζξφκβσζεο, 

αηκνξξαγίαο θαη λέθξσζεο ηνπ νξγάλνπ. Ιζηνινγηθά ε εηθφλα απηή είλαη ηεο 

ππεξνμείαο απφξξηςεο κε δηάρπηε ζξφκβσζε θαη εθηεηακέλεο αηκνξξαγηθέο 

δηεζήζεηο. 

 Η ηδέα ησλ κεηακνζρεχζεσλ κεηαμχ ΑΒΟ αχκβαηνπ δφηε θαη ιήπηε 

είλαη παιηά. Πξψηεο αλαθνξέο ππάξρνπλ απφ ην 1955 θαη ην 1960, ζηελ 

πξάμε φκσο γηα 20 πεξίπνπ ρξφληα δελ ππήξμε πξφνδνο γηα ην θφβν 

απψιεηαο ησλ κνζρεπκάησλ απφ ππεξνμεία απφξξηςε.Η πξψηε 

ελζαξξπληηθή αλαθνξά γίλεηαη ην 1987, φπνπ νη Alexandre θαη ζπλεξγάηεο 

παξνπζίαζαλ ζεηηθά βξαρπρξφληα απνηειέζκαηα ζε 26 αζζελείο πνπ 

κεηακνζρεχζεθαλ απφ ΑΒΟ αχκβαηνπο δφηεο. Η ηαθηηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε ήηαλ πξνεηνηκαζία ηνπ ιήπηε κε εγρχζεηο αηκνπεηαιίσλ ηεο 

νκάδαο αίκαηνο ηνπ δφηε. Δπίζεο είλαη ε πξψηε κειέηε ζηελ νπνία γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο πιαζκαθαίξεζεο κε ζηφρν ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ θπθινθνξνχλησλ αληηζσκάησλ έλαληη ησλ νκάδσλ 

αίκαηνο, ζπιελεθηνκή ηνπ ιήπηε γηα θαηαζηνιή ηεο ρπκηθήο αλνζίαο θαη 

ηζρπξή αλνζνθαηαζηνιή κε ζπλδπαζκφ θπθινζπνξίλεο, θνξηηδφλεο θαη 

αληηιεκθνθπηηαξηθήο ζθαηξίλεο (ALG). Απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα είρε 

πξσηνεπηζεκαλζεί απφ ην 1985 ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπιελεθηνκήο σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή κεηακφζρεπζε κεηαμχ ΑΒΟ αζχκβαηνπ 

δφηε/ιήπηε ιφγσ ηνπ θχξηνπ ξφινπ ηνπ νξγάλνπ απηνχ ζηελ παξαγσγή 

ησλ αληη-Α θαη αληη-Β αληηζσκάησλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο θαηαζηνιήο 

ηεο ρπκηθήο αλνζίαο κέζσ ηεο δηα βίνπ εμάιιεηςεο ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ. 

 Μεγάιε θαη καθξνρξφληα εκπεηξία ζηηο ΑΒΟ αζχκβαηεο 

κεηακνζρεχζεηο πξνέξρεηαη απφ ηελ Ιαπσλία, φπνπ ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ 
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πεπνηζήζεσλ νη κεηακνζρεχζεηο απφ απνβηψζαληεο δφηεο είλαη πξαθηηθά 

αλχπαξθηεο θαη ε αλάγθε γηα επέθηαζε ηεο δεμακελήο ησλ δψλησλ δνηψλ 

ήηαλ αθφκα πην επηηαθηηθή. Σηελ Ιαπσλία νη αζχκβαηεο θαηά ΑΒΟ 

κεηακνζρεχζεηο απνηεινχλ πιένλ ην 14% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κεηακνζρεχζεσλ απφ δψληεο δφηεο. Σε κία αλαθνξά ησλ Takahashi θαη 

ζπλεξγαηψλ ην 2006 πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα 564αζχκβαησλ θαηά 

ΑΒΟ  κεηακνζρεχζεσλ ζε 60 ζπλνιηθά θέληξα ζηελ Ιαπσλία απφ ην 1989 

κέρξη ην 2003. Η πξνεηνηκαζία ηνπ ιήπηε πεξηειάκβαλε ζπιελεθηνκή θαη 

πιαζκαθαηξέζεηο πξηλ θαη κεηά ηε κεηακφζρεπζε θαη ηξηπιφ ή ηεηξαπιφ 

ζπλδπαζκφ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ θαζψο θαη ρνξήγεζε 

αληηπεθηηθήο αγσγήο. Τν ζεκαληηθφ απηήο ηεο κειέηεο είλαη ν κεγάινο 

αξηζκφο αζζελψλ θαη ηα πνιχ θαιά βξαρπρξφληα αιιά θπξίσο καθξνρξφληα 

απνηειέζκαηα κε επηβίσζε αζζελψλ ζηα 1, 3, 5 θαη 10 ρξφληα 94, 91, 88 

θαη 81% θαη κνζρεπκάησλ 86, 82, 74 θαη 53% αληίζηνηρα ελψ σο 

ζεκαληηθφηεξε επηπινθή αλαθέξνληαη νη ινηκψμεηο, κε ζπλνιηθή επίπησζε 

ζην 10%. Τα καθξνρξφληα απνηειέζκαηα δε δηέθεξαλ απφ απηά κεηαμχ 

ΑΒΟ ζπκβαηψλ δνηψλ/ιεπηψλ.Τα εμαηξεηηθά καθξνρξφληα απνηειέζκαηα 

επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιιε νκάδα απφ ηελ Ιαπσλία, φπνπ ζε ζχλνιν 

222 αζζελψλ κε ΑΒΟ αζχκβαηε κεηακφζρεπζε, ηα πςειά πνζνζηά 

επηβίσζεο  κνζρεπκάησλ θάλεθε φηη ήηαλ ζεκαληηθά θαιχηεξα (94% έλαληη 

78% ζηνλ έλα ρξφλν θαη 90% έλαληη 73% ζηα 5 ρξφληα αληίζηνηρα) γηα ηνπο 

αζζελείο πνπ κεηακνζρεχζεθαλ κεηαμχ 2000 θαη 2004 θαη έιαβαλ ηα 

λεφηεξα αλζνζνθαηαζηαιηηθά ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ κεηακνζρεχζεθαλ 

κεηαμχ 1989 θαη 1999. 

 Απφ ην 2004 θαη κεηά, ΑΒΟ αζχκβαηεο κεηακνζρεχζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πνιιέο ρψξεο, φπσο νη ΗΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε ζε 

Σνπεδία, Γεξκαλία, Οιιαλδία, Μ.Βξεηηαλία, Γαιιία, Ιζπαλία θαη Διιάδα. Η 

πξψηε αλαθνίλσζε απφ  Δπξσπαηθή ρψξα πξνέξρεηαη απφ ηε Σνπεδία, 

φπνπ ην 2003 γίλεηαη αλαθνξά ζε αξρηθά 6 θαη ζηε ζπλέρεηα, ην 2006, ζε 

21 επηηπρείο ΑΒΟ αζχκβαηεο κεηακνζρεχζεηο. Σην πξσηφθνιιν 
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πξνεηνηκαζίαο ηνπ ιήπηε, ε ζπιελεθηνκή αληηθαζίζηαηαη απφ ηε ρνξήγεζε 

ηνπ κνλνθισληθνχ αληη-CD20 αληηζψκαηνο Rituximab. Τν αληίζσκα απηφ, 

πξνθαιεί καθξνρξφληα, εθιεθηηθή εμάιιεηςε ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ, κε 

ζπλέπεηα απνηειεζκαηηθή θαηαζηνιή ηεο ρπκηθήο αλνζίαο πξαθηηθά ρσξίο 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη αληηθαηέζηεζε κε επηηπρία ηελ αηκαηεξή 

ζπιελεθηνκή. Παξάιιεια, ε κέζνδνο ηεο νιηθήο πιαζκαθαίξεζεο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ αληηγφλσλ ηεο νκάδαο αίκαηνο αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ηελ πνιχ πην εθιεθηηθή κέζνδν ηεο αλνζνπξνζξφθεζεο κε ηε ρξήζε 

εηδηθψλ θίηξσλ (Glycosorb, Glycorex). Τα θίιηξα απηά απνηεινχληαη απφ 

πδαηάλζξαθεο ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο, κε αληηγφλα ησλ νκάδσλ αίκαηνο 

Α ή Β αληίζηνηρα, ζπλδεδεκέλα ζε κία βάζε ζεθαξφδεο. Απνκαθξχλνπλ 

εθιεθηηθά κέζσ πξνζξφθεζεο ηα αληηζψκαηα αληη-Β θαη αληη-Α ηνπ ιήπηε 

θαη έηζη απνθεχγνληαη νη επηπινθέο ηεο νιηθήο αθαίξεζεο ηνπ πιάζκαηνο 

φπσο νη δηαηαξαρέο πήμεο θαη ε ππαζβεζηηαηκία .Αλαιπηηθά, ην 

πξσηφθνιιν πνπ εθαξκφζηεθε ζηε Σνπεδία πεξηειάκβαλε: ρνξήγεζε ηνπ 

κνλνθισληθνχ αληη-CD20 αληηζψκαηνο Rituximab ζε δφζε 375mg/m2   

άπαμ έλα κήλα πξηλ ηε κεηακφζρεπζε, έλαξμε αλνζνθαηαζηνιήο κε 

mycophenolate mofetil, Tacrolimus θαη πξεδληδνιφλε 14 κέξεο πξηλ ηε 

κεηακφζρεπζε θαη ηξεηο ζπλεδξίεο αλνζνπξνζξφθεζεο κε ηα εηδηθά θίιηξα 

κε αληηγφλν ηεο νκάδαο αίκαηνο ηνπ δφηε 6, 5, 2 θαη 1 εκέξα πξηλ ηε 

κεηακφζρεπζε, κε πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηίηινπ ησλ αληη-Α ή αληη-Β 

αληηζσκάησλ κεηά απφ θάζε ζπλεδξία. Αλ ν ηίηινο παξέκελε κεγαιχηεξνο 

απφ 1/8, ν αζζελήο ππνβαιιφηαλ ζε επηπιένλ ζπλεδξίεο 

αλνζνπξνζξφθεζεο. Μεηά ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο ζπλεδξίεο ρνξεγνχληαλ 

κία ψζε αλνζνζαθαηξίλεο (ivIg, 0.5g/kg).Μεηά ηε κεηακφζρεπζε 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ηξεηο επηπιένλ ζπλεδξίεο αλνζνπξνζξφθεζεο ζε 

παξ’εκεξν ζρήκα. Με απηφ ην πξσηφθνιιν πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε ησλ 

Tyden θαη ζπλεξγαηψλ, ην 2006, ηα βξαρπ- θαη κεζνπξφζεζκα 

απνηειέζκαηα ( δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 4 ρξφληα) ζε 21 αζζελείο κε 

ΑΒΟ αχκβαηε κεηακφζρεπζε λεθξνχ. Γελ ππήξμε θαλέλα επεηζφδην 
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πξψηκεο νμείαο απφξξηςεο, δελ ππήξμαλ επεηζφδηα ινηκψμεσλ ή άιισλ 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ απφ ην Rituximab θαη κε εμαίξεζε έλαλ αζζελή 

πνπ δηέθνςε ηελ αλνζνθαηαζηνιή ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο, δελ ππήξμε 

θακία απψιεηα κνζρεχκαηνο κέρξη ην ηέινο ηεο παξαθνινχζεζεο. 

 Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ίδηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξσηνθφιινπ, ε ίδηα 

νκάδα δεκνζίεπζε ην 2007 ηα απνηειέζκαηα ζε 60 αζζελείο κε ΑΒΟ 

αζχκβαηε κεηακφζρεπζε λεθξνχ, κε κέζν ρξφλν παξαθνινχζεζεο 5 

ρξφληα. Η κειέηε πξνεξρφηαλ απφ ηξία θέληξα (Σηνθρφικε, Uppsala θαη 

Freiburg).Οη 60 αζζελείο κε ΑΒΟ αζχκβαηε κεηακφζρεπζε ζπγθξίζεθαλ κε 

νκάδα 275 αζζελψλ πνπ είραλ κεηακνζρεπζεί ηελ ίδηα πεξίνδν απφ δψληεο 

δφηεο ρσξίο ΑΒΟ αζχκβαηνηεηα.Γελ ππήξρε δηαθνξά ζηελ επηβίσζε 

κνζρεπκάησλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (97 έλαληη 95%) ελψ ε επηβίσζε 

αζζελψλ θαη ζηηο δχν νκάδεο ήηαλ ίδηα (98%). Ο επηηξεπηφο ηίηινο 

αληηζσκάησλ πξηλ ηε κεηακφζρεπζε ήηαλ 1/8, φπσο ζε φια ζρεδφλ ηα 

θέληξα.Υπήξραλ κφλν δχν απψιεηεο κνζρεπκάησλ ζηελ νκάδα ησλ ΑΒΟ 

αζχκβαησλ κεηακνζρεχζεσλ, κία ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ αζζελνχο κε 

ιεηηνπξγνχλ κφζρεπκα θαη κία ιφγσ εθνχζηαο δηαθνπήο ηεο 

αλνζνθαηαζηαιηηθήο αγσγήο απφ ηνλ αζζελή. 

 Με παξαιιαγέο απηνχ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξσηνθφιινπ πνπ 

εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε Σνπεδία, απφ ηα ηέιε ηνπ 2004 έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Λατθφ Ννζνθνκείν 24 ΑΒΟ αζχκβαηεο 

κεηακνζρεχζεηο. Τν ζεξαπεπηηθφ πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη θαη εδψ 

ρνξήγεζε ηνπ κνλνθισληθνχ αληηζψκαηνο Rituximab ζε κία άπαμ δφζε 

375mg/m2  έλα κήλα πξηλ ηε κεηακφζρεπζε θαη έλαξμε αλνζνθαηαζηνιήο 

14 κέξεο πξηλ κε ρνξήγεζε ζπλδπαζκνχ tacrolimus (δφζε 0.05mg/kgΒΣ/εκ 

θαη επηζπκεηά επίπεδα 4-6ng/ml) θαη everolimus (αξρηθή δφζε 3mg/εκ κε 

επηζπκεηά επίπεδα 5-7ng/ml). Η έλαξμε ησλ θνξηηθνεηδψλ γίλεηαη ηελ 

εκέξα ηεο κεηακφζρεπζεο. Παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ ηε 

κεηακφζρεπζε ζπλεδξίεο αλνζνπξνζξνθήζεσλ κε ηα εηδηθά θίιηξα 

Glycorex/Glycosorb κέρξη ν ηίηινο ησλ αληη-Α ή αληη-Β αληηζσκάησλ ηνπ 
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ιήπηε λα θηάζεη ην 1/8. Σην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο ζπλεδξίαο 

αλνζνπξνζξφθεζεο ρνξεγείηαη κία δφζε ελδνθιέβηαο αλνζνζθαηξίλεο ζε 

δφζε 400mg/KgΒΣ. Η κέζε ειηθία ησλ αζζελψλ πνπ κεηακνζρεχζεθαλ 

ήηαλ 38(18-58)έηε θαη ε κέζε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο 33 (1-56) κήλεο.Η 

κέζε ηηκή θξεαηηλίλεο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο είλαη 

1.7mg/dl (1.1-4.5mg/dl) ελψ κεηά ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ιακβάλνπλ 

αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή πνπ δε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ απηή ησλ άιισλ 

αζζελψλ. Γελ έρνπλ παξνπζηαζηεί κείδνλεο επηπινθέο απφ πιεπξάο 

ινηκψμεσλ, ελψ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππάξμεη θακία απψιεηα 

κνζρεχκαηνο. Αλ εμαηξεζεί ν έλαο αζζελήο κε ηηκή θξεαηηλίλεο 4.5mg/dl, ν 

νπνίνο παξνπζίαζε βαξηά, αλζεθηηθή ζηελ αγσγή BK λεθξνπάζεηα, νη 

ππφινηπνη έρνπλ πνιχ θαιή λεθξηθή ιεηηνπξγία. 

 Σπκπεξαζκαηηθά, νη ΑΒΟ αζχκβαηεο κεηακνζρεχζεηο έρνπλ πνιχ 

ζεηηθά ηφζν κεζνπξφζεζκα φζν θαη καθξνρξφληα απνηειέζκαηα θαη 

απνηεινπλ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηεο δηεχξπλζεο ηεο 

δεμακελήο ησλ δψλησλ δνηψλ. 
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ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΗ ΝΔΦΡΟΤ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ 

 

Υαζθή Γηακάλησ 

Νοζηλεύηρια Παιδιαηρικής 
Σμήμα Παιδιαηρικής Νεθρολογίας- ΜΣΝ 
Νοζοκομείο Παίδων Π. & Α. Κσριακού 
 

 
ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
Η λεθξηθή κεηακφζρεπζε, παξακέλεη ζεξαπεία εθινγήο θαη ηειηθφο ζηφρνο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ κε ηειηθφ ζηάδην ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ, 

παξά ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ζηηο κεζφδνπο 

ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο ηεο αηκνθάζαξζεο, ηεο 

ζπλερνχο θνξεηήο πεξηηνλατθήο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο θάζαξζεο. 

Η πνηφηεηα δσήο ηνπ παηδηνχ κε ιεηηνπξγηθφ λεθξηθφ κφζρεπκα είλαη πνιχ 

θαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο εμσλεθξηθήο θάζαξζεο, επεηδή: 

 Απνθαζηζηά ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία 

 Βειηηψλεη ηελ θαζπζηέξεζε ζσκαηηθήο αλάπηπμεο 

 Δπηηξέπεη ηε ζεμνπαιηθή σξίκαλζε θαη  

 Βνεζάεη ζηελ ςπρνθνηλσληθή εμέιημε. 

Οη κεηακνζρεπκέλνη αζζελείο εκθαλίδνπλ πεληαεηή επηβίσζε 94-97%, ελψ 

νη αζζελείο ζε εμσλεθξηθή θάζαξζε 75-87%. 

 

πρλόηεηα θαη αηηία ηεο ρξόληαο λεθξηθήο λόζνπ ηειηθνύ ζηαδίνπ 

Υξφληα λεθξηθή λφζνο είλαη ε κε αλαζηξέςηκε απψιεηα ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηνπ ξπζκνχ 

ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο. 

Η βαξχηεηα θαη ηα ζηάδηα ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

έθπησζε ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο. Με ηελ επηδείλσζε ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο εκθαλίδνληαη θιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά επξήκαηα, πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ απψιεηα λεθξηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο νκνηνζηαηηθψλ, 

κεηαβνιηθψλ θαη ελδνθξηληθψλ. 

Η εμέιημε ηεο Υ.Ν.Ν. είλαη θαηά θαλφλα καθξνρξφληα θαη ε εκθάληζή ηεο ζην 

παηδί δειαδή ζ΄ έλαλ νξγαληζκφ ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη εμέιημεο 

δεκηνπξγεί πνιιά θαη ζχλζεηα πξνβιήκαηα. Η έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε 

αληηκεηψπηζή ηεο ζηελ παηδηθή ειηθία θπξίσο ζηα αξρηθά ζηάδηα  είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ πξφιεςε κειινληηθψλ επηπινθψλ. 

 

ΥΡΟΝΙΑ ΝΔΦΡΙΚΗ ΝΟΟ 
 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

 

ηάδηα Πεξηγξαθή GFR 

(ml/min/1.73m2) 

Γξάζε 

1ν Νεθξηθή βιάβε κε 

θπζηνινγηθή ή 

απμεκέλε GFR 

>90 Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία 

πξσηνπαζψλ 

πξνβιεκάησλ 

επηβξάδπλζεο εμέιημεο 

 Διάηησζε GFR   

2ν Ήπηα + λεθξηθή 

βιάβε 

60-89 Δθηίκεζε εμέιημεο 

3ν Μέηξηα 30-59 Δθηίκεζε θαη ζεξαπεία 

επηπινθψλ 

4ν νβαξή 15-29 Πξνεηνηκαζία γηα 

ζεξαπεία 

ππνθαηάζηαζεο 

5ν Νεθξηθή 

αλεπάξθεηα 

<15 Θεξαπεία 

ππνθαηάζηαζεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο 
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Αίηηα ρξόληαο λεθξηθήο λόζνπ ζηα παηδηά 

 
1. πεηξακαηνλεθξίηηδεο 

 εζηηαθή ηκεκαηηθή ζθιήξπλζε 

 κεκβξαλνυπεξπιαζηηθή ζπεηξακαηνλεθξίηηδα 

 ζχλδξνκν Goodpasture 

 άιιεο ζπεηξακαηνπάζεηεο 

 
2. πγγελείο θαη θιεξνλνκηθνί λφζνη 

 απνθξαθηηθή νπξνπάζεηα 

 λεθξηθή ππνπιαζία 

 ζχλδξνκν Alport 

 
3. Νεθξνπάζεηα παιηλδξφκεζεο 

4. Κπζηηθνί λφζνη 

 πνιπθπζηηθή λφζνο 

 λεθξσλφθζηζε 

5. Γηάκεζε λεθξίηηδα 

6. Ννζήκαηα ζπλδεηηθνχ ηζηνχ – Αγγεηνπάζεηεο 

7. Μεηαβνιηθά λνζήκαηα  

8. Νενπιάζκαηα 

9. Αδηεπθξίληζηε αηηηνινγία 

 

Οη ζπγγελείο αλαηνκηθέο αλσκαιίεο θαη ηα αγγεηαθά λνζήκαηα είλαη 

ζπρλφηεξα ζηα αγφξηα, ελψ φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή αλά ειηθία, νη 

ζπεηξακαηνπάζεηεο είλαη ζπαληφηεξεο ζε παηδηά ειηθίαο <5 εηψλ (4%), ζε 

αληίζεζε κε ηα αγγεηαθά λνζήκαηα θαη ηηο θαθνήζεηεο , ησλ νπνίσλ ε 

ζπρλφηεηα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε (22%). Η ζπρλφηεηα ηεο ΣΥΝΝ, 

κεηαβάιιεηαη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Η 

κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ζπεηξακαηνπαζεηψλ ζηηο ΗΠΑ θαη ηελ Αγγιία, 
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πνπ παξαηεξήζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζπγθξηηηθά κε ηε δεθαεηία 50-70 

νθείιεηαη ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ ζηξεπηνθνθθηθψλ ινηκψμεσλ θαη ε 

κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο ρξφληαο ππεινλεθξίηηδαο, ζηελ νξζφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ νπξνινηκψμεσλ. 

Η ζπρλφηεηα ηνπ ΣΥΝΝ είλαη 5-10 παηδηά ην ρξφλν αλά εθαηνκκχξην 

παηδηθνχ πιεζπζκνχ. ηελ Διιάδα έρνπκε πεξίπνπ 10 παηδηά ην ρξφλν. 

 

Πξνϋπνζέζεηο λεθξηθήο κεηακόζρεπζεο 

Η πξψηε λεθξηθή κεηακφζρεπζε ζε ελήιηθα αζζελή πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηε Βνζηψλε ην 1954 κεηαμχ κνλνσνγελψλ δηδχκσλ, ελψ νη λεθξηθέο 

κεηακνζρεχζεηο ζηα παηδηά άξρηζαλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. 

έθηνηε ν αξηζκφο ηνπο έρεη απμεζεί ζεακαηηθά θαη ε επηβίσζε ησλ αζζελψλ 

θαη ησλ κνζρεπκάησλ βειηηψλεηαη ζπλερψο. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κεηακφζρεπζε λεθξνχ είλαη ε 

ζπκβαηφηεηα ηεο νκάδαο αίκαηνο ησλ ηζηηθψλ αληηγφλσλ, ζχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα HLA ηζηηθψλ αληηγφλσλ θαη ε αξλεηηθή δηαζηαχξσζε (cross 

match) δφηε- ιήπηε. Σν  cross match αληρλεχεη ηελ παξνπζία αληηζσκάησλ 

ζην πιάζκα ηνπ ιήπηε, ελαληίνλ αληηγφλσλ ιεκθνθπηηάξσλ ηνπ δφηε θαη 

γίλεηαη ακέζσο πξηλ ηε κεηακφζρεπζε. 

Όζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα θνηλά αληηγφλα, κεηαμχ δφηε θαη ιήπηε, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε επηβίσζε ηνπ λεθξηθνχ κνζρεχκαηνο, αλ θαη απηφ δελ 

είλαη απφιπην. 

πλήζσο, ε κεηακφζρεπζε γίλεηαη κε 2-4 θνηλά αληηγφλα. ηελ Διιάδα 

λεθξηθέο κεηακνζρεχζεηο γίλνληαη ζπλήζσο ζε παηδηά ειηθίαο απφ 4 εηψλ 

θαη πάλσ θαη βάξνο ζψκαηνο 15kg. 

 
Ιζρύνλ ζύζηεκα θαηαλνκήο κνζρεπκάησλ 

Με ππνπξγηθή απφθαζε 8874/25-10-1996 παξέρεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

παηδηθή ειηθία 
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 ηελ κνξηνδφηεζε νη ππνςήθηνη ιήπηεο γηα λεθξηθφ κφζρεπκα ζα 

παίξλνπλ επηπιένλ 4 βαζκνχο εάλ είλαη κηθξφηεξνη ησλ 11 εηψλ θαη 

3 βαζκνχο αλ είλαη ειηθίαο 11 έσο 18 εηψλ. 

 Γηα αζζελείο ειηθίαο <16 εηψλ, ηα κφξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

αληηγφλα ηζηνζπκβαηφηεηαο θαη ην ρξφλν αλακνλήο δηπιαζηάδνληαη. 

 

Πξνεηνηκαζία ππνςήθηνπ ιήπηε – παηδηνύ 

Δθφζνλ ηεζεί ε έλδεημε γηα κεηακφζρεπζε ζπλήζσο απαηηείηαη έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί ην λεθξνπαζέο παηδί, γηα λα 

κεηακνζρεπζεί κε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο. Απαξαίηεηνο ζεσξείηαη 

ν πξνβιεπφκελνο εξγαζηεξηαθφο, παξαθιηληθφο θαη θιηληθφο έιεγρνο. 

 

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο ππνςήθηνπ ιήπηε 

 

1. Αηκαηνινγηθόο έιεγρνο 

 Αληηγφλα ηζηνζπκβαηφηεηαο 

 Κπηηαξνηνμηθά αληηζψκαηα 

 Οκάδα αίκαηνο 

 Πιήξεο βηνρεκηθφο έιεγρνο (T3,  T4, TSH, PTH) 

 Πιήξεο ηνινγηθφο έιεγρνο 

 Γεληθή αίκαηνο – έιεγρνο αηκφζηαζεο 

 Mantoux 

 

 Γεληθή θαιιηέξγεηα νχξσλ 

 Mayer θνπξάλσλ 

 

2. Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο 

 ΗΚΓ- θαξδηνινγηθή εθηίκεζε 

 Νεπξνινγηθή – ςπρηαηξηθή εθηίκεζε 
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 Οδνληηαηξηθή εθηίκεζε 

 ΩΡΛ εθηίκεζε 

 Οθζαικνινγηθή εθηίκεζε 

 Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο 

 Αθηηλνγξαθία άθξαο ρεηξφο 

 U/S θνηιίαο (άλσ – θάησ θνηιίαο, ήπαξ, ρνιεδφρνπ, 

παγθξέαηνο, λεθξψλ) 

 U/S παξαζπξνεηδψλ 

 Doppler ανξηήο – λεθξηθψλ – κεξηαίσλ αγγείσλ 

 Αληνχζα θπζηενπξεζξνγξαθία. 

 

Αληνύζα θπζηενπξεζξνγξαθία. 

Οη ζπγγελείο αλαηνκηθέο αλσκαιίεο ηνπ θαηψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ 

(ππνιεηκκαηηθέο βαιβίδεο νπίζζηαο νπξήζξαο, λεπξνγελήο θχζηε, 

ζηελψκαηα νπξήζξαο θα.) δελ απνηεινχλ αληέλδεημε γηα κεηακφζρεπζε 

λεθξνχ, είλαη φκσο πξνηηκφηεξν λα δηνξζψλνληαη πξνεγνπκέλσο. 

 

Νεθξεθηνκή 

Απφιπηεο ελδείμεηο γηα ακθνηεξφπιεπξε λεθξεθηνκή ζην ππνςήθην παηδί 

πξηλ ηε κεηακφζρεπζε είλαη:  

 α ε κε ειεγρφκελε κε ζπληεξεηηθή αγσγή ππέξηαζε 

 β. ε ρξφληα ινίκσμε ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ηδηαίηεξα φηαλ ζπλππάξρεη 

κεγάινπ βαζκνχ θπζηεννπξεηεξηθή παιηλδξφκεζε, πδξνλέθξσζε ή 

χπαξμε κεγάισλ ιίζσλ. 

 γ. επηκέλνπζα καδηθή ιεπθσκαηνπξία, ζε αζζελείο κε λεθξσζηθφ 

ζχλδξνκν 

 δ. κεγάιν κέγεζνο λεθξψλ. 
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Δκβνιηαζκνί 

Οη ζπλήζεηο εκβνιηαζκνί θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, πξέπεη λα 

νινθιεξψλνληαη πξηλ ηε λεθξηθή κεηακφζρεπζε. Η κεηέπεηηα ρξφληα 

αλνζνθαηαζηνιή επεξεάδεη ηελ αλνζνινγηθή απφθξηζή ηνπ. απαξαίηεηνο 

ζεσξείηαη ν εκβνιηαζκφο θαηά ηεο Ηπαηίηηδαο Β θαη ηεο αλεκνβινγηάο. 

 

Υξόλνο αλακνλήο 

 Οη λεθξηθέο παζήζεηο πνπ ζεσξνχληαη εμειηθηηθέο: 

 Οπξαηκηθφ αηκνιπηηθφ ζχλδξνκν 

 Σαρέσο εμειηζζφκελε ζπεηξακαηνλεθξίηηδα 

 Όγθνο Wilms 

Δπηβάιινπλ αλακνλή κεηά ηελ αξρηθή ηνπο ζεξαπεία, ηνπιάρηζηνλ ελφο 

έηνπο πξηλ ηε κεηακφζρεπζε! 

 

Παξαζπξνεηδεθηνκή 

ε ηξηηνγελή ππνπαξαζπξνεηδηζκφ, γίλεηαη αθαίξεζε ησλ παξαζπξνεηδψλ 

αδέλσλ πξηλ ηε κεηακφζρεπζε. 

 

Αληηεπηιεπηηθή ζεξαπεία 

Σα ηαρέσο λεθξνπαζή παηδηά, παξνπζηάδνπλ ζπρλά ζπαζκνχο θαη 

απαηηείηαη αληηζπαζκσδηθή ζεξαπεία. Οξηζκέλα αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα, 

φπσο θαηλνβαξβηηάιε, πδαληντλε θα, επεξεάδνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ 

ρνξεγνχκελσλ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ ζην ήπαξ. Πξηλ ηελ 

κεηακφζρεπζε, γίλεηαη επαλεθηίκεζε ηεο αληηεπηιεπηηθήο αγσγήο θαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ αλψηεξσλ θαξκάθσλ κε άιια. 

 

Δηδηθέο θαηαζηάζεηο 

Οη κεηακνζρεπκέλνη αζζελείο πνπ είλαη θνξείο ηεο επαηίηηδαο Β, 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα, ιφγσ επαηηθήο  

δπζιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλεο αλνρήο ζηελ αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία. 
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Δθφζνλ νινθιεξσζεί ν πξνκεηακνζρεπηηθφο έιεγρνο ζπκπιεξψλεηαη ην 

έληππν απφ ηνλ ππεχζπλν λεθξνιφγν θαη επηθπξψλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν  

λεθξνιφγν θαη ρεηξνπξγφ ηνπ κεηακνζρεπηηθνχ θέληξνπ, ζην νπνίν επηζπκεί 

λα κεηακνζρεπζεί. 

Δπίζεο, έλα αληίγξαθν ηνπ πξνκεηακνζρεπηηθνχ ειέγρνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ 

ΔΟΜ, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε ηεο εζληθήο ιίζηαο αλακνλήο. 

 

Πξνέιεπζε ηνπ λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο 

Σν λεθξηθφ κφζρεπκα είλαη δπλαηφλ λα πξνέξρεηαη απφ δψληα ζπγγελή 

δφηε ή απφ πησκαηηθφ δφηε. 

Μόζρεπκα από δώληα δόηε 

Πξνζθέξεηαη απφ ζπγγελείο ζπλήζσο α’ βαζκνχ, κπνξεί λα είλαη απιφ 

ηαπηφζεκν ή κε πιήξε ηαπηφηεηα φζνλ αθνξά ην HLA. 

Η αθαίξεζε ελφο λεθξνχ, είλαη ζρεηηθά αζθαιήο δηαδηθαζία θαη ε απψηεξε 

πξφγλσζε γηα ηνπο δσξεηέο νξγάλνπ ζεσξείηαη θαιή. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ νξγάλνπ είλαη ε θαιή 

θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ δφηε θαη ε απνιχησο θπζηνινγηθή λεθξηθή 

ιεηηνπξγία, κε αλψηαην φξην ειηθίαο ην φξην ησλ 60 εηψλ. 

Ο ππνςήθηνο δφηεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε πιήξε θιηληθφ θαη 

παξαθιηληθφ έιεγρν. Δξεπλάηαη ε χπαξμε θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, 

ρξφλησλ ινηκψμεσλ θαη θαθνήζεηαο. Ο παξαθιηληθφο έιεγρνο γηα ηελ 

πξνεγρεηξεηηθή εθηίκεζε ηνπ δφηε πεξηιακβάλεη: νκάδα αίκαηνο, ηζηηθή 

ζπκβαηφηεηα HLA, πιήξε βηνρεκηθφ θαη αηκαηνινγηθφ έιεγρν, θαιιηέξγεηα 

νχξσλ, αθηηλνγξαθία ζψξαθνο, ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, αθηηλνινγηθή 

κειέηε ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελδνθιέβηα ππεινγξαθία θαη 

αγγεηνγξαθία λεθξψλ. 

 

Απφιπηεο αληελδείμεηο γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ νξγάλνπ είλαη: 

 Νεθξνί κε πνιιαπιέο κηθξέο λεθξηθέο αξηεξίεο άκθσ 

 Ννζήκαηα ησλ λεθξψλ 
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 Αξηεξηνζθιήξπλζε 

 Αξηεξηαθή ππέξηαζε 

 πζηεκαηηθή λφζνο 

 

Μόζρεπκα από πησκαηηθό δόηε 

Τπνςήθηνη πησκαηηθνί δφηεο είλαη άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ. Η πξνζθνξά ησλ νξγάλσλ γηα κεηακφζρεπζε θαη ν 

αθξηβήο νξηζκφο ηνπ ζαλάηνπ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα 

πνπ  αθνξνχλ ηελ ηαηξηθή, ηνπο λφκνπο, ηα έζηκα, ηε ζξεζθεία, ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή θάζε ρψξαο. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πησκαηηθή λεθξηθή κεηακφζρεπζε είλαη 

ε ζπκκεηνρή ηεο πνιηηείαο θαη ε λφκηκε ζεζκνζέηεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ 

ζαλάηνπ κε βάζε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα. 

ηελ Διιάδα, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αθαίξεζε ησλ νξγάλσλ, πξέπεη λα 

έρνπλ ελεκεξσζεί πξνεγνπκέλσο νη ζπγγελείο θαη λα έρνπλ δψζεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο. 

Ο ππνςήθηνο πησκαηηθφο δφηεο δελ είλαη απνδεθηφο, αλ ππάξρεη ηζηνξηθφ 

λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, ζπζηεκαηηθνχ λνζήκαηνο ( πρ: δηαβήηεο, 

ππέξηαζε), ή θαθνήζεηαο (εθηφο απφ πξσηνπαζή ελδνθξαληαθφ ή 

δεξκαηηθφ φγθν). Αζζελείο κε ινίκσμε είλαη απνδεθηνί αλ έρεη πξνεγεζεί ε 

θαηάιιεια αληηβίσζε, ηνπιάρηζηνλ γηα 48 ψξεο. 

 

Κξηηήξηα απνδνρήο 

Σα θξηηήξηα πνπ εμεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηφ έλα κφζρεπκα 

ζε άηνκν παηδηθήο ειηθίαο είλαη: 

 

1. Ηιηθία ηνπ παηδηνύ (ιήπηε) 

Νεθξηθή κεηακφζρεπζε έρεη επηηεπρζεί ζε πνιχ ιίγα βξέθε ειηθίαο <1 

έηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ελζαξξπληηθά. ε κηθξά παηδηά ειηθίαο 
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< 2 εηψλ φηαλ δελ είλαη δηαζέζηκν κφζρεπκα απφ δψληα δφηε πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κε κεγάιε πξνζνρή ε κεηακφζρεπζε. 

2. Ηιηθία ηνπ δόηε 

Όζνλ αθνξά ηε κεηακφζρεπζε ελφο ή θαη ησλ δχν λεθξψλ απφ λενγλά ηα 

απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ελζαξξπληηθά γηαηί ην 63% ησλ κνζρεπκάησλ δελ 

ιεηηνχξγεζαλ πξσηνπαζψο ιφγσ αγγεηαθήο ζξνκβψζεσο. Σα κνζρεχκαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δφηεο ειηθίαο 5-10 εηψλ έρνπλ θαιχηεξε επηβίσζε 

απφ ηα κνζρεχκαηα δνηψλ 0-5 εηψλ. Πησκαηηθφο λεθξφο απφ δφηε ειηθίαο 

>1 έηνπο θαη βάξνο >10 kg, κπνξεί λα κεηακνζρεπζεί ζε ελήιηθα, γηαηί 

πξννδεπηηθά επέξρεηαη ιεηηνπξγηθή πξνζαξκνγή ηνπ κνζρεχκαηνο. 

Βέβαηα, ν ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ λεθξνπαζψλ παηδηψλ επηβάιιεη ηελ 

πξνηεξαηφηεηά ηνπο, φζνλ αθνξά ηε δηάζεζε ησλ παηδηαηξηθψλ 

κνζρεπκάησλ. 

3. Γηαθνπηηθή θαηάζηαζε 

Η αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ κε βαξηά θνπηηθή θαζπζηέξεζε θαη ΣΥΝΝ, ή 

ζνβαξή εμειηθηηθή λεθξνπάζεηα, δεκηνπξγεί εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο 

ζηνπο νπνίνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ ζαθείο απαληήζεηο. 

Δπηβάιιεηαη ζσζηή ελεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

ζε νπνηαδήπνηε επηινγή ηνπο. 

4.   Πξνϋπάξρνπζα θαθνήζεηα 

Ο φγθνο ηνπ Wilms είλαη ε θπξηφηεξε θαθνήζεηα ζηελ παηδηθή ειηθία πνπ 

πξνθαιεί ΣΥΝΝ. Τπνηξνπή θαη κεηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζε 47% ησλ 

παηδηψλ πνπ κεηακνζρεχηεθαλ ην 1ν έηνο κεηά ηελ εκθάληζε ηεο 

θαθνήζεηαο. Αληίζεηα, δελ παξαηεξήζεθαλ φηαλ κεζνιάβεζε δηάζηεκα 

αλακνλήο κεγαιχηεξν ηνπο έηνπο. 

5.   Τπνηξνπή ηεο αξρηθήο λόζνπ ζην κόζρεπκα 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ε πηζαλφηεηα ππνηξνπήο ηεο 

λφζνπ ζην κφζρεπκα. Σξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο λνζεκάησλ 

ππνηξνπηάδνπλ: 
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I. Μεηαβνιηθά λνζήκαηα 

α. Ομάισζε ή πξσηνπαζήο νμαινπξία ηύπνπ Ι.  

Δίλαη λφζνο πνπ νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα κηαο επαηηθήο 

ακηλνηξαλζθεξάζεο. Τπνηξνπηάδεη ζε πνζνζηφ 100%. Αξρηθά ε λφζνο 

απνηεινχζε απφιπηε αληέλδεημε γηα λεθξηθή κεηακφζρεπζε, είηε ιφγσ 

απψιεηαο ηνπ κνζρεχκαηνο, είηε ιφγσ πξφσξνπ ζαλάηνπ ηνπ πάζρνληνο 

απφ αλεπάξθεηα άιισλ βαζηθψλ νξγάλσλ. ήκεξα, αληηκεησπίδεηαη κε 

ηαπηφρξνλε κεηακφζρεπζε ήπαηνο- λεθξνχ, φηαλ ν GFR είλαη <20-25 

ml/min/1.73m2. Απαηηείηαη εληαηηθή αηκνθάζαξζε πξηλ ηελ κεηακφζρεπζε, 

κε ζηφρν ηα επίπεδα ησλ νμαιηθψλ αίκαηνο <50mg/ml. 

β. Κπζηίλσζε 

Γελ απνηειεί πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη νη εμσλεθξηθέο εθδειψζεηο ηεο 

λφζνπ κπνξνχλ λα ζπλερίδνληαη κεηά ηελ λεθξηθή κεηακφζρεπζε, αιιά ε 

λφζνο δελ ππνηξνπηάδεη ζην κφζρεπκα.  

 

ΙΙ. Πξσηνπαζείο ζπεηξακαηνπάζεηεο 

α. εζηηαθή ηκεκαηηθή ζπεηξακαηνζθιήξπλζε 

β. κεκβξαλνυπεξπιαζηηθή ζπεηξακαηνλεθξίηηδα ηχπσλ Ι θαη ΙΙ. 

γ. ζπεηξακαηνλεθξίηηδα κε αληηζψκαηα ελαληίνλ ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο 

δ. ΙgA λεθξνπάζεηα – Αιιεξγηθή πνξθχξα 

 

ΙΙΙ. πζηεκαηηθά λνζήκαηα 

α. ζπζηεκαηηθφο εξπζπκαηψδεο ιχθνο 

β. νπξαηκηθφ αηκνιπηηθφ ζχλδξνκν. 

 

Σερληθή ηεο επεκβάζεσο 

Η ρεηξνπξγηθή ηερληθή δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο αζζελνχο θαη ην 

κέγεζνο ηνπ κνζρεχκαηνο. Καηά θαλφλα, ην κφζρεπκα ηνπνζεηείηαη 

εμσπεξηηνλατθψο, ζηνλ δεμηφ θαηά πξνηίκεζε ή ζηνλ αξηζηεξφ ιαγφλην 

βφζξν. 
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Αγσγή θαηά ηελ άκεζε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν 

Καηά ηελ άκεζε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν, θπξίσο ηηο πξψηεο 24-48 ψξεο, ν 

παηδηαηξηθφο αζζελήο ρξεηάδεηαη λνζειεία ζε εληαηηθή κνλάδα. Η θαιή 

ελπδάησζε θαη ε πξνζεθηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ φγθνπ πιάζκαηνο, έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία. Η θεληξηθή θιεβηθή πίεζε πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 

8-12cm H2O, ελψ ε αξηεξηαθή πίεζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη >80-100mmHg 

θαη ε δηνχξεζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5ml/kg σξηαίσο. 

Σν κφζρεπκα θαηά ηελ άκεζε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν, είλαη ηδηαίηεξα 

εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν νμείαο ζσιελαξηαθήο λέθξσζεο θαη είλαη 

απνηέιεζκα, δεπηεξνπαζνχο ηζραηκηθήο βιάβεο είηε θαηά ηε ιήςε ηνπ 

νξγάλνπ, είηε θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ, είηε θαηά ηελ επέκβαζε. 

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηβίσζε ηνπ κνζρεύκαηνο 

1.Πξνέιεπζε ηνπ κνζρεχκαηνο 

2. ειηθία ηνπ ιήπηε  

3. ειηθία ηνπ δφηε 

4. HLA matching επαηζζεηνπνίεζε 

5. ηερληθνί παξάγνληεο 

6. θαζπζηεξεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ κνζρεχκαηνο 

7. αλνζνινγηθνί παξάγνληεο, αλνζνθαηαζηνιή. 

 

Αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία 

Με ηελ αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία, επηηπγράλεηαη κε δηάθνξνπο 

κεραληζκνχο, θαηαζηνιή ησλ αληηδξψλησλ ιεκθνθπηηάξσλ, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ην θαηλφκελν ηεο απφξξηςεο. 

Σα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

 Κνξηηθνζηεξνεηδή 

 Αδαζεηνπξίλε 

 Αληηιεκθνθπηηαξηθφο ή αληηζπκνθπηηαξηθφο νξφο (ALG ή ATG) 

 Οξζνθισληθά αληηζψκαηα (OKT3) 
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 Κπθινζπνξίλε Α θα. 

 

Δπηπινθέο 

Οη επηπινθέο κεηά ηελ κεηακφζρεπζε είλαη: 

1. Απόξξηςε: είλαη ε θπξηφηεξε αηηία απψιεηαο ηνπ κνζρεχκαηνο. Σν 

θαηλφκελν ηεο απφξξηςεο είλαη απνηέιεζκα ηεο βηνινγηθήο 

αζπκβαηφηεηαο κεηαμχ δφηε θαη ιήπηε. Η απφξξηςε δηαθξίλεηαη: 

α. Τπεξνμεία απφξξηςε, εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ κεηακφζρεπζε θαη 

φηαλ ν ιήπηεο έρεη ήδε έηνηκα αληηζψκαηα ελαληίνλ ησλ αληηγφλσλ ηνπ 

δφηε. 

Σν κφζρεπκα θαηαζηξέθεηαη κέζα ζε ιίγεο ψξεο θαη αλ ε δηάγλσζε είλαη 

βέβαηε, επηβάιιεηαη άκεζε αθαίξεζε ηνπ κνζρεχκαηνο. 

β. επηηαρπλφκελε απφξξηςε, κεηαμχ 2νπ θαη 6νπ 24/σξνπ. 

γ. Ομεία απφξξηςε, κεηαμχ 7εο εκέξαο θαη 6νπ κελφο. 

δ. Υξφληα απφξξηςε, κεηά ηνλ 6ν κήλα. 

 

2. Υεηξνπξγηθέο επηπινθέο 

1. Αγγεηαθέο επηπινθέο 

 α. αηκνξξαγία 

 β. ζηέλσζε ηεο λεθξηθήο αξηεξίαο 

2. Οπξνινγηθέο επηπινθέο 

 α. απφθξαμε ηνπ νπξεηήξα 

 β. δηαθπγή νχξσλ 

 γ.ιεκθνθήιε 

 

3. Λνηκώμεηο 

α. βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο 

β. ηνγελείο ινηκψμεηο (CMV) 

γ. Pneumocystis carini 
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4. Αξηεξηαθή ππέξηαζε.  

Δίλαη ζπρλφηεξε κεηά απφ πησκαηηθή κεηακφζρεπζε. 

5. Δπηπινθέο από ηα θνξηηθνζηεξνεηδή 

ηαηξνγελέο Gushing 

γαζηξίηηδα, πεπηηθφ έιθνο 

ζαθραξψδεο δηαβήηεο 

θαζπζηέξεζε ζσκαηηθήο αλάπηπμεο   θ.α. 

6. Νενπιαζκαηηθή εμεξγαζία.  

Δίλαη ζπάληα ζηα παηδηά. Οη ζπλεζέζηεξνη φγθνη είλαη ηα ιεκθψκαηα, 

ν θαξθίλνο δέξκαηνο, ζάξθσκα Kaposi, φγθνη θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

7. Τπνηξνπή ηεο αξρηθήο λόζνπ ζην κόζρεπκα 

 

σκαηηθή αύμεζε κεηά ηελ κεηακόζρεπζε 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ κε ΣΥΝΝ είλαη ε 

θαζπζηέξεζε ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο.  

Η λεθξηθή κεηακφζρεπζε, εθηφο απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, 

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηνλ παηδηθφ νξγαληζκφ γηα 

θαιχηεξε ζσκαηηθή αχμεζε. Έρεη παξαηεξεζεί φκσο, φηη ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο δελ βειηηψλεηαη πάληνηε κεηά ηελ λεθξηθή κεηακφζρεπζε θαη φηη 

ην ηειηθφ αλάζηεκα είλαη κηθξφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηα πγηή παηδηά. 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο είλαη: 

 α. ε ιεηηνπξγία ηνπ κνζρεχκαηνο, φηαλ ν GFR είλαη < 40 ml/min/1.73 

m2, παξαηεξείηαη αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο 

 β. ε αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία 

 γ. ε ειηθία θαη ην χςνο θαηά ηελ κεηακφζρεπζε 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ λεθξνπαζνχο παηδηνχ πξηλ ηε 

λεθξηθή κεηακφζρεπζε εμαξηάηαη απφ ηελ πξσηνπαζή λφζν (είλαη 

πεξηζζφηεξν επεξεαζκέλε ζηε ζπγγελή λεθξηθή λφζν απφ φηη ζηελ 
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επίθηεηε), αιιά θαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν κηθξφο 

αζζελήο είλαη ζε ΣΥΝΝ. 

Πξηλ ηε κεηακφζρεπζε πξέπεη λα ρνξεγείηαη αλαζπλδπαζκέλε απμεηηθή 

νξκφλε, ε εμσλεθξηθή θάζαξζε λα είλαη επαξθήο θαη ε λεθξηθή 

νζηενδπζηξνθία λα ειέγρεηαη ζσζηά. 

 

Με ζπλεξγαζία 

Απνηειεί ην αίηην: ζε 16% απψιεηαο κνζρεχκαηνο 

                                    60% ζε εθήβνπο 

                                    25% ζε επαλακεηακφζρεπζε 

Δίλαη ζπρλά πξνβιέςηκε θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζηελ 

πξνκεηακνζρεπηηθή αμηνιφγεζε, ζηελ ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο θαη 

απαηηείηαη επαξθήο ιεηηνπξγία νκάδαο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. 

Σν παηδί θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ κέζα απφ ηηο επίπνλεο δηαδηθαζίεο ηεο 

ρξνληφηεηαο ηεο λφζνπ, αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο πνιιέο 

πξνθιήζεηο φπσο: 

α. λα εμαζθαιίζνπλ έλα «θπζηνινγηθφ» ξπζκφ θαη «πνηφηεηα δσήο». 

β. λα ηεξήζνπλ ηηο ηαηξνλνζειεπηηθέο νδεγίεο 

γ. λα ελεξγνπνηήζνπλ ην ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

θνηλσληθή απνκφλσζε. 

δ. λα θαηαλνήζνπλ ηελ εμέιημε ηεο πγείαο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

πξνηεηλφκελεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. 

ε. λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εθδειψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο. 

ζη. λα αλαγλσξίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξφληαο λφζνπ ζηελ εηθφλα 

εαπηνχ, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη ζηελ αληίιεςε γηα ηε δσή ηνπο.!  

 

ην Ννζνθνκείν Παίδσλ Π. & α. Κπξηαθνχ δελ γίλνληαη κεηακνζρεχζεηο 

λεθξνχ. ην εληαίν παηδηαηξηθφ λεθξνινγηθφ ηκήκα (Μ.Σ.Ν/ Μνλάδα 

Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο / Δμσηεξηθφ λεθξνινγηθφ Ιαηξείν θαη ηαηξείν 
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παξαθνινχζεζεο κεηακνζρεπκέλσλ παηδηψλ, γίλεηαη πξνκεηακνζρεπηηθφο 

έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ησλ κεηακνζρεπκέλσλ παηδηψλ, κεηά απφ ηελ 

έμνδφ ηνπο απφ ην κεηακνζρεπηηθφ θέληξν. ηηο δεθαεηίεο: 

 

                                        1981-1991                            1992-2001 

 
Ν κεηακνζρεχζεηο  48    53 

Αζζελείο- παηδηά  46    49 

Ν.Μ. κε πησκαηηθφ  22 (46%)   36 (68%) 

Ν.Μ. απφ δψληα δφηε  26 (54%)   17 (32%) 

Ν.Μ. εληφο Διιάδαο  38 (79%)   11 (21%) 

Ν.Μ. ρσξίο Δ.Κ  3 (6,5%)   6 (12%) 

Απψιεηα κνζρεπκάησλ 12 (25%)   9 (17%) 

Θάλαηνη παηδηψλ  4 (8,6%)   2 (4%) 

Ν.Μ. παηδηψλ <8 εηψλ  14 (29%)   17 (32%) 

Γηάξθεηα Δ.Κ πξηλ Ν.Μ. ΜΣ=1,5 έηε   ΜΣ=3,1 έηε. 

 

 

πκπεξάζκαηα από ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα 

 

1. Αλ θαη ν αξηζκφο ησλ ΝΜ ζηα παηδηά δελ έρεη απμεζεί, έρεη απμεζεί ε 

αλαινγία ησλ πησκαηηθψλ Ν.Μ. (68%). 

2. Έρνπλ πεξηνξηζηεί νη Ν.Μ. πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο Διιάδνο. 

3. Ο αξηζκφο ησλ Ν.Μ. ρσξίο λα πξνεγεζεί ΔΚ. παξακέλεη κηθξφο (12%). 

4. Ο ρξφλνο αλακνλήο ζε ΔΚ. πξηλ ηελ 1ε Ν.Μ.  έρεη απμεζεί. 

5. Έρνπλ κεησζεί ηα πνζνζηά απψιεηαο κνζρεπκάησλ θαη ζαλάησλ ησλ 

παηδηψλ. 

6. Παξακέλεη πξνβιεκαηηθή ε Ν.Μ. ζε παηδηά <4 εηψλ. 
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πκπεξάζκαηα 

 

Η λεθξηθή κεηακφζρεπζε είλαη ν ηειηθφο ζηφρνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

παηδηνχ κε ΣΥΝΝ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ επηβίσζε 

ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ θαη ησλ κνζρεπκάησλ. Οη παξάγνληεο πνπ 

ζπληέιεζαλ ζ’ απηφ είλαη: 

 Η θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ κε ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

εμσλεθξηθήο θάζαξζεο. 

 Η πιένλ ζπζηεκαηηθή κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινχζεζε 

 Οη λεψηεξεο κέζνδνη αλνζνθαηαζηνιήο κε θάξκαθα φπσο ε 

θπθινζπνξίλε, ν αληηιεκθνθπηηαξηθφο νξφο θαη ηα νξζνθισληθά 

αληηζψκαηα θαη  

 Η νξζφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ινηκψμεσλ. 

 

Η θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ κηθξψλ αζζελψλ κε ιεηηνπξγηθφ κφζρεπκα, 

παξά ηε βαξχηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη ηελ απαξαίηεηα ζπρλή 

ηαηξηθή παξαθνινχζεζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά θαηνξζψλνπλ λα θηάζνπλ ζε θαιφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαη ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθέο κφλν 35% ησλ παηδηψλ απνηπγράλνπλ 

λα έρνπλ ζσζηή ζρνιηθή παξαθνινχζεζε, 10% αθνινπζνχλ ηερληθέο θαη 

αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιέο, ελψ 71% ησλ αζζελψλ ζηελ ελήιηθε δσή 

έρνπλ κεξηθή ή πιήξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 
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ΥΔΓΗΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ( CARE PLAN ) Δ 
ΑΘΔΝΔΗ ME ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΝΔΦΡΟΤ 
 

ΑΡΑΝΣΕΖ ΞΑΝΘΖ, ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ Σ.Δ. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΦΕΥΣΗΣ ΝΕΦΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ 
 

 

Ζ λνζειεπηηθή θξνληίδα αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

κεηακόζρεπζε λεθξνύ είλαη γλσζηό όηη είλαη πνιπδηάζηαηε. Οη ρξόληνη 

λεθξνπαζείο ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλε λνζειεπηηθή θξνληίδα κηαο θαη 

ρξίδνπλ ζρνιαζηηθήο πξνεγρεηξεηηθήο δηεξεύλεζεο ,αξρηθά γηα ηνλ 

εληνπηζκό θαη ηελ πξόιεςε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, όισλ εθείλσλ ησλ 

παξαγόλησλ πνπ κπνξεί λα είλαη επηβαξπληηθνί γηα ηε γεληθόηεξε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ έθβαζε ηεο 

κεηακόζρεπζεο. Ζ  κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή όισλ 

ησλ ζπκπησκάησλ θαη θπζηθά ε άκεζε θαη έγθαηξε αληηκεηώπηζε όπνηε θαη 

αλ παξνπζηαζηνύλ, είλαη επηβεβιεκέλε. Τα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκό κε 

ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ιήςεο θαη ησλ πηζαλώλ επηπινθώλ (έκεηνη, δηάξξνηα, 

πηώζε ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ θηι.) ηεο αλνζνθαηαζηαιηηθήο αγσγήο, ηνπ 

απζηεξνύ σξηαίνπ ηζνδπγίνπ απνβαιιόκελσλ νύξσλ θαη 

πξνζιακβαλόκελσλ πγξώλ, ηεο ζπλερήο θαηαγξαθήο ησλ δσηηθώλ 

ζεκείσλ, ηελ παξαθνινύζεζε ησλ επηπέδσλ γιπθόδεο ζην αίκα θαη ηελ 

άκεζε αληηκεηώπηζε ηεο ππεξγιπθαηκίαο, ηεο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο  θαη 

εθπαίδεπζεο πνπ επηβάιιεηαη ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κεηακόζρεπζεο, απνηέιεζαλ πεδίν έξεπλαο. 

Ο ηξόπνο γηα λα παξέρνπκε ζηαζεξά πνηνηηθή λνζειεία είλαη 

αθνινπζώληαο έλα ζρέδην λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Όινη γλσξίδνπκε όηη 

ζρέδην λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (care plan, clinical pathways θ.α.) 

νλνκάδνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη ηεθκεξησκέλν ζρεδηαζκό ηεξάξρεζεο  

θαη αληηκεηώπηζεο αλαγθώλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλαο αζζελήο. Σηε 
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δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο πξέπεη λα 

ζπκκεηέρεη όιε ε επηζηεκνληθή νκάδα πγείαο πνπ εκπιέθεηαη ζηε θξνληίδα 

ηνπ αζζελνύο (Sox, 2007). Ζ αλάπηπμε ηππνπνηεκέλσλ ζρεδίσλ θξνληίδαο 

αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία βεκάησλ. Αξρίδεη κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ αληηθεηκέλνπ ελδηαθέξνληνο (ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

αζζελώλ), ζπλερίδεη κε ηε ζύζηαζε νκάδαο αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ 

θξνληίδαο πνπ ζπιιέγεη θαη αλαιύεη ηα ζρεηηθά επηζηεκνληθά δεδνκέλα, 

αλαπηύζζεη ην ηππνπνηεκέλν ζρέδην θξνληίδαο, ην εθαξκόδεη πηινηηθά, 

ειέγρεη ηελ ηήξεζή ηνπ, αμηνινγώληαο ηα απνηειέζκαηα, αλαζεσξώληαο 

αλάινγα θαη κε λεόηεξα δεδνκέλα (Καιαθάηε θαη ζπλ, 2007). 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο βαζίδεηαη ζηε λνζειεπηηθή 

δηεξγαζία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ζπζηεκαηηθή κέζνδνο  πνπ θαηεπζύλεη ην 

λνζειεπηή θαη ηνλ αζζελή ζηνλ ακνηβαίν πξνζδηνξηζκό ησλ αλαγθώλ γηα 

λνζειεπηηθή θξνληίδα, ζρεδηαζκό, εθαξκνγή ηεο θξνληίδαο θαη εθηίκεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. Απνηειείηαη από πέληε ζηάδηα, ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

αζζελνύο, ηε δηαηύπσζε λνζειεπηηθώλ δηαγλώζεσλ, ην ζρεδηαζκό ηεο 

θξνληίδαο (δηαηύπσζε ησλ ζθνπώλ πνπ ζέινπκε λα επηηύρνπκε θαη 

ζρεδηαζκόο παξεκβάζεσλ), ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο θξνληίδαο (Λεκνλίδνπ & Παηεξάθε, 2003). 

Σηελ πξνζπάζεηα ηππνπνίεζεο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ 

ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο. Σπγθεθξηκέλα, έρεη αλαπηπρζεί ε ηαμηλόκεζε 

λνζειεπηηθώλ δηαγλώζεσλ θαηά ΝΑNDA  (North American Nursing 

Diagnosis Association). Με βάζε ηηο παξαπάλσ ηαμηλνκήζεηο, ζε πνιιέο 

ρώξεο γίλεηαη ν ζρεδηαζκόο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο γηα όινπο ηνπο 

αζζελείο (NANDA, 2007). 

Τν ηππνπνηεκέλν  ζρέδην λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ππό ΝΑNDA γηα 

αζζελείο κεηά από κεηακόζρεπζε λεθξνύ πεξηιακβάλεη: 
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ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ 1:  ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΟ Η ΠΕΡΙΕΙΑ 

ΟΓΚΟΤ ΤΓΡΩΝ 

 

Παράγονηες κινδύνοσ: 

1. Μεηαβιεηόο ρξόλνο αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνζρεύκαηνο: 

 Ακέζσο κεηά ηε κεηακόζρεπζε λεθξνύ ν αζζελήο κπνξεί λα ηαιαληεπηεί 

κεηαμύ κείσζεο θαη αύμεζεο πγξώλ. 

 Παξαηεηακέλνο ρξόλνο κεηαθνξάο ηνπ κνζρεύκαηνο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη νμεία ζσιελαξηαθή λέθξσζε. 

2.Απόξξηςε κνζρεύκαηνο. 

3.Αηκνξξαγία από ηε ρεηξνπξγηθή ηνκή. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα: 

Ο θίλδπλνο αλάπηπμεο ππεξθόξησζεο ή ειιείκκαηνο κεηώλεηαη κε 

πξνβιεπόκελεο εθηηκήζεηο θαη έγθαηξεο παξεκβάζεηο. 

 

Προοδεσηική εκηίμεζε 

1.Παξαθνινύζεζε γηα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ειιείκκαηνο όγθνπ πγξώλ 

όπσο πνιπνπξία, απώιεηα βάξνπο, αδπλακία θαη δίςα κηαο θαη ην κόζρεπκα 

κπνξεί ιόγσ παξαηεηακέλεο ηζραηκίαο λα βξίζθεηαη ζε θάζε απμεκέλεο 

δηνύξεζεο θαηά ηελ αλάξξσζε. 

2.Παξαθνινύζεζε γηα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα πεξίζζεηαο όγθνπ πγξώλ 

όπσο νίδεκα, αύμεζε βάξνπο, κείσζε απνβαιιόκελσλ νύξσλ, πξόβιεκα 

ζηελ αλαπλνή θαη ηξίδνληεο γηαηί ε νμεία απόξξηςε έρεη σο θύξην ζύκπησκα 

ηε κείσζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. 

3.Καζεκεξηλή δύγηζε κε ηε ρξήζε ηεο ίδηαο δπγαξηάο γηα ηελ απνθπγή ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ θαηά ηε δύγηζε.  

4.Παξαθνινύζεζε εηζεξρόκελσλ πγξώλ θαη απνβαιιόκελσλ νύξσλ. 
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Θεραπεσηικές Παρεμβάζεις 

Δνέργειες / Παρεμβάζεις 

1.Αλαπιήξσζε ζε ml ησλ απνβαιιόκελσλ νύξσλ κε ίζε πνζόηεηα 

πξνζιακβαλνκέλσλ πγξώλ ζπλ 30 ml αλά ώξα (γηα λα θαιπθζεί ε 

αλεπαίζζεηε απώιεηα) ή ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ πξσηόθνιιν ηεο κνλάδαο. 

Οη αζζελείο κε νμεία ζσιελαξηαθή λέθξσζε κπνξεί λα απνβάιινπλ γηα 

αξθεηέο εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε 200 κε 400 ml αλά ώξα. Σε πεξηπηώζεηο  

ζπγγεληθήο κεηακόζρεπζεο ε δηνύξεζε είλαη αθόκα κεγαιύηεξε θαη ηηο 

πξώηεο εκέξεο κεηά ηε κεηακόζρεπζε θηάλεη θαη  ππεξβαίλεη ηα 600 ml ηελ 

ώξα. Έρνπλ παξαηεξεζεί έσο θαη 2000 ml ηελ ώξα. Τα απνβαιιόκελα νύξα 

όπσο είλαη ινγηθό ζα πξέπεη λα αλαπιεξώλνληαη γηα ηελ απνθπγή 

αθπδάησζεο.  

2.Σε πεξίπησζε ππεξθόξησζεο:  

α)Χνξεγνύκε δηνπξεηηθά (θπξίσο θνπξνζεκίδε) θαη πεξηνξίδνπκε ηε ιήςε 

πξνζιακβαλόκελσλ πγξώλ αλ θξηζεί απαξαίηεην θαη πάληα θαηόπηλ ηαηξηθήο 

νδεγίαο.  

β) Ξεθηλάκε ζηαδηαθή θηλεηνπνίεζε ηνπ αζζελνύο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε 

επαξθήο αηκάησζε ησλ ηζηώλ ζηηο νηδεκαηώδεηο πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο θαη 

λα γίλεη θηλεηνπνίεζε ησλ πγξώλ ώζηε λα κεησζεί ην νίδεκα. 

3.Σε πεξίπησζε αλνπξίαο  ν αζζελήο ζα πξέπεη λα νδεγεζεί ζηελ θάζαξζε 

γηαηί κεξηθέο θνξέο ην κόζρεπκα (ηδίσο ζηηο κεηακνζρεύζεηο από 

κεηαζαλάηηνπο δόηεο) δελ παξάγεη νύξα ακέζσο θαη ε θάζαξζε θξίλεηαη 

απαξαίηεηε έσο όηνπ ε λεθξηθή ιεηηνπξγία θξηζεί επαξθείο. 
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ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ 2:  ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΠΙΥΕΗ 

 

Παράγονηες κινδύνοσ: 

1.Βνπισκέλνο νπξνθαζεηήξαο. 

2.Γηαξξνή από ηελ αλαζηόκσζε. 

 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα: 

Ο θίλδπλνο επίζρεζεο γηα ηνλ αζζελή κεηώλεηαη όπσο ηεθκεξηώλεηαη από 

ηε ζσζηή θαη αλεκπόδηζηε ιεηηνπξγία ηνπ νπξνθαζεηήξα ή ηελ αλάγθε ηνπ 

αζζελή γηα νύξεζε θάζε 1-2 ώξεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ νπξνθαζεηήξα. 

 

Προοδεσηική εκηίμεζε 

1.Λακβάλνπκε ππόςε καο ην ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο όζνλ αθνξά ζηελ 

νύξεζή ηνπ πξν ηεο επέκβαζεο. 

 Δάλ ν αζζελήο πξν ηεο επέκβαζεο παξήγαγε κηθξή πνζόηεηα νύξσλ, ε 

νπξνδόρνο θύζηε ηνπ κπνξεί λα έρεη αηξνθήζεη ή θαη λα έρεη κεησζεί ζε 

κέγεζνο. 

2.Παξαηεξνύκε ηα νύξα όζνλ αθνξά : 

-ην ρξώκα,  

-ηελ πνζόηεηα,  

-ην ίδεκα θαη ηελ  

-παξνπζία πήγκαηνο αίκαηνο κηαο θαη ε παξακνλή ηνπ νπξνθαζεηήξα ζα 

εμαξηεζεί από ηε ρσξεηηθόηεηα ηεο νπξνδόρνπ θύζηεσο, ην κπτθό ηόλν θαη 

ην βαζκό ηεο αηκαηνπξίαο. 

3.Παξαηεξνύκε ηελ θνηιηαθή ρώξα θαη ηελ θύζηε γηα ζεκεία δηάηαζεο ιόγσ 

θξαγκέλνπ από πήγκαηα νπξνθαζεηήξα ή αθόκε θαη δηαξξνή ηεο 

αλαζηόκσζεο. 

4.Μεηξάκε ηα απνβαιιόκελα νύξα θαη ηα πξνζιακβαλόκελα πγξά. Αξρηθά 

θάζε 1 ώξα θαη ζηε ζπλέρεηα, πεξίπνπ 2 εκέξεο κεηά ηελ εκέξα ηνπ 

ρεηξνπξγείν θαη θαηόπηλ ηαηξηθήο νδεγίαο θάζε 3 ώξεο. 
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5.Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ νπξνθαζεηήξα, δίλνληαη ζαθήο νδεγίεο γηα ηελ 

κέηξεζε ηνπο από ηνλ ίδην ηνλ αζζελή θαη  παξαηεξνύκε ηα απνβαιιόκελα 

νύξα  (ρξώκα, δηαύγεηα, ίδεκα θαη παξνπζία αίκαηνο) γηα ηπρόλ αηκαηνπξία 

θαη  ελδείμεηο κνιύλζεσλ κηαο θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα. 

 

Θεραπεσηικές Παρεμβάζεις 

Δνέργειες / Παρεμβάζεις 

1.Γηαηεξείηαη ε παξνρέηεπζε ηνπ νπξνθαζεηήξα απνθεύγνληαο ηε 

ζπζηξνθή ώζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε δηαβαηόηεηά ηνπ. 

2.Δάλ παξαηεξεζεί ζνβαξή αηκαηνπξία, αζθνύκε πίεζε ζηνλ θαζεηήξα γηα 

λα απνκαθξύλνπκε ηα πήγκαηα αίκαηνο θαη πξνβαίλνπκε ζε πιύζεηο εάλ 

θξηζεί απαξαίηεην από ηνλ ζεξάπνληα  ηαηξό, ιακβάλνληαο όια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα αληηζεςίαο γηα ηελ απνθπγή νπξνινίκσμεο θαη 

παξαθνινπζνύκε ζηελά γηαηί ε αηκνξξαγία από ηελ αλαζηόκσζε κπνξεί λα 

έρεη πξνθαιέζεη ηα πήγκαηα αίκαηνο. 

3.Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ νπξνθαζεηήξα, πξνηξέπνπκε ηνλ αζζελή λα νπξεί 

θάζε 1 κε 2 ώξεο γηα λα απνθύγνπκε ηε δηάηαζε ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο. 

Δίλαη ινγηθό αλ ην δηάζηεκα από ηελ εκθάληζε ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο 

έσο ηε κεηακόζρεπζε λεθξνύ είλαη κεγάιν ε ρσξεηηθόηεηα ηεο θύζηεο λα 

έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν αζζελήο λα αηζζάλεηαη 

έληνλα ηελ αλάγθε λα ηελ αδεηάδεη ζπρλά. Αο έρνπκε ππόςε  όηη ε γεκάηε 

θύζηε πξνθαιεί επηπξόζζεηε δηάηαζε ζηελ αλαζηόκσζε πξάγκα ην νπνίν 

θαιό είλαη λα απνθεύγεηαη. 

4.Τέινο δηδάζθνπκε ηνλ αζζελή πώο λα κεηξά ηα απνβαιιόκελα νύξα ηνπ 

θαζεκεξηλά θαη λα ελεκεξώλεη ηε κεηακνζρεπηηθή νκάδα γηα ηπρόλ αιιαγέο 

πνπ παξαηεξεί ζηελ πνζόηεηα, ην ρξώκα, ηε δηαύγεηα ή ηηο επίκνλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο.    
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ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ 3: ΚΙΝΔΤΝΟ ΛΟΙΜΩΞΗ  

 

Παράγονηες κινδύνοσ:  

1.Ζ αλνζνθαηαζηαιηηθή - αληηαπνξξηπηηθή αγσγή. 

2. Ζ ιύζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δέξκαηνο θαη  ε λνζνθνκεηαθή ινίκσμε .                          

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα:  

Ο θίλδπλνο ινίκσμεο κεηώλεηαη κέζσ ηεο ζπλερνύο αμηνιόγεζεο θαη ησλ  

έγθαηξσλ παξεκβάζεσλ. 

Ο αζζελήο ή ε νηθνγέλεηα εθθξάδεη ιεθηηθά όηη έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ 

αλάγθε γηα απζηεξά κέηξα ειέγρνπ ινηκώμεσλ. 

 

Προοδεσηική εκηίμεζε 

1.Παξαθνινύζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αθνύ κία δεθαηηθή ππξεηηθή θίλεζε 

κπνξεί λα είλαη έλδεημε ινίκσμεο. 

2.Παξαθνινύζεζε  ησλ επηπέδσλ ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ επεηδή 

αθόκα θαη κία κηθξή αύμεζε ζηα ιεπθά αηκνζθαίξηα κπνξεί λα είλαη 

έλδεημε ινίκσμεο εμ αηηίαο ηεο απνδπλάκσζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ. 

3.Παξαηήξεζε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο γηα ηνπηθό εξύζεκα, ππώδε 

πγξά ή δπζαλεμία θαη ελεκέξσζε ηνπ  ηαηξνύ εάλ παξνπζηαζηνύλ. 

4.Λήςε θαιιηέξγεηαο από ην ρεηξνπξγηθό ηξαύκα γηα αεξόβηνπο 

νξγαληζκνύο εάλ ηα πγξά είλαη ππώδε, πξάζηλα θαη δύζνζκα. 

5.Λήςε θαιιηέξγεηαο νύξσλ εάλ ν αζζελήο παξνπζηάζεη ππξεηό ή 

δπζνπξία, ή εάλ ηα νύξα γίλνπλ ζακπά. 

6.Παξαθνινύζεζε όισλ ησλ απνηειεζκάησλ θαιιηεξγεηώλ 

(θαηακεηξνύληαη θπξίσο βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο). 

7.Αμηνιόγεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο θαη ηνπ ξπζκνύ θαη 

αμηνιόγεζε ησλ ζπκπησκάησλ εξγώδνπο αλαπλνήο. 

8.Αμηνιόγεζε ησλ πλεπκόλσλ γηα αλάπηπμε παζνινγηθώλ αλαπλεπζηηθώλ 

ήρσλ, γηαηί νη ινηκώμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ είλαη ζπρλέο θαη ζνβαξέο 

ζηνπο αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο. 
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Θεραπεσηικές Παρεμβάζεις 

Δνέργειες / Παρεμβάζεις 

1.Πιύζηκν ησλ ρεξηώλ πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή γηαηί 

βαθηήξηα, ηνί, κύθεηεο θαη πξσηόδσα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο κε 

κεηακνζρεπκέλνπο πιεζπζκνύο κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλδπλνπο 

ινηκώμεσλ ζηνπο αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο. Αο κελ μερλάκε όηη ην 

λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ ελνρνπνηείηαη γηα πιεζώξα βαθηεξίσλ θαη ηώλ. 

2.Μεηά ηελ έμνδό ηνπ από ην ρεηξνπξγείν, δηαηήξεζε ηδησηηθνύ δσκαηίνπ ή 

κε ζπγθάηνηθν παξόκνηαο θαηάζηαζεο ρσξίο ινίκσμε.  Δπηβεβιεκέλνο 

είλαη ν πεξηνξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ θαη ησλ ινπινπδηώλ γηα ηελ απνθπγή 

επηκόιπλζεο. Αλ ηεξνύληαη όια απηά νη αζζελείο δε ρξήδνπλ 

απνκόλσζεο. 

3.Πξνηξνπή γηα βαζηέο αλαπλνέο, βήμηκν, θαη γύξηζκα γηα ηελ απνθπγή 

αλαπλεπζηηθώλ επηπινθώλ. Ζ απνθπγή κηαο αλαπλεπζηηθήο ινίκσμεο 

βνεζά ζηε δηεπθόιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάξξσζεο. 

4.Πξνηξνπή γηα κεηεγρεηξεηηθέο αλαπλεπζηηθέο αζθήζεηο εάλ θξηζεί 

απαξαίηεην θαη ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ θαηά ηηο νδεγίεο. 

5.Πξνηξνπή γηα ιήςε ηξνθήο πινύζηα ζε ζεξκίδεο θαη πξσηεΐλεο ζην 

βαζκό πάληα πνπ ην επηηξέπεη ε λεθξηθή ιεηηνπξγία γηαηί ν θίλδπλνο 

ινίκσμεο είλαη κεγαιύηεξνο ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνύ 

ζηαδίνπ πνπ ήηαλ ήδε εμαζζελεκέλνη πξηλ ηελ επέκβαζε. 

6.Δθπαίδεπζε ηνπ αζζελνύο γηα λα απνθεύγεη ηα πιήζε πνπ κπνξεί λα 

είλαη θνξείο ινηκώμεσλ, λα πξνζέρεη ηελ αηνκηθή ηνπ πγηεηλή θαη λα 

αλαγλσξίδεη ζπκπηώκαηα ινίκσμεο. Οη αζζελείο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ 

ην κεγάιν θίλδπλν πξνζβνιήο από ινίκσμε θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο 

ελεκέξσζεο γηα ηελ παξνπζία νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ινίκσμεο . 
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ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ 4:  ΚΙΝΔΤΝΟ ΜΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ  

ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΗ ΝΕΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΘΕΝΟΤ 

 

Παράγονηες κινδύνοσ:  

Κίλδπλνο απόξξηςεο θαη ινίκσμεο. 

Μεηεγρεηξεηηθή αλάγθε γηα θάζαξζε. 

Αλεζπρία γηα ην δόηε . 

Αλεζπρία γηα ηε ιήςε αλνζνθαηαζηαιηηθήο αγσγήο γηα ην ππόινηπν ηεο 

δσήο ηνπ. 

Αληίιεςε ησλ αιιαγώλ ζην ζώκα. 

Αιιαγή ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα: Ο αζζελήο επηδεηθλύεη απνδνρή ηεο 

πξνόδνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηακόζρεπζεο. 

Ο αζζελήο παξνπζηάδεη ζεκεία απνδνρήο ηεο θαηάζηαζεο όπσο 

ηεθκεξηώλεηαη από ζπκπεξηθνξά ζπλεξγαζίαο, ήξεκε εκθάληζε θαη 

ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

Προοδεσηική εκηίμεζε 

1.Αμηνιόγεζε ζεκείσλ αλαπνηειεζκαηηθήο απνδνρήο όπσο αλεζπρία, 

αίζζεκα αλεπάξθεηαο, ηελησκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζώπνπ, 

λεπξηθόηεηα, θόβνο. Σπλήζσο ν αζζελήο ρξεηάδεηαη κεηεγρεηξεηηθά 

θάζαξζε έσο όηνπ ην λεθξηθό κόζρεπκα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί 

ηθαλνπνηεηηθά. Απηό πξνθαιεί αίζζεκα άγρνπο ζηνλ αζζελή. Θα πξέπεη 

λα δηαβεβαησζεί όηη απηό δελ είλαη αζπλήζηζην. Οη αζζελείο κπνξνύλ 

επίζεο λα αληηδξάζνπλ αξλεηηθά ζην θόβν πηζαλήο απόξξηςεο. 

2.Αμηνιόγεζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνζηεξηθηηθώλ δηθηύσλ (νηθνγέλεηα, θίινη) 

θαη ησλ κεραληζκώλ απνδνρήο. Χξήζηκεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο 

δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ ζην παξειζόλ κπνξεί ή όρη λα είλαη ρξήζηκεο. 

3.Αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αζζελή γηα απνδνρή ηεο επζύλεο γηα 

απηό-θξνληίδα. Απηό είλαη ζεκαληηθό, αθνύ ν αζζελήο ζα ιακβάλεη 
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αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο ηνπ ώζηε λα 

απνθεπρζεί ε απόξξηςε ηνπ λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο. 

4.Αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο αζζέλεηαο ζε ξόινπο θαη ζρέζεηο ηδίσο 

κέζα ζην ρώξν ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη ζην ρώξν εξγαζίαο. 

5.Καηά ηελ αλάξξσζε, αμηνιόγεζε ηεο αληίδξαζεο ζε αιιαγέο ζηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε. Οη παξελέξγεηεο ησλ ζηεξνεηδώλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ αύμεζε βάξνπο, αύμεζε ηξηρνθπΐαο ζην πξόζσπν θαη ζην 

ζώκα, ζειελνεηδέο πξνζσπείν θαη εύζξαπζην δέξκα. Κάπνηα από απηά 

είλαη ηδηαίηεξα ελνριεηηθά γηα γπλαίθεο. 

 

Θεραπεσηικές Παρεμβάζεις 

Δνέργειες / Παρεμβάζεις 

1.Παξνρή ρξόλνπ ζηνλ αζζελή λα εθδειώζεη ηνπο θόβνπο θαη ην άγρνο 

ηνπ γηα νηηδήπνηε ηνλ απαζρνιεί. Μεηά ηελ επέκβαζε, ν κεηακνζρεπκέλνο 

αζζελήο πξέπεη λα δηαηεξεί ηεο πγεία ηνπ ρσξίο λα βαζίδεηαη ζην 

πξνζσπηθό ηεο θάζαξζεο πνπ γη απηόλ απνηεινύζε  κεγάιν θνκκάηη ηεο 

δσήο ηνπ θαη δξνύζε βνεζεηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ. Απηή 

ε αλεμαξηεζία, πνιιέο θνξέο πξνθαιεί θόβν, ηδηαίηεξα εάλ ππάξρεη ιόγσ 

πηζαλήο απόξξηςεο ηνπ κνζρεύκαηνο ή ινίκσμεο. 

2.Βνήζεηα κε ηα δηαζέζηκα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα πρ νκάδεο ππνζηήξημεο 

ή άιινο κεηακνζρεπκέλνο αζζελήο γηα λα ζπδεηήζεη ζρεηηθά κε ηηο 

αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ. Οη ζρέζεηο κε αλζξώπνπο πνπ 

έρνπλ παξόκνηεο εκπεηξίεο θαη ζηόρνπο κπνξεί λα είλαη σθέιηκεο. 

3.Παξνρή ςπρνινγηθήο ζηήξημεο. Δάλ ν αζζελήο δηαθαηέρεηαη από άγρνο 

εμαηηίαο ηεο αλάγθεο γηα θάζαξζε κεηεγρεηξεηηθά, ηνλ δηαβεβαηώλνπκε όηη 

απηό δελ είλαη αζπλήζηζην ηδίσο ζε ιήπηεο πησκαηηθώλ λεθξηθώλ 

κνζρεπκάησλ πνπ ν ρξόλνο απνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο 

είλαη ζαθώο κεγαιύηεξνο από όηη ζηηο κεηακνζρεύζεηο ζπγγεληθνύ ηύπνπ. 

Τνλ δηαβεβαηώλνπκε όηη  δελ ζα πξέπεη λα θνβάηαη όηη ε θάζαξζε 

ζεκαίλεη  θίλδπλν απόξξηςεο ηνπ λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο. 
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ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ 5:  ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΓΝΩΗ 

 

τεηιδόμενοι παράγονηες 

Νέεο ζπλζήθεο. 

Μαθξνπξόζεζκνο ζρεδηαζκόο . 

Πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Λεθηηθή έθθξαζε ηεο ζύγρπζεο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία. 

Έιιεηςε εξσηήζεσλ. 

Παξάθιεζε γηα πιεξνθνξίεο. 

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα:  

Ο αζζελήο ή ν θξνληηζηήο ηνπ εθθξάδεη ιεθηηθά ηελ θαηαλόεζε ηεο 

ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε κεηακόζρεπζε λεθξνύ ζπκπεξηιακβάλνληαο 

θαη ηε κεηεγρεηξεηηθή απηό-θξνληίδα. 

 

Προοδεσηική εκηίμεζε 

1.Δθηίκεζε ηεο θαηαλόεζεο από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνύο γηα ηελ 

επέκβαζε, κεηεγρεηξεηηθή πνξεία, θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ησλ 

παξελεξγεηώλ ηεο θαη ηηο πηζαλέο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δσήο. 

2.Μεηεγρεηξεηηθά νη αζζελείο θαηαθιύδνληαη από πνιιέο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινύλ επζύλε ηνπο (θαξκαθεπηηθή αγσγή, 

αλαγλώξηζε ζεκείσλ ινίκσμεο). 

 

Θεραπεσηικές Παρεμβάζεις 

Δνέργειες / Παρεμβάζεις 

1.Δθπαίδεπζε ηνπ αζζελνύο ή θαη ηνπ θξνληηζηή ζρεηηθά κε ηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή (ζηεξνεηδή, αληηκεηαβνιίηεο θαη αλαζηνιείο 

θαιζηλεπξίλεο είλαη ε ζπλήζεο αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή πνπ δίλεηαη γηα 

λα θαηαζηαιεί ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα θαη λα απνδερζεί ην λεθξηθό 

κόζρεπκα.) αθνινπζώληαο ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο : 

 Δθπαίδεπζε γηα ηε ζσζηή ιήςε ηεο αλνζνθαηαζηαιηηθήο αγσγήο 
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θαζεκεξηλά. (Gutch, 2003 & Thomas 2003) 

 Δθπαίδεπζε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θάζε θαξκάθνπ (πρ: 

ιήςε αλαζηνιέσλ θαιζηλεπξίλεο 2 ώξεο κεηά ην πξσηλό ή βξαδηλό, 

ζηεξνεηδή κε  ην θαγεηό) 

 Δθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηηο παξελέξγεηεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

(πρ ππέξηαζε, αιιαγέο ζηε δηάζεζε, εύζξαπζηα νζηά, πηώζε ιεπθώλ 

αηκνζθαηξίσλ θηι.). 

2.Δθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ζπκπηώκαηα-ζεκεία ηνπηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο 

ινίκσμεο. Πξέπεη λα γίλεη απνιύησο θαηαλνεηό όηη νη ιήπηεο ησλ 

κνζρεπκάησλ είλαη ζε απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο ινηκώμεσλ εμαηηίαο 

ηεο αλνζνθαηαζηαιηηθήο ζεξαπείαο 

3.Δθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ζπκπηώκαηα- ζεκεία απόξξηςεο λεθξηθνύ 

κνζρεύκαηνο όπσο ππξεηόο, αύμεζε ζσκαηηθνύ βάξνπο, κείσζεο νύξσλ, 

αύμεζε αξηεξηαθήο πίεζεο, επώδπλε δηόγθσζε θαηά ηε ςειάθεζε ζηε 

ρεηξνπξγηθή ηνκή, αύμεζε θξεαηηλίλεο, αύμεζε ηεο νπξίαο ζην αίκα. Κη 

απηό γηαηί  αζζελείο ζα βηώζνπλ θάπνηνπ ηύπνπ νμεία απόξξηςε 

αλαζηξέςηκε κε ζεξαπεία. Ζ ρξόληα απόξξηςε επέξρεηαη βαζκηαία θαη 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη κε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ λεθξνύ. Ζ νμεία απόξξηςε 

αληηκεησπίδεηαη κε πςειέο δόζεηο ζηεξνεηδώλ, θαη αληηιεκθνθπηηαξηθώλ 

ζθεπαζκάησλ (Gutch, 2003 & Thomas 2003). 

4.Δμαζθάιηζε όηη ν αζζελήο γλσξίδεη ηη λα θάλεη θαη πνηνλ λα θαιέζεη ζε 

πεξίπησζε ππνςίαο απόξξηςεο ή ινίκσμεο. 

5.Δθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλόκελε δίαηηα. Αλ δελ ππάξρεη ιόγνο 

ην δηαηηνιόγην λα είλαη εμαηνκηθεπκέλν, δε ρξεηάδεηαη λα αθνινπζνύλ 

απζηεξή δίαηηα λεθξνπαζνύο. Παξόια’ απηά είλαη ζεκαληηθό λα δηαηεξνύλ 

κεησκέλα επίπεδα λαηξίνπ γηα λα απνθύγνπλ ηελ θαηαθξάηεζε πγξώλ 

ιόγσ ησλ ζηεξνεηδώλ θαη απμεκέλα επίπεδα πξσηετλώλ γηαηί ηα ζηεξνεηδή 

απνδνκνύλ ηηο πξσηεΐλεο. 

6.Δθπαίδεπζε γηα ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο ζσζηήο αηνκηθήο πγηεηλήο ώζηε λα 

κεησζεί ε επίπησζε ησλ ινηκώμεσλ. 
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7.Δθπαίδεπζε αζζελνύο λα έρεη πάληνηε καδί ηνπ θάξηα πνπ ζα αλαθέξεη 

όηη είλαη κεηακνζρεπκέλνο θαη όηη είλαη ζε αληηαπνξξηπηηθή θαξκαθεπηηθή 

αγσγή. 

 

Σην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θξνληίδαο θαηαγξάθνληαη νη πηζαλέο 

λνζειεπηηθέο δηαγλώζεηο πνπ αθνξνύλ έλαλ αζζελή κε κεηακόζρεπζε 

λεθξνύ. Δμαηνκηθεύνληαο ηε θξνληίδα ηνπ, είλαη αλαγθαία κία εθηεηακέλε 

αμηνιόγεζε ηνπ αζζελνύο (λνζειεπηηθό ηζηνξηθό – θπζηθή εμέηαζε – 

ζπλέληεπμε από νηθνγέλεηα) ώζηε λα εληνπηζηνύλ νη αλάγθεο θαη θαη’ 

επέθηαζε νη λνζειεπηηθέο δηαγλώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ ηόζν από ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (κεηακόζρεπζε λεθξνύ) όζν θαη από ηε ζπλνιηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο (ζπλππάξρνληα λνζήκαηα, πξνβιήκαηα ζηελ 

νηθνγέλεηα θ.α.).  

Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξόπνπ ζρεδηαζκνύ ηεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα όπσο εμαηνκίθεπζε ηεο θξνληίδαο, 

ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ αζζελώλ, πξνηππνπνηεκέλε 

νξνινγία κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ 

λνζειεπηώλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη πάλσ 

απ’όια κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα ιαζώλ θαη κεηώλεη ην ρξόλν 

παξακνλήο ζην λνζνθνκείν εμ αηηίαο απηώλ. Ζ κέζνδνο έρεη θαη επηθξηηέο. 

Σπγθεθξηκέλα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη απνξίεο θαη ζύγρπζε ζε λνζειεπηέο 

πνπ δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια θαη δελ έρνπλ ηελ εκπεηξία πνπ 

απαηηείηαη. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ λνζειεπηώλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκό ηεο λνζειεπηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο ή 

θαη ζε κε αλαγλώξηζε πνιηηηζκηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ αζζελώλ (Λεκνλίδνπ & 

Παηεξάθε, 2003). 

Τν ζίγνπξν είλαη πάλησο όηη ε λνζειεπηηθή  είλαη επηζηήκε θαη ηέρλε 

πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ζσκαηηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο 

θαη πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο ηνπ αηόκνπ θαη ζαλ επηζηήκε ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη ηόζν από ηνπο ίδηνπο ηνπο λνζειεπηέο όζν θαη από ηνπο 
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ππόινηπνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 

Γηα ην ηέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Χαηδνπνύινπ Μαξία 

λνζειεύηξηα Π.Δ. MSc, PhD (C), Γξαθείν Δθπαίδεπζεο Γ.Ν.Α. Λατθό γηα 

ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηεο ζηε αλεύξεζε ησλ ηόζν ζεκαληηθώλ απηώλ 

ζηνηρείσλ. 
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ΣΑ  ΑΡΥΔΓΟΝΑ  ΚΤΣΣΑΡΑ,  ΜΗΑ ΝΔΑ ΠΡΟΚΛΖΖ  ΣΖ  
ΝΔΦΡΗΚΖ  ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ  ΚΑΗ  ΣΖΝ  ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ  ΣΩΝ  
ΠΑΘΖΔΩΝ  ΣΟΤ  ΝΔΦΡΟΤ 
 

ΥΑΣΕΖΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΥΡΖΣΟ 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟ,   ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ   
ΓΕΝΙΚΟΤ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  ΞΑΝΘΗ 
 

 

Είλαη απνδεθηφ πιένλ  ζε παγθφζκην επίπεδν φηη ε αχμεζε ησλ λέσλ 

αζζελψλ ηειηθνχ ζηαδίνπ ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο θπκαίλεηαη γχξσ 

ζην 11,5 % θάζε ρξφλν φκσο ην ρεηξφηεξν είλαη φηη εκθαλίδεη ζηαζεξφηεηα 

ή αθφκε θαη απμεηηθέο ηάζεηο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο , κε φηη απηφ κπνξεί λα 

ζεκαίλεη ηφζν ζε ζεξαπεπηηθφ φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν γηα θάζε 

ρψξα. 

Λακβάλνληαο ππφςε επίζεο φηη ε λνζεξφηεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα ησλ 

αζζελψλ πνπ είλαη εληαγκέλνη  ζε αηκνθάζαξζε παξακέλνπλ αθφκε ζε 

πςειά επίπεδα θαη παξφιν πνπ ε πξφγλσζε , κε ηελ εθαξκνγή λέσλ 

κεζφδσλ θαη  ηερληθψλ φπσο θαη κε ηελ ρξήζε λέσλ θαξκάθσλ, έρεη 

βειηησζεί ζεκαληηθά  ηα ηειεπηαία ρξφληα,  θαίλεηαη φηη κφλν ε 

κεηακφζρεπζε λεθξνχ πξνζθέξεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα απφ θάζε 

άπνςε… 

Όκσο επεηδή ε πξνζθνξά λεθξηθψλ κνζρεπκάησλ παξακέλεη κηθξή θαη 

ηθαλνπνηεί πεξίπνπ ην 25% ησλ αλαγθψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ  ΗΠΑ αιιά θαη απφ νξηζκέλα επξσπατθά θξάηε 

πνπ έρνπλ έλα πνιχ θαιφ θαη νξγαλσκέλν ζχζηεκα κεηακνζρεχζεσλ, ε 

αλεχξεζε θαη αλάπηπμε κεζφδσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ιχζεηο 

ζην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο λεθξηθψλ κνζρεπκάησλ θαη φρη κφλν, απνηειεί 

ηελ ειπίδα πνπ έξρεηαη απφ ην κέιινλ… 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη επίζεο κε απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη 

ζλεηφηεηα, φπνπ παξά ηελ εθαξκνγή ησλ εμειηγκέλσλ  κεζφδσλ θάζαξζεο 
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ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα, ε ζλεηφηεηα ζε πνιιέο κειέηεο θπκαίλεηαη ζην 50% 

θαη θηάλεη ζην 90  % φηαλ ζπλππάξρεη κε ινίκσμε θαη πνιπνξγαληθή 

αλεπάξθεηα , είλαη  ε νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα (ΟΝΑ) πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ ησλ λεθξηθψλ ζσιελαξίσλ. 

Είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε  ππφςε ην φηη ε λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ 

ζηαδίνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη κφλν απφ δηαηαξαρή ηεο ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ 

ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο , ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ θαη ησλ 

νπζηψλ ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνληαη κε 

κεγάιε επηηπρία κε ηελ εθαξκνγή ηεο αηκνθάζαξζεο, αιιά θαη απφ 

δηαηαξαρέο πνπ αθνξνχλ κεραληζκνχο επαλάθηεζεο νπζηψλ, ζχλζεζεο 

νπζηψλ φπσο ε γινπηαζεηφλε, ελδχκσλ εμνπδεηέξσζεο ειεπζέξσλ ξηδψλ, 

γιπθνλενγέλεζεο ,  ακκσληνγέλεζεο,  θαηαβνιηζκφ πεπηηδίσλ θαη 

νξκνλψλ, απμεηηθψλ παξαγφλησλ θαη πνιιψλ άιισλ νπζηψλ… 

Αθφκε ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηνπο λεθξνχο δηελεξγείηαη  παξαγσγή θαη 

ξχζκηζε πνιιψλ θπηηνθηλψλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

θιεγκνλή θαη αλνζνξχζκηζε, αληηιακβάλεηαη θαλείο κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα φηη ε ππνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο κε ηηο δηάθνξεο 

κεζφδνπο αηκνθάζαξζεο ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηεο θπζηνινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ... 

Οη αλεπαξθείο κέρξη ηψξα ηξφπνη θαη ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο 

ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη ε αλεπαξθήο πξνζθνξά 

πησκαηηθψλ λεθξηθψλ κνζρεπκάησλ καο θαηεπζχλνπλ ζπλερψο ζηελ 

εχξεζε θαη βειηίσζε ησλ κεζφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο  ηειηθνχ ζηαδίνπ. 

Η λεναλαπηπζζφκελε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο, ηεο θπηηαξηθήο ζεξαπείαο 

φπσο νλνκάδεηαη ζήκεξα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε  ηεο κεξηθήο ή πιήξνπο 

ιεηηνπξγηθήο αλεπάξθεηαο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ , έρεη δεκηνπξγήζεη ήδε έλα πιέγκα πνπ βαζίδεηαη ζε λέεο 

εθαξκνγέο ηεο βηνηερλνινγίαο, ηεο γελεηηθήο, θαη θπξίσο  ζηηο έξεπλεο θαη 

εθαξκνγέο πάλσ ζηα βιαζηνθχηηαξα θαη γεληθά ζηα πνιπδχλακα θχηηαξα, 
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έρεη αλνίμεη πιένλ λένπο θαη πνιιά ππνζρφκελνπο νξίδνληεο ζ απηφ ηνλ 

ηνκέα. 

 

ΣΟ ΑΡΥΔΓΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΤΣΣΑΡΟ  

 
Τα θιαζζηθά βιαζηνθχηηαξα πξνέξρνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή θπηηαξηθή 

κάδα ηεο  βιαζηνθχζηεο, ε νπνία ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ 4-5 εκέξα κεηά ηε 

γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ, θαη απνηεινχλ ηα πξψηα «αξρέγνλα 

πνιπδχλακα θχηηαξα» απφ ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ ζηε ζπλέρεηα νη ηζηνί 

θαη ηα φξγαλα ελφο πιήξνπο νξγαληζκνχ.  

Τα αξρέγνλα θχηηαξα (stem cells), ηα νπνία ηα δηαθξίλνπκε ζε εκβξπσληθά 

θαη ζε ζσκαηηθά αξρέγνλα θχηηαξα,  ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δπλαηφηεηα 

πνπ έρνπλ θαηά ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε λα κεηακνξθψλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζεηξέο θπηηάξσλ (πνιπδχλακα), κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζρεκαηίδνληαη νη 

ηζηνί  θαη ηα δηάθνξα φξγαλα.  

Τα αξρέγνλα απηά πνιπδχλακα θχηηαξα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαηξνχκελα 

λα ζρεκαηίζνπλ είηε φκνηα κε ηα κεηξηθά θχηηαξα είηε λα κεηακνξθσζνχλ 

(δηαθνξνπνηεζνχλ) ζε δηαθφξνπο θπηηαξηθνχο ηχπνπο φπσο κπτθά 

θχηηαξα, εξπζξά αηκνζθαίξηα, λεπξηθά θχηηαξα θ.α. Τα θχηηαξα απηά 

ζπλήζσο δελ έρνπλ ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά ή ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά  

θαη θάζε θνξά πνπ δηαηξνχληαη πξνθχπηνπλ απνιχησο φκνηα θχηηαξα, 

φκσο θάπνηα απφ απηά δηαηξνχκελα ζηε ζπλέρεηα αξρίδνπλ λα απνθηνχλ 

ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά κε απνηέιεζκα λα 

ζρεκαηίδνληαη θχηηαξα εμεηδηθεπκέλα (δηαθνξνπνίεζε).  

Παξφκνηα θχηηαξα πνπ απνθαινχληαη αξρέγνλα θχηηαξα ελειίθσλ (Adult 

stem cells ), ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζηνπο δηάθνξνπο ηζηνχο ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ηεο δσήο πνπ ρξεζηκεχνπλ ζην ζρεκαηηζκφ λέσλ θπηηάξσλ 

(δηαθνξνπνηεκέλσλ ) ζε αληηθαηάζηαζε απηψλ πνπ θαηαζηξέθνληαη ή 

πεζαίλνπλ θπζηνινγηθά, κε θιαζζηθφ παξάδεηγκα ηα θχηηαξα ηνπ 
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αηκνπνηεηηθνχ ηζηνχ. Τα θχηηαξα απηά ζπλήζσο δηαθέξνπλ απφ ηα 

εκβξπσληθά βιαζηνθχηηαξα ζην φηη έρνπλ ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο  λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ζε πνιιά είδε θπηηάξσλ (νιηγνδχλακα θαη κνλνδχλακα ). 

Επίζεο ηα  θχηηαξα απηά, πνπ ππάξρνπλ ζε δηαθφξνπο ηζηνχο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο , ιεηηνπξγνχλ θαη σο εζσηεξηθφ ζχζηεκα επηζθεπήο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε είηε θπζηνινγηθή  θαηαζηξνθή (εληεξηθφ επηζήιην) 

είηε θαηαζηξνθή απφ άιινπο παξάγνληεο (π.ρ. ζσιελαξηαθή λέθξσζε 

λεθξψλ) ησλ θπηηάξσλ δηαθφξσλ νξγάλσλ. 

Τν θαηλφκελν ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο 

εζσηεξηθψλ ζεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα γνλίδηα (θσδηθνπνηεκέλεο 

νδεγίεο πνπ πξνζδίδνπλ ηα κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε θπηηάξνπ)  αιιά θαη απφ ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην κηθξνπεξηβάιινλ (ρεκεηνθίλεο, θπηηνθίλεο θ.α.).        

Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη, ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ ηα αξρέγνλα απηά 

θχηηαξα πνιιαπιαζηαδφκελα  λα κεηαηξέπνληαη θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο 

ζε εμεηδηθεπκέλα θχηηαξα εθφζνλ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεγρφκελν θαη θαηεπζπλφκελν ηξφπν, ζα αλνίμνπλ 

λένη δξφκνη ζηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ πνπ θπξίσο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ιεηηνπξγηθή αλεπάξθεηα δσηηθψλ νξγάλσλ, ε νπνία 

πνιιέο θνξέο είλαη αζχκβαηε κε ηε δσή.  

Μία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ ε νπνία 

σο γλσζηφ ζήκεξα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ αηκνθάζαξζε, ηελ πεξηηνλατθή 

θάζαξζε, κέζνδνη πνπ δελ ππνθαζηζηνχλ πιήξσο ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία 

παξά έλα κέξνο απηήο,  θαη ηε κεηακφζρεπζε ε νπνία απνηειεί ηελ 

θαιχηεξε κέζνδν ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο  αθνχ 

ηνπνζεηείηαη έλαο θπζηνινγηθφο λεθξφο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θπηηαξηθή ζεξαπεία απνηειεί ηφζν ε αλάπηπμε 

κεζφδσλ θπηηαξηθψλ θαιιηεξγεηψλ φζν θαη εηδηθψλ  κεζφδσλ 

«θαηεπζπλφκελεο δηαθνξνπνίεζεο» ψζηε λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 
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δεκηνπξγίαο ηζηψλ θαη θπηηάξσλ κε εμεηδηθεπκέλα κνξθνινγηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θπζηνινγηθνχ νξγάλνπ. 

Ήδε ζήκεξα εθαξκφδεηαη ζε πεηξακαηηθά ζηάδηα ε θπηηαξηθή ζεξαπεία 

θαηά ηελ νπνία ε έγρπζε βιαζηνθπηηάξσλ ζε φξγαλα πνπ αλεπαξθνχλ είρε 

σο απνηέιεζκα ζηε ζέζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θπηηάξσλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ λέα πγηή θαη εληειψο φκνηα κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

θχηηαξα θαη αγγεία κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ επάλνδν ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ θαηεζηξακκέλνπ νξγάλνπ.   

Κισλνπνίεζε νλνκάδνπκε ηε δεκηνπξγία κε εηδηθέο ηερληθέο φκνησλ 

γελεηηθά πξντφλησλ θαη ηελ δηαθξίλνπκε ζηελ ζεξαπεπηηθή πνπ ζηνρεχεη 

ζηε παξαγσγή ρξήζηκσλ πξσηετλψλ, ηζηψλ θαη νξγάλσλ, ηα νπνία είλαη 

δπλαηφλ λα κεηακνζρεπζνχλ ζε αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ αλεπάξθεηα 

νξγάλσλ, απφ ρξφληα λνζήκαηα πνπ νδεγνχλ ζην ζάλαην φπσο θαη απφ 

θαθνήζε λνζήκαηα θαη ηέινο ζηελ αλαπαξαγσγηθή, πνπ έρεη ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία αθξηβψλ αληηγξάθσλ ελφο νξγαληζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ηηο παζήζεηο ησλ λεθξψλ νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε εθαξκνγή 

ησλ πνιπδχλακσλ θπηηάξσλ θαη ηεο θισλνπνίεζεο κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζή ησλ είλαη νη παξαθάησ: 

 

1. H  ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ  ΚΛΩΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ  ΝΔΦΡΟΤ 

 
Με πνιχ απιά ιφγηα ε δεκηνπξγία ελφο θισλνπνηεκέλνπ νξγάλνπ θαη ζηε 

δηθή καο πεξίπησζε ελφο λεθξνχ , ν νπνίνο ζα είλαη κεηακνζρεχζηκνο δελ 

είλαη θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε,  πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε θπηηαξηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ βιαζηνθπηηάξσλ απφ θισλνπνηεκέλα έκβξπα, επάλσ ζε 

εηδηθά ππνζηξψκαηα κεκβξαλψλ ππφ ηελ επίδξαζε εηδηθψλ νπζηψλ (πρ 

νχξσλ)  θαη θπηηνθηλψλ . Τα ζπζηήκαηα απηά ζηε ζπλέρεηα γηα λα 

εμειηρζνχλ ζε λεθξφ ζα πξέπεη λα εκθπηεπζνχλ ζηνλ ππνδνρέα 

αλάπηπμεο, ν νπνίνο ζπλήζσο είλαη θάπνην δψν, φπνπ θαη ζα αλαπηπρζεί 
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ην πξνο κεηακφζρεπζε φξγαλν γηα λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζπλέρεηα ζηνλ 

ηειηθφ ιήπηε. 

Τα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ 

κε θισλνπνηεκέλα έκβξπα αγειάδαο, είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθά αθνχ νη 

εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη κεηά ηελ εκθχηεπζε ησλ θισλνπνηεκέλσλ 

θπηηαξηθψλ ζρεκαηηζκψλ (κε κηθξνθχζηεηο απφ πνιπαηζπιέλην) είραλ 

αξρίζεη λα νξγαλψλνληαη ζε θπηηαξηθέο δνκέο, αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ 

ζπλαληνχκε ζηνπο θπζηνινγηθνχο λεθξνχο, ελψ ζηηο ηερλεηέο θχζηεηο 

ζρεκαηίζζεθε πγξφ παξφκνην κε νχξα! 

Βέβαηα παξά ηα αηζηφδνμα κελχκαηα πνπ καο έξρνληαη απφ ηα παξαπάλσ 

πεηξάκαηα, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ε εθαξκνγή κηαο  παξφκνηαο κεζφδνπ 

κε αλζξψπηλα έκβξπα δεκηνπξγεί ηεξάζηηα εζηθά, λνκηθά θαη ηερληθά 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία φπσο θαίλεηαη ζα μεπεξαζηνχλ  κε ηελ 

θισλνπνίεζε ησλ κε εκβξπτθήο πξνέιεπζεο πνιπδχλακσλ αξρέγνλσλ 

θπηηάξσλ  θαη κε ηελ εκθχηεπζή ηνπο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δψα πνπ 

εκθαλίδνπλ «θηιηθφηεξε ηζηνζπκβαηφηεηα» κε ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 

φπσο π.ρ. είλαη νη ρνίξνη. 

 

2. Ο ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΝΔΦΡΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΔΓΟΝΩΝ 

ΑΗΜΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΚΤΣΣΑΡΩΝ  

 
Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηε θιαζζηθή 

πησκαηηθή ή απφ δψληα δφηε λεθξηθή κεηακφζρεπζε είλαη ε απφξξηςε ε 

νπνία πξνο ην παξφλ αληηκεησπίδεηαη θαξκαθεπηηθά κε ηελ 

αληηαπνξξηπηηθή αγσγή, ε νπνία εθηφο απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

παξελεξγεηψλ έρεη θαη πςειφ θφζηνο.   

Σην παλεπηζηήκην ηεο Μηλεζφηα είλαη ζε εμέιημε κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα, 

ζηα νπνία ε λεθξηθή κεηακφζρεπζε ζπλνδεχεηαη κε ηαπηφρξνλε 

κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ θπηηάξσλ ηνπ αηκνπνηεηηθνχ ηζηνχ, ηα νπνία 

έρνπλ ππνζηεί θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη, αθελφο ε 
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θαιχηεξε «αλνζναλνρή» ηνπ λεθξηθνχ κνζρεχκαηνο θαη αθεηέξνπ λα 

πξνιακβάλεηαη ην θαηλφκελν ηεο αληίδξαζεο ηνπ κνζρεχκαηνο ελαληίνλ 

ηνπ μεληζηή . 

 

3. Ζ ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΗ ΝΔΦΡΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 

 
Η «θπηηαξηθή ζεξαπεία » ζήκεξα, κε ηελ επξεία έλλνηα , πεξηιακβάλεη 

κεζφδνπο βηνηερλνινγίαο θαη βαζίδεηαη ζηελ «αλαγελλεηηθή ε δηνξζσηηθή 

ηαηξηθή», κε ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο θπηηάξσλ θαη ηζηψλ κε 

ηαπηφρξνλε απφθηεζε ιεηηνπξγηθψλ ηδηνηήησλ (δηαθνξνπνίεζε) ψζηε λα 

ππάξμεη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ 

νξγάλσλ, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπζηνινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηεζηξακκέλνπ νξγάλνπ, Όπσο αληηιακβάλεηαη θαλείο 

θνκβηθφ ζεκείν ζε φια απηά δηαδξακαηίδεη ε επηζηεκνληθή έξεπλα πάλσ 

ζηελ εμέιημε κεζφδσλ αλάπηπμεο θπηηαξηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ησλ 

απνθαινχκελσλ πνιπδχλακσλ πξνδξνκηθψλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ (stem 

cells) κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα γλσζηά ζε φινπο 

νκθαινπιαθνπληηαθά βιαζηνθχηηαξα… 

Οη εξεπλεηέο βαζηδφκελνη ζην εχξεκα φηη ζε κεηακνζρεχζεηο λεθξνχ, φπνπ 

ν ιήπηεο ήηαλ άλδξαο θαη φ δφηεο γπλαίθα, ζε θπηηαξνινγηθέο κειέηεο 

πιηθνχ βηνςηψλ πνπ ειήθζεζαλ  κεηά απφ ζσιελαξηαθή βιάβε, 

δηαπηζηψζεθε φηη αλάκεζα ζηα ζσιελαξηαθά θχηηαξα πνπ εμεηάζζεθαλ 

βξέζεθαλ θαη ζσιελαξηαθά θχηηαξα πνπ έθεξαλ ην ρξσκαηφζσκα Υ . Η 

εμήγεζε πνπ δίλεηαη είλαη φηη αξρέγνλα πνιπδχλακα θχηηαξα απφ ηνλ 

ιήπηε (πνπ ήηαλ άλδξαο θαη επνκέλσο έθεξε ην ρξσκαηφζσκα ηνπ θίινπ 

Υ φπσο θαη άιινπο δείθηεο) κεηαλάζηεπζαλ ζηε πεξηνρή ηεο βιάβεο ηνπ 

κνζρεχκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ ζσιελαξηαθνχ 

κηθξνπεξηβάιινληνο   δηαθνξνπνηήζεθαλ πξνο λεθξηθά ζσιελαξηαθά 

θχηηαξα.  
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Πεηξακαηηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ρνξήγεζε αξρέγνλσλ πνιπδχλακσλ  

θπηηάξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην κπειφ ησλ νζηψλ,  απφ ηνλ ιηπψδε 

ηζηφ, απφ ην δέξκα θ ι π ,  αθνχ θαιιηεξγεζνχλ ζε εηδηθφ κηθξνπεξηβάιινλ 

ππφ ηελ επίδξαζε εηδηθψλ ρεκεηνθηλψλ γηα λα ππνζηνχλ  θαηάιιειε 

«ξχζκηζε» ψζηε λα εμειηρζνχλ ζε ζσιελαξηαθά θχηηαξα, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα φηαλ εγρπζνχλ ζηνλ λεθξφ κε ζσιελαξηαθέο  βιάβεο, πνπ κπνξεί 

λα νθείινληαη είηε ζε Ομεία ζσιελαξηαθή λέθξσζε (ΟΝΑ) είηε ζε ρξφληεο 

ζσιελαξηαθέο βιάβεο, κεηαλαζηεχνπλ ζηα νπξνθφξα ζσιελάξηα φπνπ 

αληηθαζηζηνχλ ηα θαηεζηξακκέλα ζσιελαξηαθά θχηηαξα, κε ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε απνθαηάζηαζε ησλ ζσιελαξηαθψλ βιαβψλ. 

Επίζεο είλαη γλσζηή ε βιάβε πνπ πθίζηαηαη ην πεξηηφλαην ζηε πεξηηνλατθή 

θάζαξζε, αξθεηέο κειέηεο κηινχλ γηα απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ κεηά απφ 

ελδνπεξηηνλατθή ρνξήγεζε ζσκαηηθψλ βιαζηνθπηηάξσλ.      

  

4. Ζ ΓΟΝΗΓΗΑΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΩΝ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΚΩΝ  ΝΟΖΜΑΣΩΝ 

ΣΩΝ ΝΔΦΡΩΝ  

 
Είλαη γλσζηφ φηη ηα θιεξνλνκηθά λνζήκαηα νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο ηνπ 

γελεηηθνχ θψδηθά, πνπ ζπλήζσο νθείινληαη ζε κεηαιιάμεηο, δειαδή 

πξφθεηηαη γηα γνληδηαθέο δηαηαξαρέο πνπ θσδηθνπνηνχλ θαη επνκέλσο 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ δνκή θαη ηελ παξαγσγή κηαο δνκηθήο ή ιεηηνπξγηθήο 

πξσηεΐλεο, νξκφλεο, έλδπκνπ θ.α. 

Επνκέλσο ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ ζα 

κπνξνχζε λα βαζίδεηαη ζηε κε δηαθφξνπο κεζφδνπο εηζαγσγή ηνπ 

θαηάιιεινπ γελεηηθνχ πιηθνχ  ζε αξρέγνλα θχηηαξα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

αθνχ θαιιηεξγεζνχλ ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη ππνζηνχλ ηελ 

θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε φηαλ ζηε ζπλέρεηα  επαλαρνξεγεζνχλ ζηνλ 

νξγαληζκφ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαλαζηεχζνπλ  ζην φξγαλν πνπ 

εκθαλίδεη ηε βιάβε γηα λα ηελ απνθαηαζηήζνπλ.   

138



Ξενοδοτείο DIVANI-CARAVEL 
21

η 
Ημερίδα: Νεώηερα Δεδομένα ζηη Μεηαμόζτεσζη Νεθρού , 21 Μαξηίνπ 2010 

Έλα απφ ηα γλσζηά θιεξνλνκηθά λνζήκαηα ( πνπ θπξίσο θιεξνλνκείηαη κε 

ην Φ-ρξσκαηφζσκα) είλαη ην ζχλδξνκν Alport, ην νπνίν νθείιεηαη ζε 

κεηαιιάμεηο ησλ ππεχζπλσλ γνληδίσλ  ( πεξηνρέο ππεχζπλεο  COL4A3, 

COL4A4, COL4A5), κε απνηέιεζκα ηε δηαηαξαρή ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ 

ηλψλ θνιιαγφλνπ ηχπνπ IV ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο ηνπ λεθξνχ θαη κε 

θπξηφηεξν εχξεκα ηελ ππνηξνπηάδνπζα αηκαηνπξία. Σε πεηξακαηηθφ 

επίπεδν ήδε εθαξκφδνληαη , κε εηδηθά ζπζηήκαηα άξδεπζεο ηνπ πάζρνληνο 

νξγάλνπ,  κέζνδνη εηζαγσγήο γελεηηθνχ πιηθνχ κε θαηάιιεινπο κεηαθνξείο 

(πιαζκίδηα, ηνχο θιπ)  γηα ηε δηφξζσζε γνληδηαθψλ βιαβψλ, παξακέλνπλ 

φκσο πνιιά εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ θαη πξνβιήκαηα λα 

επηιπζνχλ, ψζηε νη κέζνδνη απηέο λα αξρίζνπλ λα εθαξκφδνληαη ζε 

αλζξψπνπο.  

Είλαη απηνλφεην φηη ε γνληδηαθή ζεξαπεία κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

«θαηαιιήισο ηξνπνπνηεζέλησλ» αξρέγνλσλ θπηηάξσλ ή βιαζηνθπηηάξσλ,  

φπσο θαη κε ηε ρξήζε άιισλ κεηαθνξέσλ γελεηηθνχ πιηθνχ, ζα πξέπεη λα  

ηειεηνπνηεζεί γηα λα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη πιένλ ζηνλ άλζξσπν, θάηη 

ηέηνην ζα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θαη άιισλ θιεξνλνκηθψλ 

λνζεκάησλ πνπ πξνθαινχλ κε άκεζν (πρ λεθξνγελήο άπνηνο δηαβήηεο ) ή 

κε έκκεζν ηξφπν δηάθνξα θιεξνλνκηθά λεθξηθά λνζήκαηα (λφζνο ηνπ 

Fabry, θπζηίλσζε θ.α. ) .      

 

5. Ο ΒΗΟΝΗΚΟ ΝΔΦΡΟ ΚΑΗ ΣΑ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ 

ΤΛΗΚΑ   

 
Η αληηθαηάζηαζε ησλ ζεκεξηλψλ κεκβξαλψλ ησλ θίιηξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, κε εηδηθέο κεκβξάλεο πνπ θέξνπλ θπηηαξηθή 

επηθάιπςε κε θαιιηέξγεηεο αξρέγνλσλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ππφ 

ηελ επίδξαζε θαηάιιεισλ παξαγφλησλ (κηθξνπεξηβάιινλ, θπηηνθίλεο, 

ρεκεηνθίλεο, απμεηηθνί παξάγνληεο θ.α.) δηαθνξνπνίεζε ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο π.ρ.  ζσιελαξηαθψλ θπηηάξσλ, θαη κε ηε 
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βνήζεηα ηεο λαλνηερλνινγίαο  ζα αλνίμεη λένπο θαη δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο 

ζηελ αηκνθάζαξζε απφ φηη γλσξίδνπκε ζήκεξα…   

Ήδε ζε πεηξακαηφδσα θαη ζε θάζε Ι/ΙΙ γίλνληαη θιηληθέο κειέηεο  κε 

κηθξνζσιελαξηθέο θαηαζθεπέο πνπ θέξνπλ  θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλα 

βιαζηνθχηηαξα  (δηαθνξνπνηεκέλα ζσκαηηθά βιαζηνθχηηαξα ) ηα νπνία 

θαίλεηαη φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηεο ζσιελαξηαθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ ζε πεξηπηψζεηο ΟΝΑ . 

 

6. ΣΑ ΑΡΥΔΓΟΝΑ ΚΤΣΣΑΡΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ 

 
 Η ζεκαληηθή παξαηήξεζε φηη κεηά απφ αιινγελή κεηακφζρεπζε 

αξρέγνλσλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ γηα ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε 

θαξθίλσλ ηνπ αίκαηνο, ηελ γλσζηή ζε φινπο σο κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ 

νζηψλ , έρνπκε ζεκαληηθή αληηθαξθηληθή δξάζε κε αλνζνινγηθνχο 

κεραληζκνχο, θαη θπξίσο ιφγσ ελίζρπζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρεη ε αχμεζε ησλ θπζηθψλ 

θπηηάξσλ θνλέσλ, νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζηελ εθαξκνγή ηεο ρνξήγεζεο 

αξρέγνλσλ θπηηάξσλ κπεινχ ησλ νζηψλ γηα ηελ  αληηκεηψπηζε ηνπ 

λεθξηθνχ θαξθίλνπ. 

Ο πξνρσξεκέλνο θαξθίλνο ηνπ λεθξνχ ( λεθξνθπηηαξηθφο ηχπνο ) ν νπνίνο 

θαίλεηαη φηη είλαη επαίζζεηνο ζηελ επίδξαζε αλνζνινγηθψλ κεραληζκψλ, 

ππφ ηελ έλλνηα ηνπ θαηλφκελνπ «αληίδξαζε κνζρεχκαηνο πξνο ηνλ φγθν», 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί, ζε ζπλδπαζκφ κε ρεκεηνζεξαπεία ή  

ρσξίο  κε ηε κεηακφζρεπζε ( κε πιήξε ηζηνζπκβαηφηεηα ή αθφκε θαη κε 

δηαθνξά ζε έλα αληηγφλν ηνπ ζπζηήκαηνο HLA, ζε ζπλδπαζκφ  κε 

θπθινζπνξίλε  ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ) αξρέγνλσλ θπηηάξσλ κπεινχ ησλ 

νζηψλ κε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Ήδε ζε νξηζκέλα θέληξα ησλ ΗΠΑ 

θαη Μ. Βξεηαλίαο εθαξκφδεηαη ε αλσηέξσ ζεξαπεία ήδε ζε αλζξψπνπο κε 

αλζεθηηθφ ζηε ρεκεηνζεξαπεία λεθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν .Τα πξψηα 
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απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ φπσο θαη ε ρνξήγεζε 

ελεξγνπνηεκέλσλ κε θπηνθίλε θπζηθψλ θπηηάξσλ θνλέσλ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ λεθξνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ, είλαη ελζαξξπληηθά θαη 

θαίλεηαη λα ππφζρνληαη πνιιά γηα ην άκεζν κέιινλ.  

ΔΠΗΛΟΓΟ  

Η ρξήζε ησλ αξρέγνλσλ θπηηάξσλ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο ηαηξηθήο θαίλεηαη 

φηη αθνχ παξαθάκςεη βέβαηα ηνπο εζηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηα πνιχπινθα 

ηερληθά πξνβιήκαηα, ζα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ζηε ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ λεθξηθψλ παζήζεσλ αιιά θαη ζε πάξα πνιιέο άιιεο 

θιεξνλνκηθέο ή επίθηεηεο αζζέλεηεο, ηνπο νπνίνπο ν λνπο ηνπ αλζξψπνπ 

ζήκεξα αθφκε δελ κπνξεί λα θαληαζηεί. 

Ήδε ζήκεξα θαη θπξίσο ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην ζε φιν ηνλ θφζκν ζηνλ 

ηνκέα απηφ ηξέρνπλ πνιιέο κειέηεο, φκσο θαίλεηαη φηη κπξνζηά καο 

έρνπκε πνιχ δξφκν αθφκε λα δηαλχζνπκε γηα λα αλαθαιχςνπκε ηα κπζηηθά 

ηεο δσήο πνπ θξχβνπλ κέζα ηνπο ηα αξρέγνλα πνιπδχλακα θχηηαξα… 
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