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Ζυγά Σοφία Αν. Καθηγήτρια Νοσ/κής & Πρόεδρος
Τµήµατος Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
Καλοκαιρινού Αθηνά
Καθηγήτρια Τοµέα ∆ηµόσιας Υγείας
Νοσηλευτικής, Παν/µιο Νοσηλευτικής Αθηνών
Κατωπόδης Κωνσταντίνος
Συντ.∆ιευθυντής Νεφρ/κού Τµήµατος, Γ.Ν.Άρτας
Κοντούλη ∆έσποινα Προϊσταµένη ΜΤΝ
Νοσηλευτικού Κέντρου” Ερρίκος Ντυνάν”
Λαγκάζαλη Βασιλική
∆/ντρια Νοσ/κής Υπηρεσίας , Γ.Ν."Ιπποκράτειο"
Θεσσαλονίκης
Λεµονίδου Χρυσούλα
Καθηγήτρια & Πρόεδρος Τµήµατος Νοσηλευτικής
Σχολής Επιστηµών Υγείας ΕΚΠΑ
Μάτζιου Βασιλική
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Μαυροµατίδης Κωνσταντίνος
Συντ. ∆ιευθυντής Νεφρολογικού Τµήµατος,
Γ.Ν. Κοµοτηνής
Πιστόλας ∆ηµήτριος
Συντ. Μεταµοσχεύσεων, Γ.Ν."Ευαγγελισµός"
Πουλιά Λιάνα Κλινική ∆ιατροφολόγος ∆ιαιτολόγος, Γ.Ν.Λαϊκό
Σταµατέλλου Κυριακή
∆ιευθύντρια Μ.Τ.Ν., Νοσηλευτικού Κέντρου
"Κυανούς Σταυρός"
Σταυροπούλου Χρύσα
Νοσηλεύτρια ΜΤΝ, Γ.Ν.Βέροιας
Τσούγια Παναγιώτα
Πρόεδρος Ε.N.E.N
Φουρτούνας Κωνσταντίνος
Αν/της Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας
Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Χαρδαλιάς Ανδρέας
Προϊστάµενος ΜΤΝ, Π.Γ.Ν.Πατρών Ρίο
Χασκή ∆ιαµάντω
Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ΜΤΝ, Γ.Ν.Παίδων
"Π & Α.Κυριακού"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
26η ΗΜΕΡΙ∆Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

« Η Πρόληψη
στη Χρόνια Νεφρική Νόσο »
08.00-09.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
09.00-9.30

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Χρυσούλα Λεµονίδου
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής
&
Πρόεδρος Τµήµατος Νοσηλευτικής Σχολής
Επιστηµών Υγείας Πανεπιστηµίου Αθηνών

09.30-11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ι

12.30-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙ

Πρόεδροι : B. Μάτζιου - ∆. Κοντούλη

Πρόεδροι : Σ. Ζυγά - ∆. Πιστόλας

Προδιαθεσικοί παράγοντες – Εισαγωγή στη
Χρόνια Νεφρική Νόσο
Κ. Σταµατέλλου

Οµάδες υψηλού κινδύνου εµφάνισης Χρόνιας
Νεφρικής Νόσου
Α. Αρώνη

Η σηµασία της έγκαιρης παραποµπής στο
Νεφρολόγο
Κ. Μαυροµατίδης

Η διατροφή µας
Λ. Πουλιά

Βασικοί κανόνες διατήρησης των πολύτιµων
οργάνων µας
Α. Χαρδαλιάς
Οξεία Νεφρική Βλάβη
Κ. Κατωπόδης
11.30 – 12.00 ∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Παναγιώτα Τσούγια
Κωνσταντίνος Φουρτούνας
Αν. Καθηγητής Παθολογίας Νεφρολογίας Τµήµατος Ιατρικής
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
« Μια µατιά στον κόσµο της
Νεφρολογίας »
12.00 - 12.30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

Η πρόληψη της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου
στην Παιδική ηλικία
∆. Χασκή
Κύηση και Χρόνια Νεφρική Νόσος
Χ. Σταυροπούλου
Πώς µπορούµε να ευαισθητοποιήσουµε τους
πολίτες για την πρόληψη της Χρόνιας
Νεφρικής Νόσου
Α. Καλοκαιρινού
14.30-15.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ –
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
15.00-15.30 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόλογος
Η πρόληψη και η πρώιµη διάγνωση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) είναι
σηµαντική, καθώς παρέχει τη δυνατότητα παρέµβασης στην εξέλιξη και στην
θεραπεία της νεφρικής βλάβης και στη µείωση εµφάνισης των σοβαρών συνοδών
Προβληµάτων (Καρδιαγγειακά-Σ.∆).
Η επιβράδυνση της εξέλιξης της ΧΝΝ, εχει καταλυτική επίπτωση στη µείωση του
αριθµού των ασθενών, που χρειάζονται θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης και στη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Το όφελος δεν είναι µόνο οικονοµοτεχνικό,
αλλά κυρίως κοινωνικό.
Σκοπός της 26ης ηµερίδας µας µε θέµα:
“Η πρόληψη στη Χρόνια Νεφρική Νόσο”
είναι η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των επαγγελµατιών υγείας, αλλά και των
πολιτών, οι οποίοι αγνοούν την επικινδυνότητα της νεφρικής προσβολής και την
αναγνώριση εµφάνισης των συµπτωµάτων της οξείας νεφρικής βλάβης.
Για αυτό πιστεύουµε, ότι η πρώιµη διάγνωση και αντιµετώπιση της ΧΧΝ, πρέπει να
περιλαµβάνεται στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, µε την εφαρµογή προγραµµάτων
πρόληψης και αξιολόγησης των σταδίων εξέλιξης της χρόνιας νόσου.
Ευχαριστούµε θερµά τους συντονιστές και εισηγητές, οι οποίοι πρόθυµα
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή µας και θα καταθέσουν την γνώση και την
εµπειρία τους συµβάλλοντας στην επιτυχία της ηµερίδας αλλά και στην υλοποίηση
του προγράµµατος συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των Νοσηλευτών Νεφρολογίας.

Μάρτιος 2015
Παναγιώτα Τσούγια
Πρόεδρος
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας Νοσηλευτών

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΟΣΟΣ

(ΧΝΝ).

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ

Νίκος Αλτάνης, Κυριακή Σταματέλου
Νεφρολόγοι, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενική Κλινική «Γαληνός», Αθήνα
Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) ορίζεται ως η παρουσία νεφρικής βλάβης ή ρυθμός
σπειραματικής διήθησης κάτω από 60 ml/min/1,73 m2 για 3 μήνες ή περισσότερο
ανεξαρτήτως αιτίας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative) του 2002 κατηγοριοποίησαν τη ΧΝΝ σε 5 στάδια, με μοναδικό κριτήριο για
κατάταξη στα στάδια αυτά τον ρυθμό σπειραματικής διήθησης.

Στάδια Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (NICE-UK, KDOQI)
Στάδιο

GFR

Περιγραφή

(ml/ min/1.73 m2)
1

≥90

Φυσιολογικός ή αυξημένος ρυθμός σπειραματικής
διήθησης (GFR), με άλλως στοιχειοθετούμενη
καταστροφή νεφρικού ιστού

2

60-89

Νεφρική βλάβη με ήπια μείωση του GFR

3Α

45-59

Μετρίου βαθμού μείωση του GFR, με ή χωρίς άλλη
απόδειξη νεφρικής βλάβης

3Β

30-44

4

15-29

Σοβαρή μείωση του GFR, με ή χωρίς άλλη απόδειξη
νεφρικής βλάβης

5

<15

Εγκατεστημένη νεφρική ανεπάρκεια

Οι κατευθυντήριες οδηγίες KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) του 2012
συμπεριέλαβαν στον ορισμό και την σταδιοποίηση της ΧΝΝ παραμέτρους που αυξάνουν
την ακρίβεια και την ευαισθησία σχετικά με την πορεία της νόσου. Πρώτη προϋπόθεση για
τη διάγνωση της ΧΝΝ, είναι η διαπίστωση ενός από τα παρακάτω ευρήματα για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών:
1. Αλβουμινουρία (έκκριση αλβουμίνης μεγαλύτερη από 30 mg/ 24ωρο ή λόγος
αλβουμίνης προς κρεατινίνη μεγαλύτερος ή ίσος με 30 mg/g ή 3mg/mmol).
2. Παθολογικά ευρήματα από το ίζημα ούρων.
3. Ηλεκτρολυτικές και άλλες ανωμαλίες που οφείλονται σε βλάβη των σωληναρίων.
4. Παθολογικά ευρήματα στη βιοψία νεφρού.
5. Δομικές ανωμαλίες σε απεικονιστικές μελέτες.
6. Αναμνηστικό μεταμόσχευσης νεφρού.
7. Μειωμένο GFR (<60 ml/min/1,73m2).

Σε ένα επόμενο βήμα, οι οδηγίες κατηγοριοποίησαν τη νόσου βάσει αιτίας, επιπέδων GFR
και επιπέδου λευκωματουρίας, εισάγοντας το σύστημα CGA (C: Cause, G:GFR,
A:Albuminuria). Η οπτικοποίηση αυτού του συστήματος είναι ο εξής πίνακας, ο οποίος δίνει
μια εικόνα της κλιμάκωσης του κινδύνου για την πρόοδο της ΧΝΝ και την εξέλιξη των
επιπλοκών της.

i Πράσινο: χαμηλού κινδύνου, ii Κίτρινο: μετρίου κινδύνου, iii Πορτοκαλί: Υψηλού
κινδύνου,iv Κόκκινο: Πολύ υψηλού κινδύνου

Η ΧΝΝ είναι πρόβλημα της παγκόσμιας δημόσιας υγείας. Η πραγματική επίπτωση και ο
επιπολασμός της ΧΝΝ είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με βεβαιότητα, μιας και η πρώιμη μέχρι
μέτριας βαρύτητας ΧΝΝ είναι συνήθως ασυμπτωματική. Παρ’ ολ’ αυτά, αρκετές σημαντικές
επιδημιολογικές προσεγγίσεις σε διάφορες χώρες μας έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα,
υπολογίζοντας τον επιπολασμό της νόσου στο 10%.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο επιπολασμός του Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Νόσου
(ESRD) αυξήθηκε από περίπου 10.000 το 1973 σε 615.899 το 2011.
Στην Ευρώπη τα στοιχεία είναι παρόμοια με αυτά των ΗΠΑ, με έναν στους 10 να έχει
κάποιου βαθμού ΧΝΝ και έναν στους χίλιους να έχει Τελικό Στάδιο ΧΝΝ. Υπολογίζουμε ότι
και στην Ελλάδα πάνω από 1.000.000 άτομα και πάσχουν από ΧΝΝ σε διάφορα στάδια
εξέλιξής της. Η καταγραφή της Εθνικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου αναφέρει
σήμερα 9680 νεφροπαθείς τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση, 679 υπό περιτοναϊκή
κάθαρση και 2630 Μεταμοσχευμένους ( Μάρτιος 2015).

Οι επιπλοκές της ΧΝΝ είναι δυσβάσταχτες για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας. Για
τον ασθενή πολύ σημαντική είναι η επιβάρυνση στο προσδόκιμο επιβίωσης και η αύξηση
του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου ειδικά μετά το στάδιο 3Β. Πολύ συχνά, οι
κίνδυνοι αυτοί είναι άμεσοι καθώς ο νεφροπαθής τελικού σταδίου ζει με την αγωνία
ενδεχόμενου πνευμονικού οιδήματος όταν αδυνατεί να διαχειριστεί το ισοζύγιο ύδατος ή
αιφνιδίου θανάτου εφόσον συνυπάρχουν σημαντικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Η
πολυφαρμακία, η κακή θρέψη, η νεφρική οστική νόσος, οι ενδοκρινολογικές διαταραχές,
που συνοδεύουν τη ΧΝΝ, δύνανται να οδηγήσουν σε αισθητή έκπτωση της ποιότητας ζωής
και ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας.
Ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου καταναλώνουν δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο των
κρατικών πόρων περίθαλψης. Το συνολικό κόστος του προγράμματος για τη ΧΝΝ τελικού
σταδίου στις ΗΠΑ ήταν περίπου $ 49.300 εκατομμύρια δολάρια το 2011 ενώ οι δαπάνες
ανά άτομο ανά έτος ήταν πάνω από $ 75.000 συνολικά, $ 32,922 για τους
μεταμοσχευμένους και $87.945 για εκείνους που κάνουν αιμοκάθαρση.
Όπως αναφέρθηκε ήδη, τα πρώιμα στάδια της νόσου συνήθως είναι ασυμπτωματικά.
Καθώς η νόσος εξελίσσεται αρχίζουν να εμφανίζονται τα συμπτώματά της. Πρώιμα
συμπτώματα συχνά σχετίζονται με την αιτία της ΧΝΝ, δηλαδή την πρωτοπαθή νόσο. Τέτοια
μπορεί να είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση, οι αλλαγές στην ποσότητα των ούρων και τη
συχνότητα της ούρησης, η νυχτερινή ούρηση και οι αλλαγές στην εμφάνιση των ούρων, ο
πόνος στην περιοχή των νεφρών, το αίμα στα ούρα, το οίδημα κάτω άκρων ή ανά σάρκα. Η
εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων δεν αποκλείεται φυσικά και σε μετέπειτα στάδια της
νόσου.
Η συμπτωματολογία της προχωρημένης ΧΝΝ με ουραιμία και ηλεκτρολυτικές διαταραχές,
περιλαμβάνει διαταραχές που εύκολα μπορεί να υποεκτιμηθούν από τον ασθενή.
Πρωτοεμφανιζόμενοι ασθενείς που χρήζουν άμεσης-επείγουσας ένταξης σε εξωνεφρική
κάθαρση συχνά αποκαλύπτουν χρόνια συμπτώματα όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εύκολη κούραση
Απώλεια της όρεξης
Δυσκολία στον ύπνο
Κεφαλαλγίες
Έλλειψη συγκέντρωσης
Κνησμό
Δυσκολία στην αναπνοή
Ναυτία και τάση προς έμετο
Μεταλλική γεύση στο στόμα

Στη διάγνωση και παρακολούθηση της ΧΝΝ οι πιο χρήσιμες μέθοδοι είναι οι ακόλουθες:
•

Εξετάσεις αίματος όπου γίνεται έλεγχος για αυξημένη ουρία και κρεατινίνη ,
διαταραχές των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας, αναιμία, και
αυξημένη παραθορμόνη.

•

Η γενική εξέταση ούρων όπου θα αναζητήσουμε ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια
και τη μορφολογία τους, γλυκόζη, λέυκωμα, κυλίνδρους και κρυστάλλους καθώς
και μικροοργανισμούς. Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να μας δώσει
σημαντικές πληροφορίες για την βλάβη των νεφρών. Για παράδειγμα τα δύσμορφα
ερυθρά με διαταραχές στην κυτταρική τους μεμβράνη υποδεικνύουν βλάβη του
σπειράματος.

•

Η μέτρηση αποβαλλόμενου λευκώματος από τα ούρα είναι σημαντικό διαγνωστικό
κριτήριο και προγνωστικός δείκτης .

•

Η βιοψία νεφρού είναι η μόνη εξέταση που μπορεί να μας δώσει μια ακριβή εικόνα
της παθολογίας του νεφρού σε μικροσκοπικό επίπεδο και να μας καθοδηγήσει κατά
τον ασφαλέστερο τρόπο σε μία διάγνωση. Εντούτοις, επειδή μπορεί να επιπλακεί
από σοβαρές αιμορραγίες, αποφεύγεται όταν υπάρχουν σχετικές αντενδείξεις, ή η
διάγνωση της νεφρικής νόσου τεκμηριώνεται με άλλους τρόπους ή το αποτέλεσμά
της δεν θα επιφέρει αλλαγή στην αντιμετώπιση του ασθενή.

•

Απεικονιστικές εξετάσεις με σκιαγραφικό ή ραδιοϊσότοπα που δίνουν πληροφορίες
για την μορφολογία αλλά και την λειτουργία των νεφρών. Τέτοιες είναι το
υπερηχογράφημα και Triplex των νεφρών και των αγγείων τους, η αξονική
τομογραφία κοιλίας και οι σπινθηρογραφικές μελέτες των νεφρών.

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανής η σημασία εντοπισμού των προδιαθεσικών
παραγόντων της ΧΝΝ, τόσο για την πιο ακριβή και έγκαιρη ανίχνευση των πασχόντων, όσο
και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους, αφού οι περισσότεροι από αυτούς
τους παράγοντες είναι και παράγοντες εξέλιξης της ΧΝΝ.

ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΝΝ
•

Ηλικία Η απώλεια νεφρώνων είναι φυσιολογικό μέρος της διαδικασίας γήρανσης,
και οφείλεται πιθανότατα στην εξελισσόμενη αθηροσκλήρωση και καρδιαγγειακή
συννοσηρότητα.

•

Φυλή Οι Αφροαμερικανοί κατά πρώτο λόγο και οι λατινοαμερικάνοι κατά δεύτερο
είναι αποδεδειγμένα πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη ΧΝΝ σε σχέση με άτομα
Καυκάσιας φυλής , σε μελέτες στις ΗΠΑ.

•

Φύλο Έχει βρεθεί ότι η ΧΝΝ τελικού σταδίου από όλες τις αιτίες επέρχεται
συχνότερα στους άνδρες απ ότι στις γυναίκες.

•

Γενετικοί Παράγοντες/Κληρονομικότητα: Η πιθανότητα εμφάνισης ΧΝΝ έχει
συσχετιστεί με το οικογενειακό ιστορικό, ακόμα και σε απουσία αποδεδειγμένα
κληρονομούμενης νεφρικής νόσου. Συγγενείς διαμαρτίες της διάπλασης του
ουροποιητικού αποτελούν μία από τις βασικότερες αιτίες ΧΝΝΤΣ σε νεαρή ηλικία.
Επίσης η διάφορες μεταλλάξεις στα γνωστά κληρονομούμενα νοσήματα όπως η
Πολυκυστική Νόσος επηρεάζουν την πορεία της νόσου, με συγκεκριμένους
γονότυπους να επιφέρουν πολύ πιο γρήγορη εξέλιξη σε ΧΝΝΤΣ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΝΝ
•

Αρτηριακή Υπέρταση : Για ασθενείς χωρίς πρωτεϊνουρία οι KDIGO οδηγίες
συνιστούν ρύθμιση της ΑΠ σε επίπεδα κάτω από 140/90 mmHg, ενώ εάν
συνυπάρχει πρωτεϊνουρία ο στόχος θα πρέπει να κατεβαίνει στο 130/80.

•

Πρωτεϊνουρία: Η πρωτεϊνουρία και ειδικά σε επίπεδα πάνω από 1g /24ωρο έχει
συσχετιστεί με πρόοδο της νεφρικής νόσου. Η χρήση αναστολέων του άξονα ΡΑΑ
(ΑΜΕΑ και ARB) που αποδεδειγμένα μειώνει την πρωτεϊνουρία δεν περιορίζεται
στους υπερτασικούς ασθενείς, η χορήγησή τους συνιστάται και σε ασθενείς με
διαβήτη και πρωτεϊνουρία ACR>30 mg/g ή πρωτεϊνουρία ACR>300mg/g χωρίς ΣΔ,
εφόσον το επιτρέπει η ΑΠ του ασθενούς.

•

Σακχαρώδης Διαβήτης: Επί του παρόντος, ο σακχαρώδης διαβήτης είναι η πιο
κοινή αιτία που φέρνει τους ανθρώπους σε Θεραπεία Υποκατάστασης της Νεφρικής
Λειτουργίας και ευθύνεται για περισσότερο από το 22% των περιστατικών Πολλές
μελέτες τα τελευταία 25 χρόνια έχουν δείξει ότι ο αυστηρός έλεγχος των επιπέδων
γλυκαιμίας μπορεί να καθυστερήσει την πρόοδο της ΧΝΝ, μαζί με τις υπόλοιπες
αγγειακές επιπλοκές της νόσου. Οι τελευταίες οδηγίες συστήνουν ως στόχο Hba1c
το 7% .

•

Καρδιαγγειακή Νόσος: Η ΧΝΝ θεωρείται πλέον ισοδύναμη καρδιαγγειακού
κινδύνου, αλλά και οι καρδιαγγειακές νόσοι φαίνεται να έχουν υψηλότερο κίνδυνο
ανάπτυξης ΧΝΝ. Οι δύο καταστάσεις μοιράζονται πολλούς προδιαθεσικούς
παράγοντες όπως η παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο, οι δυσλιπιδαιμίες, η
υπερουριχαιμία, το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλης και η ΑΥ, ο ΣΔ και η
αλβουμινουρία που έχουν ήδη αναφερθεί.

•

Νεφροτοξικές ουσίες: Η υπερβολική χρήση ΜΣΑΦ και άλλων αναλγητικών, η
πλειονότητα των αντιβιοτικών και χημειοθεραπευτικών, οι ενδοφλέβιες
σκιαγραφικές ουσίες, η χρήση φυτικών και άλλων σκευασμάτων και
συμπληρωμάτων διατροφής που δεν έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις, έκθεση σε
μόλυβδο και βαρέα μέταλλα.

•

Νεφρολιθίαση/Υποτροπιάζουσες Ουρολοιμώξεις :
Είναι καταστάσεις που
δημιουργούν χρόνιες βλάβες και ουλές στο νεφρικό παρέγχυμα. Ανάλογα με την
προέλευση των λίθων μπορούν να δοθούν οδηγίες για την ανάσχεση της ανάπτυξής
τους και των επιπλοκών τους.

•

Λοιμώδεις και άλλες παθήσεις: Ασθενείς με νεοπλασία και με χρόνιες
μολυσματικές ασθένειες όπως ο ιός HIV και η ιογενής ηπατίτιδα, καθώς και οι
ασθενείς που εκτίθενται σε νεφροτοξικά φάρμακα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
για ΧΝΝ.

•

Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση: Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη σχέση μεταξύ
της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και της ΧΝΝ. Είναι πιθανό ότι οι κοινωνικές
ανισότητες επηρεάζουν την υγεία των μειονεκτούντων ατόμων για διάφορους
λόγους, συμπεριλαμβανόμενης της πρόσβασης σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και
προαγωγής της υγείας και τις ψυχολογικές συνέπειες των κοινωνικο-οικονομικών
ανισοτήτων. Αυτό είναι αλήθεια για ασθένειες όπως η υπέρταση και ο διαβήτης σε
ενήλικες, και η παχυσαρκία στα παιδιά. Δεδομένου ότι αυτοί οι παράγοντες
κινδύνου είναι επίσης κυρίαρχοι για τη ΧΝΝ, φαίνεται πιθανό οι
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες να συνδέονται και με τη ΧΝΝ. Ενδεικτικά,
σύμφωνα με τα στοιχεία από το Μητρώο Νεφρικών Παθήσεων του Ηνωμένου
Βασιλείου, ο επιπολασμός της Θεραπείας Νεφρικής Υποκατάστασης
(RenalReplacementTherapy, RRT) ήταν υψηλότερος στις κοινωνικά υποβαθμισμένες
περιοχές.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
•

Εκτός από τον έλεγχο των προαναφερθέντων παραγόντων

•

Αντιμετώπιση της αναιμίας: Αντιμετώπιση της σιδηροπενίας και ,αν χρειάζεται,
χορήγηση ερυθροποιητικών παραγόντων , με στόχο Hgb μεταξύ 10 και σίγουρα όχι
πάνω από 12 g/dl, φαίνεται να προσφέρει προστασία από την εξέλιξη της νεφρικής
νόσου.

•

Αντιμετώπιση οξέωσης, καλή ενυδάτωση και νεφροπροστασία κατά την έκθεση
σε νεφροτοξικούς παράγοντες, όπως σκιαγραφικά.

•

Αντιμετώπιση υπερφωσφαταιμίας εκτός από την βελτίωση δεικτών θνητότητας
και θνησιμότητας, προσφέρει όφελος και στην εξελικτική πορεία της ΧΝΝ.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΝΝ
Η πρόληψη της ΧΝΝ επιτυγχάνεται:
1. Με την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για την ανάγκη προστασίας και ελέγχου της
νεφρικής λειτουργίας
2. Με την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας στα θέματα νεφρικής υγείας και
στην αύξηση της εγρήγορσής τους απέναντι στους κινδύνους που διατρέχουν ομάδες
ασθενών με νοσήματα όπως ο διαβήτης και η υπέρταση.
Στόχος όλων είναι η έγκαιρη παραπομπή σε νεφρολόγο και η άμεση διάγνωση, θεραπεία
και καθυστέρηση της εξέλιξης της νεφρικής νόσου.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟ
Μαυροματίδης Κώστας
Νεφρολόγος, Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος Κομοτηνής

Περίληψη
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι νεφρολόγοι συμβάλλουν περισσότερο στην
αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), περιλαμβανομένης της
εκτίμησης και αντιμετώπισης συν-νοσηρών καταστάσεων, όπως και στην κατάλληλη
προετοιμασία για τη δημιουργία αγγειακής προσπέλασης (φίστουλα) για τη μελλοντική
έναρξη αιμοκάθαρσης. Έτσι αυτοί με ΧΝΝ που παρακολουθούνται από νεφρολόγο:
α) έχουν μικρότερη πιθανότητα υπολευκωματιναιμίας, β) είναι πιο πιθανό να λαμβάνουν
ερυθροποιητίνη για τη διόρθωση της αναιμίας, γ) είναι πιο πιθανό να παίρνουν δεσμευτικά
του φωσφόρου και δ) είναι πιο πιθανό να έχουν μόνιμη αγγειακή προσπέλαση.
Η καθυστερημένη παραπομπή των ασθενών με ΧΝΝ είναι γνωστή και αποτελεί
πρόκληση εδώ και 10ετίες. Στην ανασκόπηση αυτή γίνεται αναφορά στην καθυστερημένη
παραπομπή, τη συχνότητά της, τις επιπτώσεις της και τις αιτίες που ευθύνονται γι’ αυτή.
Τονίζονται επιπλέον οι προσπάθειες που γίνονται Διεθνώς για να περιοριστεί αυτή η
κατάσταση και για να αποφεύγεται η καθυστερημένη παραπομπή, όπως και τρόποι
περιορισμού της στο μέλλον.

Εισαγωγή
Η ΧΝΝ με την πρόοδο του χρόνου δείχνει να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας σ’
ολόκληρο τον κόσμο. Η αύξηση του επιπολασμού της οφείλεται μερικά σε μία πραγματική
αύξηση της συχνότητάς της (λόγω αύξησης του μέσου όρου ηλικίας επιβίωσης των
ανθρώπων), στην καλύτερη ανίχνευση της ΧΝΝ, αλλά και στην ολοένα αυξανόμενη
συχνότητα του διαβήτη και της υπέρτασης μεταξύ των ανθρώπων σήμερα1. Εδώ και
αρκετές 10ετίες δείχτηκε ότι η καθυστερημένη παραπομπή των νεφροπαθών σε νεφρολόγο
ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που σχετίζονταν με μεγαλύτερη νοσηρότητα και
θνητότητα, με αυξημένο κόστος και χειρότερη ποιότητα ζωής. Ακολούθησαν πολλές
μελέτες στο θέμα, που επιβεβαίωσαν τη σημασία της καθυστερημένης αυτής παραπομπής.
Πιθανολογείται μάλιστα ότι έγκαιρη παραπομπή θα οδηγήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση
των ασθενών αυτών και μάλιστα με επιπτώσεις και στην οικονομία της υγείας.
Η ανασκόπηση αυτή έχει ως στόχο της να δώσει πληροφορίες σε βάθος για την
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καθυστερημένη παραπομπή, τη συχνότητά της, τις αιτίες της, τις συνέπειες και τις λύσεις
για το πρόβλημα αυτό.

Ορισμός καθυστερημένης παραπομπής;
Ο όρος «καθυστερημένη παραπομπή» εισήχθη για πρώτη φορά το 1984 από τους
Ratcliffe και συν., που έδειξαν ότι όσοι παραπέμπονται καθυστερημένα έχουν αυξημένο
κίνδυνο για μεγαλύτερη νοσηρότητα, θνητότητα, κόστος θεραπείας και χειρότερη ποιότητα
ζωής 2.
Κατά τους Kinchen και συν. οι ασθενείς που εκτιμώνται από νεφρολόγο σε λιγότερο
από τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη αιμοκάθαρσης, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως
«καθυστερημένα παραπεφθέντες», αυτοί που παραπέμπονται από 4-12 μήνες πριν την
έναρξη κάθαρσης ως «ενδιάμεσα παραπεφθέντες» και αυτοί πάνω από δώδεκα μήνες ως
«έγκαιρα παραπεφθέντες»3. Σήμερα για τους περισσότερους καθυστερημένη παραπομπή
είναι αυτή που γίνεται σε <4 μηνών από την έναρξη της κάθαρσης. Αρκετές βέβαια
κατευθυντήριες οδηγίες θεωρούν έγκαιρη την παραπομπή αν γίνει στο στάδιο 3 ΧΝΝ, διότι
οι περισσότεροι νεφροπαθείς πεθαίνουν τότε από καρδιαγγειακά αίτια.
Δεν υπάρχει λοιπόν γενικά αποδεκτός ορισμός της «καθυστερημένης παραπομπής»
των ασθενών με ΧΝΝ4. Ανάλογα με τη μελέτη, έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικοί αριθμοί
μηνών πριν από την έναρξη της αιμοκάθαρσης για να καθορίσουν το νόημα της
καθυστερημένης παραπομπής (λ.χ. 1, 3, 6 ή ακόμη και 12 μήνες). Ωστόσο μία περίοδος 3-4
μηνών πριν από την έναρξη της αιμοκάθαρσης από τους περισσότερους θεωρείται
ικανοποιητική, αν και ο όρος «καθυστερημένη παραπομπή» είναι ακόμη και σήμερα
αυθαίρετος. Έτσι εξαιτίας του ότι ένας χρόνος 4 μηνών είναι απαραίτητος για την ωρίμανση
των περισσότερων αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων, φαίνεται λογικό ένα τέτοιο διάστημα
να είναι αρκετό για να θεωρείται μία παραπομπή έγκαιρη. Πέρα όμως απ’ αυτό θεωρείται
ότι η παρέμβαση του νεφρολόγου μπορεί να είναι χρήσιμη για την επιβράδυνση της
εξέλιξης της νεφρικής νόσου, αλλά και για την αντιμετώπιση επιπλοκών της. Ως εκ τούτου,
ένας «στενός ορισμός» με βάση το χρόνο έναρξης της αιμοκάθαρσης μπορεί να υποεκττιμά
σημαντικά τις επιπτώσεις της καθυστερημένης παραπομπής, αφού είναι αποδειγμένο ότι η
πλειοψηφία των ασθενών με ΧΝΝ σταδίου 3 θα καταλήξει εξαιτίας καρδιαγγειακών νόσων,
πριν φτάσει σε τελικό στάδιο ΧΝΝ5.
Μελέτες έχουν δείξει ότι είναι σύνηθες για ασθενείς με ΧΝΝ να εξετάζονται από
νεφρολόγο για πρώτη φορά μόλις ένα μήνα πριν από την έναρξη αιμοκάθαρσης3. Συνέπεια
της καθυστερημένης παραπομπής ασθενών σταδίου 3 είναι η στέρηση από αυτούς
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προφυλακτικών μέτρων για την επιβράδυνση εξέλιξης της νεφρικής νόσου, αλλά και μέσων
προφύλαξης από τις καρδιαγγειακές επιπλοκές που σχετίζονται με τη νοσηρότητα.
Μελέτες έδειξαν ότι οι παθολόγοι6 έχουν διαφορετικές απόψεις για τις ενδείξεις
παραπομπής ασθενών με ΧΝΝ σε νεφρολόγους. Λίγοι από αυτούς παραπέμπουν
νεφροπαθείς σε νεφρολόγο για πρωτεϊνουρία (45%), μη ελεγχόμενη υπέρταση (64%) ή
υπερκαλιαιμία(26%). Οι περισσότεροι ζητούν τη γνώμη νεφρολόγου όταν ο εκτιμώμενος
ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) είναι < 30 ml/min/1,73 m2 ή όταν διαπιστώσουν
ταχεία μείωση του eGFR (79%).
Παρόλα αυτά, η χρήση ενός ευρύτερου ορισμού της καθυστερημένης παραπομπής
είναι απαραίτητη, καθώς αυτό θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για παρέμβαση
και πρόληψη της νεφροπάθειας τελικού σταδίου. Εν όψει της αναμενόμενης παραπέρα
αύξησης του αριθμού των ασθενών με ΧΝΝ, αυτό θα αλλάξει την προσέγγισή μας σ’
αυτούς, μέσα από μία καλή σχέση ασθενή-νεφρολόγου, με μία πιο ουσιαστική παροχή
υπηρεσιών για τη νόσο του5.

Αιτίες καθυστερημένης παραπομπής
Αιτίες καθυστερημένης παραπομπής μπορεί να είναι η μη συνειδητοποίηση ύπαρξης
της νεφρικής νόσου μέχρι να αναπτύξει ο ασθενής ουραιμικά συμπτώματα και η έλλειψη ή
η ανεπαρκής παρακολούθηση ασθενών σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης νεφρικής
ανεπάρκεια (όπως η υπέρταση ή ο διαβήτης)4.
Καθυστερημένη παραπομπή μπορεί να αποφευχθεί σε ασθενείς με σταθερή εξέλιξη
της υποκείμενης νεφρικής νόσου τους, όπου γνωρίζουμε πότε θα αρχίσουν υποκατάσταση
της νεφρικής τους λειτουργίας7, μεταξύ των οποίων γενικά υπάρχει ευαισθητοποίηση και
όπου η καθυστερημένη παραπομπή αποτελεί μάλλον την εξαίρεση8. Η εκτίμηση σε μορφή
ρουτίνας ύπαρξης της πρωτεϊνουρίας έχει ήδη αποδειχτεί επωφελής, ιδιαίτερα σ’ αυτή την
ομάδα ασθενών, αλλά η χρήση της δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί γενικά. Στις ΗΠΑ μάλιστα
καθυστερεί η παραπομπή σε νεφρολόγο κυρίως εξαιτίας άγνοιας γύρω από τις
νεφροπάθειες (αποφεύξιμος λόγος), μη ελέγχου υπό μορφή ρουτίνας για λευκωματουρία
και μη προσδιορισμού του eGFR από την κρεατινίνη στο εργαστήριο.
Μάλιστα μία σημαντική πιθανή παγίδα στην ανίχνευση των ασθενών με νεφρική
νόσο είναι η χρήση της κρεατινίνης του ορού ως δείκτη ελέγχου της νεφρικής λειτουργίας9.
Με τον τρόπο αυτό δεν φαίνεται μία σημαντική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, γι’ αυτό
και είναι προτιμότερη η εκτίμηση του eGFR αντί της κρεατινίνης του ορού [8], ο οποίος
μάλιστα είναι καλό να δίδεται αυτόματα από το εργαστήριο για κάθε ασθενή στον οποίο
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ζητιέται προσδιορισμός της κρεατινίνης του ορού (Εικ. 1). Υπάρχει, ωστόσο, η ανησυχία ότι
η εφαρμογή της αυτόματης αναφοράς του eGFR θα οδηγούσε σε «τσουνάμι» διάγνωσης
ΧΝΝ (κυρίως ανάμεσα στους ηλικιωμένους και αδύνατους ασθενείς), άσχετα αν έχουν
πράγματι ή όχι νεφρική νόσο που χρειάζεται νεφρολόγο. Αν και αυτός ο συλλογισμός είναι
από μόνος του σωστός, δεν πρέπει να λησμονείται ότι, ιδίως σ’ αυτή την ευαίσθητη ομάδα
ασθενών με πολλαπλά συνοδά νοσήματα, η αποφυγή της οξείας επί χρόνιας νεφρικής
ανεπάρκειας

από

χρήση

φαρμάκων

(λ.χ.

σκιαγραφικά

μέσα,

μη

στεροειδή

αντιφλεγμονώδη) είναι μεγάλης σημασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό
των ασθενών που αναπτύσσουν χρόνια νεφρική νόσο, το σταθερό ποσοστό των ασθενών
με αυξημένο κίνδυνο οξείας επί χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας συνεπάγεται ένα τεράστιο
κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο τα επόμενα έτη. Γι’ αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν
στρατηγικές για την εκπαίδευση των γενικών γιατρών, έτσι ώστε να καθοριστούν και να
εφαρμοστούν ακριβή κριτήρια, με βάση τα οποία θα παραπέμπονται σε νεφρολόγους τα
άτομα αυτά.

Εικόνα 1: Σχέση κρεατινίνης ορού και eGFR

Η συνεχιζόμενη αυξημένη συχνότητα των καθυστερημένων παραπομπών φαίνεται να
οφείλεται στο ότι οι νεφρολόγοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους οικογενειακούς
και γενικούς γιατρούς και να τους δείξουν τη σημασία της βέλτιστης φροντίδας κατά την
περίοδο πριν το τελικό στάδιο ΧΝΝ. Οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας πιθανά να μην
είναι ενημερωμένοι για τη σοβαρότητα της νεφρικής νόσου, ιδιαίτερα όταν εκτιμάται η
νεφρική λειτουργία μόνο από την κρεατινίνη του ορού. Ο Levin ισχυρίζεται ότι «πολλοί
ειδικοί (και γενικοί ιατροί) αντιλαμβάνονται τους νεφρολόγους μόνο ως αυτούς που κάνουν
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αιμοκάθαρση και δεν μπορούν να εκτιμήσουν τη χρησιμότητα της νεφρολογικής φροντίδας
κατά τα πρώτα στάδια της νεφρικής ανεπάρκειας»5.
Ορισμένοι ωστόσο ασθενείς, μπορεί να πάσχουν από ταχεία επιδείνωση μιας
προϋπάρχουσας γνωστής νεφρικής νόσου, είτε εξαιτίας μιας οξείας συνοδού νόσου λ.χ.
ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα, είτε λόγω μιας ξαφνικής επιδείνωσης της
υποκείμενης ΧΝΝ τους (οξεία επί χρόνιας νεφρική ανεπάρκεια), λ.χ. νεφροπάθεια από
σκιαγραφικά μέσα, σε ασθενή με παράγοντες κινδύνου γι’ αυτή, όπως ο διαβήτης ή η
υπογκαιμία, όπου η καθυστερημένη παραπομπή είναι σχεδόν δεδομένη. Επίσης για τους
ασθενείς με οξεία νεφρική νόσο, η καθυστερημένη παραπομπή είναι εξ ορισμού
αναπόφευκτη.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η καθυστερημένη παραπομπή επηρεάζεται αρνητικά από
κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες10, την ηλικία και την παρουσία συννοσηρότητας11.
Ειδικότερα στη Δανία άτομα με υψηλό εισόδημα και καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης,
χρησιμοποιούν λιγότερο τις δομές υγείας από αυτούς με χαμηλό εισόδημα και επίπεδο
εκπαίδευσης. Αντίστοιχα στο Ην. Βασίλειο, στη Γαλλία, Ιταλία και Ελβετία άτομα που
μειονεκτούν κοινωνικά, παραπέμπονται συχνότερα σε νεφρολόγο καθυστερημένα.
Μπορεί λ.χ. οι γενικοί γιατροί να παρερμηνεύουν τις δυνατότητες που μπορεί να έχει
μία έγκαιρη παραπομπή ενός ηλικιωμένου με νεφρική νόσο σε νεφρολόγο, διότι στο μυαλό
τους βρίσκεται μόνο η αντιμετώπιση με υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας. Δεν
λαμβάνουν ίσως υπόψη τους τη βελτίωση που μπορεί να υπάρξει στην ποιότητα ζωής των
ασθενών αυτών από το νεφρολόγο. Φαίνεται ωστόσο ότι η ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας
μεταξύ γενικών γιατρών και νεφρολόγων βελτιώνει την έγκαιρη παραπομπή.

Συχνότητα καθυστερημένης παραπομπής
Παρά το γεγονός ότι η επιβλαβής επίδραση της καθυστερημένης παραπομπής έχει
επισημανθεί εδώ και πολλά έτη12, η συχνότητά της μεταξύ αυτών που αρχίζουν
αιμοκάθαρση βρίσκεται ακόμη γύρω στο 30% (Εικ. 2). Επιπλέον, ακόμη και πολύ
πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι η συχνότητα της καθυστερημένης παραπομπής
αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο11, το οποίο μάλιστα φαίνεται να διαπιστώνεται σ’ όλες τις
βιομηχανικά αναπτυγμένες, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες13.
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Εικόνα 2: Συχνότητα καθυστερημένης παραπομπής σε διάφορες χώρες

Σε μία γαλλική μελέτη14, παραπέμφθηκε το 23% των ασθενών σε νεφρολόγο σε
λιγότερο από 1 μήνα από την έναρξη της αιμοκάθαρσης και μόνο το 8% παραπέμφθηκε 1-4
μήνες πριν από την έναρξη της αιμοκάθαρσης. Στις ΗΠΑ, στo Ην. Βασίλειο και τη Γερμανία
τα ποσοστά των καθυστερημένων παραπομπών (4 μήνες πριν την έναρξη κάθαρσης)
κυμαίνονται από 34-60%15,16.
Ως προς τα επίπεδα κρεατινίνης του ορού που παραπέμπουν τους ασθενείς τους σε
νεφρολόγο, η εικόνα 3 είναι αποκαλυπτική:

Εικόνα 3: Επίπεδα κρεατινίνης ορού στα οποία παραπέμπονται νεφροπαθείς σε νεφρολόγο
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Διαφορές στην έκβαση των ασθενών μεταξύ έγκαιρης και καθυστερημένης παραπομπής

Οι ασθενείς με καθυστερημένη παραπομπή συχνά εμφανίζονται στο νοσοκομείο με
βαριά κλινική εικόνα (πνευμονικό οίδημα, υπερκαλιαιμία κ.ά) που επιβάλλουν την άμεση
εφαρμογή αιμοκάθαρσης. Αλλά δεν είναι μόνο η υπεροξεία κατάσταση που ευθύνεται για
την αυξημένη θνητότητα, αλλά και οι πολλές κλινικές, αιματολογικές, ορμονικές και
μεταβολικές διαταραχές, όπως η αναιμία, η υποθρεψία, ο υπερπαραθυρεοειδισμός, η
υπερφωσφαταιμία, η υπασβεστιαιμία, η υπέρταση κ.ά17. Επιπλέον, αυτοί που
παραπέμπονται καθυστερημένα, λαμβάνουν σπανιότερα α-ΜΕΑ ή αναστολείς των ΑΤ1
υποδοχέων της αγγειοτενσίνης-II, ανάλογα της βιταμίνης D, αν και είναι γνωστή η
ευεργετική τους επίδραση στην κατάστασή τους. Επίσης πολλοί από αυτούς δεν έχουν καλά
ρυθμισμένη την αρτηριακή τους πίεση, είναι υποθρεπτικοί18, υπερυδατωμένοι, με
αυξημένα

επίπεδα

φωσφόρου,

μειωμένα

επίπεδα

διττανθρακικών,

αναιμία,

υπολευκωματιναιμία και υπασβεστιαιμία. Ακόμη, πολλοί από αυτούς δεν έχουν την
ευκαιρία να τροποποιήσουν παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της νεφρικής νόσου,
έτσι ώστε να επιβραδύνουν την πορεία τους προς το τελικό στάδιο17.
Όμως η καθυστερημένη παραπομπή οδηγεί σε επείγουσα αιμοκάθαρση, η οποία:
α) θέτει σε κίνδυνο την επιλογή της μεθόδου κάθαρσης για το μέλλον, β) θέτει σε κίνδυνο
τη δυνατότητα διατήρησης των αγγείων για δημιουργία αγγειακής προσπέλασης, γ) δεν
δίνει χρόνο για την ψυχολογική προετοιμασία των ασθενών και των οικογενειών τους και
δ) συχνά απαιτεί παρατεταμένη νοσηλεία (αυξημένο κόστος). Όμως και η θνητότητα κατά
τον πρώτο χρόνο αιμοκάθαρσης είναι σχεδόν διπλάσια έναντι αυτών που παραπέμπονται
έγκαιρα19,20.
Όλα αυτά υπογραμμίζουν ότι η καθυστερημένη παραπομπή είναι κάτι παραπάνω
από το να δει ο νεφροπαθής απλά ένα νεφρολόγο. Είναι δηλαδή ουσιαστικής σημασίας,
αφού μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις που επιβραδύνουν την εξέλιξη της νεφρικής νόσου,
αλλά και άλλες που διατηρούν την υγεία του ασθενούς σε πολύ καλύτερα επίπεδα απ’ ότι
αν δεν παρακολουθούνται από νεφρολόγο.
Η έγκαιρη λοιπόν παραπομπή: α) συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, της
δυσλιπιδαιμίας και του σακχάρου, β) προστατεύει από την υποθρεψία, γ) αντιμετωπίζει την
αναιμία με ερυθροποιητίνη, η οποία σχετίζεται με καρδιαγγειακά νοσήματα (αύξηση
νοσηρότητας και θνητότητας), την γενική κατάσταση, την ποιότητα ζωής και την επιβίωση,
και καθυστερεί την εξέλιξη της νεφρικής νόσου, δ) διορθώνει τη μεταβολική οξέωση και
ε) αντιμετωπίζει την οστική νόσο21.
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Η έγκαιρη παραπομπή επίσης σε σχέση με τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και
θνητότητας

όπως

είναι

η

καρδιαγγειακή

νόσος

ασκεί

ανασταλτική

επίδραση

(καρδιοπροστασία) διότι: α) γίνεται χρήση στατινών που είναι ωφέλιμη, β) διακοπή του
καπνίσματος, γ) μη χρήση άλατος και δ) καλή ρύθμιση του σακχάρου που έχουν επίσης
ωφέλιμη επίδραση.
Ακόμη η έγκαιρη παραπομπή βελτιστοποιεί το σχεδιασμό για την προετοιμασία του
ασθενούς για την αιμοκάθαρση ή τη μεταμόσχευση (συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας μόνιμης αγγειακής προσπέλασης) (καλύτερη επιβίωση), συμβάλλει στην
προστασία των αγγείων για μελλοντική χρήση (αποφυγή καθετήρων) και στην καλύτερη
επιβίωση της φίστουλα (αυτή επιβαρύνεται αν ο ασθενής αρχίσει κάθαρση με καθετήρα)
και βελτιώνει τη διάγνωση και τη διαχείριση θεραπεύσιμων νόσων των νεφρών
(λ.χ. ορισμένες σπειραματονεφρίτιδες) που απαιτούν εξειδικευμένη ιατρική διερεύνηση
(λ.χ. βιοψία νεφρού) ή θεραπεία (λ.χ. ανοσοκαταστολή).
Στην έγκαιρη παραπομπή η πρώιμη και έγκαιρη δημιουργία αγγειακής προσπέλασης
(απαιτούνται πολλές φορές ακόμη και 6 μήνες για να ωριμάσει) σχεδιάζεται έγκαιρα για
την έναρξη της αιμοκάθαρσης, μειώνεται το κόστος φροντίδας των ασθενών με ΧΝΝ διότι
αποφεύγονται έτσι επιπλοκές (λοιμώξεις από καθετήρες, παρατεταμένες νοσηλείες κ.ά) και
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για μεταμόσχευση. Αν πρόκειται για διαβητικούς ασθενείς
η έγκαιρη παραπομπή βοηθά επιπλέον διότι: α) αντιμετωπίζονται συνοδές καταστάσεις
έγκαιρα, όπως η αναιμία και β) δίδονται κατάλληλες οδηγίες για την αποφυγή της
υπολευκωματιναιμίας, υπερκαλιαιμίας και υπερφωσφαταιμίας. Όσο αφορά επίσης τους
διαβητικούς ασθενείς η έγκαιρη και εντατική παρακολούθηση του σακχαρώδη διαβήτη
μπορεί να μειώσει σημαντικά την εμφάνιση και να επιβραδύνει την εξέλιξη της νεφρικής
νόσου, ωστόσο παραδόξως η συχνότητα της διαβητικής νεφροπάθειας αυξάνει.
Υποστηρίζεται ότι οι ασθενείς με τελικό στάδιο ΧΝΝ, οι οποίοι συμβουλεύονται το
νεφρολόγο τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη της αιμοκάθαρσης και αυτοί που
βλέπουν τον ειδικό πιο συχνά, είναι λιγότερο πιθανό να καταλήξουν κατά τη διάρκεια του
πρώτου έτους της αιμοκάθαρσης15. Μάλιστα το όφελος της έγκαιρης παραπομπής στη
θνητότητα των ασθενών υπό αιμοκάθαρση είναι ανεξάρτητο από την παρουσία διαβήτη ή
τη μεγάλη ηλικία.
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Καθυστερημένη παραπομπή και επιλογή μεθόδου κάθαρσης, πιθανότητα
μεταμόσχευσης και δημιουργία αγγειακής προσπέλασης
Η επιλογή της μεθόδου κάθαρσης επηρεάζεται από τον χρόνο παραπομπής4,17,22. Η
έλλειψη χρόνου πριν την έναρξη της κάθαρσης αφήνει ένα κενό στην πληροφόρηση του
ασθενούς και των οικείων του, με αποτελέσματα η ενημέρωσή του να είναι ελλιπής. Αυτό
έχει ως συνέπεια λιγότεροι ασθενείς μεταξύ αυτών που αναφέρονται καθυστερημένα να
επιλέγουν την περιτοναϊκή κάθαρση4. Το γεγονός αυτό επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής
των ασθενών και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της θεραπείας, ενώ έχει
διαπιστωθεί ότι όσοι επιλέγουν τη μέθοδο υποκατάστασης μόνοι τους (δεν επιβάλλεται
από το γιατρό), έχουν καλύτερη επιβίωση.
Αν και η αιμοκάθαρση είναι η βασική μέθοδος που επιλέγεται συχνά από τους
ασθενείς που παραπέμπονται καθυστερημένα23, διαπιστώθηκε ότι η οξεία έναρξη
περιτοναϊκής κάθαρσης είναι δυνατή με καλά βραχυπρόθεσμα και μακροχρόνια
αποτελέσματα.
Η καθυστερημένη παραπομπή επίσης επηρεάζει όχι μόνο την επιλογή της μεθόδου
(περιτοναϊκή ή αιμοκάθαρση), αλλά επίσης και τις δυνατότητες για μεταμόσχευση.
Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι η καθυστερημένη παραπομπή έχει 2-5 φορές μικρότερη
πιθανότητα να περιλάβει τον ασθενή στη λίστα αναμονής και 35% μικρότερη πιθανότητα
για μεταμόσχευση στα δύο πρώτα έτη24.
Εξαιτίας της κλινικής τους κατάστασης, οι ασθενείς που παραπέμπονται
καθυστερημένα είναι συχνά αναγκασμένοι να αρχίζουν αιφνίδια αιμοκάθαρση15,25. Λόγω
του μικρού χρονικού διαστήματος μεταξύ της πρώτης επαφής με το νεφρολόγο και την
έναρξη της εξωνεφρικής κάθαρσης, δεν μπορεί να δημιουργηθεί και να ωριμάσει μία
αρτηριοφλεβική επικοινωνία (μόνιμη αγγειακή προσπέλαση). Αντί αυτού χρησιμοποιούνται
προσωρινοί ή μόνιμοι καθετήρες αιμοκάθαρσης με σημαντικά υψηλότερο ποσοστό
επιπλοκών και θνητότητας26. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, ακόμη και μετά από 6
μήνες, η πλειοψηφία των ασθενών που άρχισε κάθαρση με μόνιμο καθετήρα συνεχίζει να
καθαίρεται ακόμη με καθετήρα.
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Αποτελεσματικότητα και κόστος προγραμμάτων καταπολέμησης της καθυστερημένης
παραπομπής

Η θεραπεία υποκατάστασης είναι ακριβή ως μέθοδος και αν συνυπολογιστεί και η
συννοσηρότητα των ασθενών με ΧΝΝ, η θεραπεία της συνολικά είναι πολύ δαπανηρή.
Είναι σαφές ότι η καθυστερημένη παραπομπή αυξάνει το κόστος της θεραπείας.
Βέβαια και η θεραπεία της αναιμίας ή του υπερπαραθυρεοειδισμού αυτών που
παρακολουθούνται από νεφρολόγους επίσης έχει κόστος, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι η
καθυστερημένη παραπομπή συνδέεται με υψηλότερο κόστος εξαιτίας συννοσηρότητας,
ενώ η έγκαιρη παραπομπή αντίθετα συνδέεται με βελτίωση της επιβίωσης και της
ποιότητας ζωής27,28.
Υπάρχουν επίσης έμμεσες ενδείξεις ότι η παραπομπή σε νεφρολόγο επιβραδύνει την
εξέλιξη της νεφρική νόσου28, έτσι ώστε δυνητικά καθυστερεί η έναρξη υποκατάστασης της
νεφρικής λειτουργίας και οδηγεί τελικά σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων.

Συμπεράσματα - Προτάσεις

Αν και έχει τονιστεί εδώ και πάνω από 25 έτη η σημασία της έγκαιρης παραπομπής,
ακόμη και σήμερα τα ποσοστά αυτών που παραπέμπονται καθυστερημένα είναι πολύ
υψηλά. Αυτό έχει ένα τεράστιο κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο στα συστήματα υγείας σ’
ολόκληρο τον κόσμο. Αναμφίβολα, όμως και ο μεγάλος αριθμός των ασθενών με ΧΝΝ
σταδίου 3 θα δημιουργήσει πρόβλημα αν παρακολουθηθεί από νεφρολόγο, γεγονός που
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
Με τη βοήθεια των καλά ενημερωμένων γιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας, πρέπει
να γίνεται διαλογή των ασθενών και όσοι μπορούν να παρακολουθηθούν από αυτούς να
παραμένουν εκεί, όσοι όμως χρειάζονται νεφρολόγο πρέπει να παραπέμπονται (βέβαια
πρέπει πάντοτε να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία γιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας και
νεφρολόγου).
Η καθυστερημένη παραπομπή μπορεί να ξεπεραστεί και με: α) μέτρα που καθιστούν
το νεφρολόγο απαραίτητο, όπως η συνταγογράφηση ερυθροποιητίνης (στην Ελλάδα,
Αυστραλία και άλλου συνταγογραφείται μόνο από νεφρολόγο), β) διερεύνηση της
λευκωματουρίας (οι γενικοί γιατροί πρέπει να ελέγχουν με stick τα ούρα για λεύκωμα σε
ορισμένες ομάδες ατόμων όπως αυτά άνω των 50 ετών, υπερτασικών, διαβητικών,
καπνιστών ή με οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου) και γ) προσδιορισμό του eGFR (από
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την κρεατινίνη του ορού) και όταν αυτός είναι <30 ml/min, θα πρέπει να παραπέμπεται ο
ασθενής σε νεφρολόγο.
Η καθυστερημένη παραπομπή δεν παρέχει το χρόνο για να ενημερωθούν ασθενείς
και συνοδοί για τις δυνατότητες που υπάρχουν για την υποκατάσταση της νεφρικής
λειτουργίας. Ο σχεδιασμός και η επεξεργασία της μεθόδου χρόνιας αιμοκάθαρσης είναι
επιτακτική ανάγκη, δίνει χρόνο για να δημιουργηθεί η φίστουλα αν επιλεγεί η
αιμοκάθαρση. Στόχο αποτελεί η μείωση των ασθενών που παραπέμπονται καθυστερημένα,
έτσι ώστε να κερδηθούν οι αντίστοιχες ωφέλειες.
Οι υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες (KDOQI) για την έγκαιρη παραπομπή
συστήνουν ο νεφρολόγος να παρακολουθεί όλους τους ασθενείς με eGFR από 30-60
ml/min, όλους τους διαβητικούς με eGFR<60 ml/min και επίσης συστήνουν την παροχή
συμβουλών και στην συνδιαχείριση ασθενών με νεφρικά νοσήματα στο στάδιο 3 και
παραπομπή σε νεφρολόγο από το στάδιο 4 και μετά. Οι οδηγίες CARI (Αυστραλία)
προτείνουν την παραπομπή σε νεφρολόγο σε στάδιο ΧΝΝ 4 και 5 οποιασδήποτε αιτίας
(eGFR <30 ml/min/1,73 m2), σε επίμονη σημαντική λευκωματουρία (≥500 mg/24 ώρες), σε
σταθερή μείωση του eGFR κατά >5 ml/min/1,73 m2 σε έξι μήνες (η οποία επιβεβαιώνεται
σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά στιγμιότυπα), σε σπειραματικής αιτιολογίας αιματουρία
με μακρολευκωματινουρία και σε ΧΝΝ και υπέρταση που είναι δύσκολο να ρυθμιστεί με
τουλάχιστον τρία αντιυπερτασικά. Οι οδηγίες της Καναδικής νεφρολογικής εταιρίας
προτείνουν την παραπομπή σε νεφρολόγο σε περιπτώσεις: α) οξείας νεφρικής
ανεπάρκειας, β) ΧΝΝ με eGFR <30 ml/min/1,73 m2, γ) προοδευτική απώλεια της νεφρικής
λειτουργίας, επίμονη λευκωματουρία (λόγος λευκώματος/κρεατινίνη [PCR] > 100 mg/mmol
που αντιστοιχεί περίπου σε συγκέντρωση λευκώματος 900-1000 mg/24ωρο) και όταν ο
γιατρός δεν είναι σε θέση να ρυθμίσει ικανοποιητικά την αρτηριακή πίεση ή να χειριστεί
τους α-ΜΕΑ ή τους αναστολείς των ΑΤ1 υποδοχέων της AG-II ή όταν δεν αισθάνεται αρκετά
έτοιμος να διαχειριστεί τον ασθενή με ΧΝΝ. Τέλος οι οδηγίες NICE (Ην. Βασίλειο)
προτείνουν οι ασθενείς με ΧΝΝ να αναφέρονται έγκαιρα στο νεφρολόγο για εκτίμηση και
παρακολούθηση: α) όταν είναι σταδίου 4 και 5 (με ή χωρίς διαβήτη), β) σε βαριά
λευκωματουρία (PCR ≥70 mg/mmol ή αποβολή λευκώματος στα ούρα ≥1 g/24ωρο), εκτός
εάν είναι γνωστό ότι οφείλεται σε διαβήτη, γ) σε λευκωματουρία (PCR ≥30 mg/mmol ή
αποβολή λευκώματος στα ούρα ≥0,5 g/24ωρο) μαζί με αιματουρία, δ) σε απότομη πτώση
του eGFR (>5 ml/min/1,73 m2 σε ένα χρόνο ή >10 ml/min/1,73 m2 μέσα σε 5 έτη), ε) σε
υπέρταση που παραμένει ανεπαρκώς ελεγχόμενη παρά τη χρήση τουλάχιστον τεσσάρων
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αντιυπερτασικών φαρμάκων σε θεραπευτικές δόσεις, στ) σε άτομα με σπάνια ή γενετικά
αίτια ΧΝΝ και ζ) σε υποψία στένωσης της νεφρικής αρτηρίας.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΜΑΣ
Χαρδαλιάς Ανδρέας
Προϊστάµενος ΜΤΝ Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
Πόσο συχνή είναι η Νεφρική Νόσος
Η πρώιµη ανίχνευση της νεφρικής νόσου είναι σηµαντική, καθώς παρέχει τη µέγιστη
δυνατότητα παρέµβασης στη νόσο και ελάττωσης του συνοδού καρδιαγγειακού κινδύνου.
Η επιβράδυνση της εξέλιξής της έχει τεράστια επίδραση στη µείωση του αριθµού των
ασθενών οι οποίοι χρειάζονται θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και των εκβάσεων των ασθενών. Είναι σηµαντικό να υπενθυµίζεται ότι από
όλους τους ασθενείς που διαγιγνώσκονται µε ΧΝΝ, µόνο µια µικρή µειοψηφία θα φθάσει στο
τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.
Περίπου 1 στους 10 ανθρώπους στον γενικό πληθυσµό πάσχει από ΧΝΝ. Σύµφωνα µε
έρευνες, η ΧΝΝ συναντάται λιγότερο συχνά σε νεαρούς ανθρώπους και µεσήλικες, ενώ
συχνότερα πάσχουν άτοµα άνω των 75 ετών. Υπολογίζεται δε ότι περισσότεροι από το 25%
τον ατόµων ηλικίας άνω των 70 ετών πάσχουν από νεφρική νόσο.1
Η συχνότητα εµφάνισης της νόσου, δυστυχώς, βαίνει συνεχώς αυξανόµενη και
προτίθεται να λάβει τη µορφή επιδηµίας.2 (Όχι µόνο αυξάνει ο αριθµός των ασθενών µε
τελικού σταδίου νεφροπάθεια, αλλά αυξάνει και ο αριθµός των ασθενών µε ήπια νεφρική
δυσλειτουργία) Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ) τα επιδηµιολογικά στοιχεία
δείχνουν ότι το 10-12% του πληθυσµού (δηλ. 26.000.000 περίπου) παρουσιάζει παθογένεια
στους νεφρούς (διαπίστωση µιας απλής µικροσκοπικής αιµατουρίας σε τυχαία εξέταση γενικής
ούρων µέχρι και τελικό στάδιο ΧΝΝ), ενώ αντίστοιχα επιδηµιολογικά δεδοµένα υπάρχουν και
για την Ευρώπη.
Με δεδοµένο ότι το 10% του πληθυσµού ενός κράτους πάσχει από κάποιο σχετιζόµενο
µε το νεφρό νόσηµα, υπολογίζεται απλά ότι κατά µέσο όρο στην Ελλάδα 1.000.000 συµπολίτες
µας νοσούν από ΧΝΝ. Μάλιστα, το 10% απ' αυτούς, δηλαδή περίπου 100.000 άτοµα,
εµφανίζουν µεγάλου βαθµού κινδύνου ΧΝΝ, µε σηµαντική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας,
σύµφωνα πάντα µε τις εκτιµήσεις των υπαρχουσών επιδηµιολογικών µελετών σε ΗΠΑ και
Ευρώπη.3
Μελέτες στο Ε.Β. κατέστησαν εµφανές πως οι επιπτώσεις της ΧΝΝ ήταν µεγαλύτερες
στις υποανάπτυκτες περιοχές,4,5 γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από µελέτες στις ΗΠΑ και στη
Σουηδία.6 Σε αντίθεση, στις ανεπτυγµένες χώρες, η παχυσαρκία έχει εξελιχθεί σε διαρκώς
αυξανόµενο πρόβληµα, προκαλώντας την εκτόξευση του ποσοστού των ασθενών µε ΧΝΝ.
Επίσης, οι πάσχοντες µε διαβήτη ή υπέρταση διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο για υψηλότερο
ρυθµό εµφάνισης νεφρικής βλάβης σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό.7
Στην πραγµατικότητα, µεγάλη πλειοψηφία των ασθενών µε ΧΝΝ πάσχουν από ένα ή και
περισσότερα συνοδά νοσήµατα, τα οποία έχουν ως γνωστών µεγαλύτερη συχνότητα σε εθνικές
µειονότητες και σε πληθυσµούς χαµηλού κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου. Το γεγονός αυτό,
σε συνδυασµό µε την αύξηση των κρουσµάτων παιδικής παχυσαρκίας και σακχαρώδους
διαβήτη, δικαιολογεί τις επιδηµικές διαστάσεις τις οποίες έχει ή τείνει να λάβει η ΧΝΝ και τη
συνεχιζόµενη επέκτασή της, εφόσον δεν αναπτυχθούν έγκαιρα αποτελεσµατικά προγράµµατα
πρόληψης και πρώιµης ανίχνευσης.

Ποιες είναι προειδοποιητικές ενδείξεις νεφρικής βλάβης
Κάποιες φορές ακόµα και ασθενείς µε σοβαρή νεφρική νόσο, µπορεί να µην
παρουσιάζουν συµπτώµατα (ασυµπτωµατικοί ασθενείς). Γι’ αυτό το λόγο, µια εξέταση ούρων
ή αίµατος κρίνεται απαραίτητη για τον έλεγχο τυχόν νεφρικών παθήσεων.
Εν τούτοις, τα συµπτώµατα που παρατίθενται παρακάτω ίσως αποτελούν ενδείξεις
νεφρικής πάθησης.
 Υψηλή αρτηριακή πίεση
 Οίδηµα γύρω από τους οφθαλµούς, τα άνω και κάτω άκρα
 Ούρα µε πρόσµειξη αίµατος, θολή όψη ή στο χρώµα του τσαγιού
 Παρουσία πρωτεΐνης στα ούρα (πρωτεϊνοουρία)
 Νυκτουρία (περισσότερες από µία ουρήσεις κατά την διάρκεια της νύχτας)
 ∆υσκολία κατά την ούρηση
 Κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης
 Ανορεξία ή/και απώλεια βάρους
 Επίµονος γενικευµένος κνησµός
Αίτια κίνδυνου εµφάνισης Νεφρικής Νόσου
Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια προκαλείται από γεγονότα τα οποία είτε επηρεάζουν την
αιµάτωση των νεφρών, είτε καταστρέφουν τα σπειράµατα και τα σωληνάρια των νεφρών, είτε
εµποδίζουν την αποβολή των ούρων.
Τα συχνότερα αίτια είναι:
 Ο σακχαρώδης διαβήτης, είτε τύπου Ι είτε τύπου ΙΙ, αποτελεί το συχνότερο αίτιο
νεφρικής ανεπάρκειας παγκοσµίως
 Η υπέρταση
 Οι διαφόρων τύπων σπειραµατο-νεφρίτιδες, φλεγµονές, δηλαδή, που επηρεάζουν τη
δοµή των σπειραµάτων
 Συγγενείς και κληρονοµικές παθήσεις των νεφρών, µε συχνότερη την πολυκυστική
νόσο των νεφρών
 Η απόφραξη της αποχετευτικής οδού των ούρων, είτε από υπερτροφία του προστάτη,
είτε από λίθους, κακοήθειες ή από κυστεοουρητηρική παλινδρόµηση
 Στένωση των νεφρικών αρτηριών
 Λοιµώξεις (πυελονεφρίτιδα)
 Τοξίνες και φάρµακα. Η χρόνια κατάχρηση αναλγητικών, καθώς και αντιβιοτικών,
όπως οι αµινογλυκοσίδες, µπορεί να προσβάλλουν µόνιµα τη νεφρική λειτουργία.
Παράγοντες κινδύνου εµφάνισης Νεφρικής Νόσου
Με βάση τα ανωτέρω αίτια, µπορούµε να καθορίσουµε και τους παράγοντες κινδύνου
για την εµφάνιση νεφρικής ανεπάρκειας. Έτσι, αυξηµένο κίνδυνο για νεφρική ανεπάρκεια,
εµφανίζουν όσοι πάσχουν από: σακχαρώδη διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση, και συγγενείς
και κληρονοµικές παθήσεις (πολυκυστική νόσος, σύνδροµο του Alport). Επίσης, στους
παράγοντες κινδύνου περιλαµβάνονται και οι ακόλουθοι:
 καρδιαγγειακή νόσος
 κάπνισµα
 παχυσαρκία
 καθιστικός τρόπος ζωής
 χαµηλό κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο

Παράγοντες επιδείνωσης της εξέλιξης της Νεφρικής Νόσου
Οι παράγοντες οι οποίοι επιδεινώνουν την εξέλιξη της νεφρικής νόσου είναι:
Η πρωτεινουρία (το λεύκωµα στα ούρα)
Η υπέρταση
Τα µη ελεγχόµενα επίπεδα σακχάρου
Η υπερλιπιδαιµία (αυξηµένη χοληστερίνη και αυξηµένα τριγλυκερίδια στο αίµα)
Η κατάχρηση φαρµάκων
Το κάπνισµα
Έγκαιρη διάγνωση
Εάν η νεφροπάθεια διαγνωστεί έγκαιρα, φαρµακευτική αγωγή σε συνδυασµό µε αλλαγές
στη διατροφή και τον τρόπο ζωής µπορούν να βελτιώσουν το προσδόκιµο διαβίωσης των
νεφρών για όσο το δυνατόν περισσότερο.
ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ
Ο Σακχαρώδης ∆ιαβήτης επηρεάζει το 2-6% του γενικού πληθυσµού, κυρίως τα άτοµα
άνω των 65 ετών. Αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα υγείας παγκοσµίως σε
συνδυασµό µε την αρτηριακή υπέρταση, ενώ σηµατοδοτείται ως ο σηµαντικότερος
παράγοντας κινδύνου για την ΧΝΝ, εφόσον µόνο αυτός καθαυτός ευθύνεται για το 44% των
πασχόντων. Γενικά, η ολοένα και µεγαλύτερη εµφάνιση των κρουσµάτων του σακχαρώδους
διαβήτη η οποία αναµένεται να διπλασιαστεί τα επόµενα 25 χρόνια,8 θα αυξήσει τον
επιπολασµό της διαβητικής νεφροπάθειας, µε το 30% περίπου των περιπτώσεων να
εξελίσσονται στο στάδιο 5 της ΧΝΝ.
Υπάρχουν, λοιπόν, δύο τύποι σακχαρώδους διαβήτη:
Ο διαβήτης τύπου I (ινσουλινοεξαρτώµενος) προκαλείται από την αυτοάνοση
καταστροφή των κυττάρων β των νησίδων του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη και
συνήθως εµφανίζεται πριν από την ηλικία των 20 ετών. Έτσι, τα άτοµα, αφού δεν παράγουν
ινσουλίνη, η οποία σηµατοδοτεί την κατάσταση επάρκειας, και έτσι διεγείρει την αποθήκευση
των καυσίµων και τη σύνθεση των πρωτεϊνών, αναγκαστικά υπόκεινται σε θεραπεία µε
εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης.
∆ιαβήτης τύπου II (µη-ινσουλινοεξαρτώµενος). Οι περισσότεροι διαβητικοί έχουν
φυσιολογικά ή και αυξηµένα επίπεδα ινσουλίνης στο αίµα τους, αλλά δεν αποκρίνονται σχεδόν
καθόλου στην ορµόνη, ένα χαρακτηριστικό που ονοµάζεται αντίσταση στην ινσουλίνη.
Συνήθως, εµφανίζεται σε µεγαλύτερη ηλικία από ό,τι ο ινσουλινοεξαρτώµενος διαβήτης και
αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των περιπτώσεων του διαβήτη σε ολόκληρο τον κόσµο, ενώ
είναι η πιο συχνή µεταβολική νόσος στον κόσµο. Είναι η κύρια αιτία τύφλωσης, νεφρικής
ανεπάρκειας και µη τραυµατικού ακρωτηριασµού. Η παχυσαρκία είναι ένας σηµαντικός
προδιαθεσικός παράγοντας για την ανάπτυξη του διαβήτη τύπου II. Αρχικά, µπορεί να
αντιµετωπιστεί µε σωστή διατροφή και τακτική άσκηση.
Για να µειώσουµε τον κίνδυνο των επιπλοκών θα πρέπει να έχουµε υπό αυστηρό
έλεγχο τα εξής:
 Η γλυκόζη του αίµατος του ασθενούς µε σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει:
α) Όταν ξυπνά και είναι ακόµη νηστικός, να κυµαίνεται µεταξύ 70 και 130 mg/dl
β) Σε δύο ώρες µετά το πρώτο γεύµα να παραµένει κάτω από 180 mg/dl
 Η γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη HbA1c σε επίπεδα <7%
 Η πίεση του αίµατος - κατά προτίµηση ≤ 130 / 80mmHg,

 Τα επίπεδα της χοληστερόλης LDL (επίσης γνωστή ως «κακή χοληστερόλη») κάτω
από 100 mg/dl
 Για τους ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, µετά τη διάγνωση θα αποφασιστεί
το χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο των ούρων και του αίµατος για διάγνωση νεφρικών
βλαβών. Συνήθως, συστήνεται να γίνεται ένας τέτοιος έλεγχος κάθε χρόνο µετά την παρέλευση
των 5 πρώτων ετών από την αρχική διάγνωση του διαβήτη.
Για να κρατήσουµε τα επίπεδα του σακχάρου στο αίµα σε υγιές επίπεδο, θα πρέπει
να γίνεται:
 Έλεγχος των επίπεδων του σακχάρου στο αίµα τακτικά στο σπίτι
 Αυστηρή τήρηση της φαρµακευτικής αγωγής συµφώνα µε τις ιατρικές οδηγίες
(ενέσεις ινσουλίνης αν χρειάζεται)
 Ισορροπηµένη διατροφή, περιορισµός της κατανάλωσης άλατος και σωµατική
άσκηση, όπως συνιστάται από τον επιβλέποντα ιατρό, ή το διαιτολόγο
 Αποφυγή του καπνίσµατος
Η αντιµετώπιση του ασθενή µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη
 Όλοι οι ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον µία
φορά ετησίως τον οικογενειακό ιατρό, για την παρακολούθηση της κατάστασής τους και την
πρώιµη ανίχνευση τυχόν επιπλοκών.
 Για συχνότερη παρακολούθηση υπάρχουν νοσηλευτές και εκπαιδευτές εξειδικευµένοι
στο σακχ. διαβήτη, οι οποίοι θα επιβεβαιώνουν ότι οι ασθενείς έχουν τις κατάλληλες
ικανότητες και γνώσεις, ώστε να αναλάβουν οι ίδιοι την αντιµετώπιση της νόσου, όταν οι
περιστάσεις το απαιτούν.9,10
Η φροντίδα του ασθενούς µε σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να περιλαµβάνει:
 Παροχή εκπαίδευσης για την επιβεβαίωση της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης, πχ. πώς
γίνεται η µέτρηση της γλυκόζης και πώς τροποποιούνται οι δόσεις ινσουλίνης, αν δε
ρυθµίζονται τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα.
 Αξιολόγηση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, µε στόχο τη µείωση του
καρδιαγγειακού κινδύνου: πχ. διακοπή του καπνίσµατος, λήψη ασπιρίνης και στατινών αν
ενδείκνυται, στόχος ΑΠ (< 130/80 mmHg), ολική χοληστερόλη (< 200 mg/dl) και HbA1c
(<6,5%).
 Ετήσια προληπτική εξέταση για την ανίχνευση επιπλοκών, η οποία περιλαµβάνει τους
οφθαλµούς, τα πόδια και εξετάσεις ούρων για µικρολευκωµατινουρία - λευκωµατουρία.
 υποστήριξη των αλλαγών στον τρόπο ζωής, όπως αύξηση της φυσικής
δραστηριότητας, µείωση του σωµατικού βάρους και επιλογή υγιεινής διατροφής.
 Εξέταση του ενδεχοµένου χορήγησης ενός αναστολέα µετατρεπτικού ενζύµου της
αγγειοτασίνης ΙΙ (ΑΜΕΑ) ή ανταγωνιστή των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ (ARB), αν υπάρχει
µικρολευκωµατουρία ή εµφανής λευκωµατουρία.
 Παραποµπή σε νεφρολόγο στο στάδιο 3 και 4 της ΧΝΝ, ή και νωρίτερα, αν
παρατηρείται ταχεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη
νεφρικής νόσου µη σχετιζόµενης µε το διαβήτη
Βασικά σηµεία
 Οι ενήλικες µε διαβήτη διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο να αναπτύξουν νεφρική νόσο
 Ο κίνδυνος διαβητικής νεφροπάθειας µπορεί να µειωθεί µε καλό έλεγχο του διαβήτη
(HbA1c κατά 6,5-7% ή λιγότερο)
 Ο υγιεινός τρόπος ζωής και η χορήγηση φαρµάκων (δισκία/ινσουλίνη) µπορούν να
βοηθήσουν στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίµα των ασθενών, προκειµένου να
καθυστερήσει την εξέλιξη της νεφρικής νόσου
 Μέσα στα φυσιολογικά όρια επίπεδα της πίεσης και της χοληστερόλης στο αίµα για
τη µείωση επιπλοκών

 Μετά την εγκατάσταση της ΧΝΝ, ο έλεγχος του σακχαρώδη. διαβήτη είναι ιδιαίτερα
δύσκολος
 Τα βότανα µπορούν να αλληλοεπιδράσουν µε φάρµακα για τον διαβήτη
(συµπεριλαµβανοµένης της ινσουλίνης), µε αποτέλεσµα επικίνδυνα χαµηλά ή υψηλά επίπεδα
σακχάρου στο αίµα
 Σε εγκυµονούσες απαραίτητη κρίνεται η ενηµέρωση γιατρού για το σχεδιασµό και
την προετοιµασία µιας ασφαλούς κυήσεως και ενός ασφαλούς τοκετού
 Οι ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου II πρέπει να υποβάλλονται σε εξετάσεις
αίµατος και ούρων για ανίχνευση την νεφρικής βλάβης τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.
AΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
Η υψηλή πίεση αίµατος είναι η δεύτερη αιτία της χρόνιας νεφρικής νόσου. Ειδικότερα,
ανεπαρκώς ελεγχόµενη υπέρταση µπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη της νεφροπάθειας σε
προχωρηµένο στάδιο και σε άλλες επιπλοκές. Το αυξηµένο σωµατικό βάρος συσχετίζεται µε
υψηλή αρτηριακή πίεση, αυξηµένη χοληστερόλη και διαβήτη τύπου ΙΙ, αυξάνοντας τη
νοσηρότητα και τη θνητότητα από καρδιακή νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο. Επίσης, η
παχυσαρκία συµβάλλει σηµαντικά στην εξέλιξη της νεφρικής νόσου.
Πώς µετριέται η ΑΠ
Σήµερα, η αρτηριακή πίεση µετριέται µε τη χρήση µια ηλεκτρονικής ψηφιακής
συσκευής, σε χιλιοστά του υδραργύρου (mmHg).
Τι προκαλεί την υψηλή ΑΠ
Στις περισσότερες περιπτώσεις (95%), η αιτία είναι άγνωστη και ονοµάζεται ιδιοπαθής
υπέρταση, ενώ αποτελεί µια χρόνια κατάσταση.
∆ιάφοροι παράγοντες µπορούν να συµβάλουν σε αυτό το είδος της υψηλής αρτηριακή
πίεση:
 Οικογενειακό ιστορικό
 Υπέρβαρα άτοµα, δίχως να ασκούνται, µε λήψη αλµυρής διατροφής που δεν
περιλαµβάνει φρούτα και λαχανικά, αλλά την κατανάλωση µεγάλου ποσού αλκοόλ
Σε ορισµένες περιπτώσεις (5%), η πίεση είναι υψηλή λόγω συγκεκριµένης αιτίας, όπως
π.χ. νεφροπάθειας ή ορµονικών διαταραχών. Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται δευτεροπαθής
υπέρταση και µπορεί να ελεγχθεί µέσω διερεύνησης του αίτιου που την προκάλεσε.11
Μια αγχωτική κατάσταση µπορεί να προκαλέσει προσωρινή υπέρταση. Ο οργανισµός
επανέρχεται συνήθως σε φυσιολογικά επίπεδα µετά το πέρας του στρες.
Ο λόγος που η υψηλή ΑΠ είναι επιβλαβής
Υψηλή αρτηριακή πίεση µπορεί να βλάψει τα αιµοφόρα αγγεία της καρδιάς, του
εγκεφάλου, των νεφρών, των µατιών και των ποδιών, προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές.
Πώς η υψηλή ΑΠ επηρεάζει τους νεφρούς
Εάν η αρτηριακή πίεση είναι για µεγάλο χρονικό διάστηµα υψηλή (140/90 ή
µεγαλύτερη), βλάπτει τα αιµοφόρα αγγεία στους νεφρούς. Αυτό θα µειώσει την ροή του
αίµατος προς τις νεφρικές αρτηρίες, προκαλώντας ελαττωµένη νεφρική λειτουργία. Χρόνια
ανεξέλεγκτη υψηλή αρτηριακή πίεση µπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη της νεφρικής νόσου σε
τελικό στάδιο.
Ποιες είναι προειδοποιητικές ενδείξεις υψηλής ΑΠ
Η υψηλή αρτηριακή πίεση συνήθως δεν προκαλεί συµπτώµατα. Σε πολλές περιπτώσεις,
οι ασθενείς δεν υποψιάζονται τα υψηλά επίπεδά της έως ότου την επίσκεψη στο γιατρό για
κάποιο άλλο λόγο. Ωστόσο, εξαιρετικά υψηλή αρτηριακή πίεση µπορεί να προκαλέσει αίτιο
για

 πονοκεφάλους,
 θολή όραση
 αιµορραγίες από τη µύτη
 ναυτία ή/και έµετο
Τι πρέπει να γίνετε για καλό έλεγχο της ΑΠ
 Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης τακτικά στο σπίτι
 Αυστηρή τήρηση της συνταγογραφούµενης θεραπείας
 Υγιεινός τρόπος ζωής
 Απώλεια περίσσειας βάρους
 Σωµατική άσκηση αρκετές φορές την εβδοµάδα
 Μείωση ποσότητας αλατιού στο φαγητό και αποφυγή κατανάλωσης αλµυρών τροφών
 Όριο αλκοόλ τα δύο ποτά την ηµέρα για τους άνδρες και το ένα ποτό την ηµέρα για
τις γυναίκες
Λήψη φαρµάκων
 Θα πρέπει να λαµβάνονται τα φάρµακά τακτικά, σύµφωνα µε τη συνταγή του γιατρού.
Η φαρµακευτική αγωγή πιθανότατα να συνεχισθεί για όλη την υπόλοιπη ζωή, επειδή η
υψηλή αρτηριακή υπέρταση είναι µια χρόνια πάθηση. ∆εν πρέπει να σταµατούµε τα φάρµακα
όταν η πίεση οµαλοποιείται, εκτός εάν είναι οδηγία του γιατρού.
Μια ξαφνική διακοπή της θεραπείας µπορεί να προκαλέσει µια νέα άνοδο της πίεσης, η
οποία µπορεί να είναι υψηλότερη από ότι πριν.
 Να υπάρχει απόθεµα φαρµάκων για αρκετές ηµέρες και να ανανεώνεται κάθε
φάρµακο, πριν τελειώσει.
 Προµήθεια για διακοπές ή για φαγητό / δείπνο.
 Ορισµένα φάρµακα µπορεί να προκαλέσουν µικρή ενόχληση, ειδικά όταν το πάρουµε
για πρώτη φορά. Συχνά, το πρόβληµα εξαφανίζεται µετά από λίγες ηµέρες. Αν το πρόβληµα
επιµένει, θα πρέπει να ενηµερωθεί ο γιατρός.
Βασικά σηµεία
 Σε 95% των ανθρώπων µε υψηλή αρτηριακή πίεση, η πάθηση είναι χρόνια και δεν
µπορεί να θεραπευτεί
 Ένας ευαίσθητος έλεγχος της υψηλής αρτηριακής πίεσης µπορεί να αποτρέψει
σοβαρές επιπλοκές, λαµβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι συνήθως
ασυµπτωµατική
 Ο υγιεινός τρόπος ζωής και η χορήγηση φαρµάκων µπορούν να βοηθήσουν στον
έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και παράλληλα να καθυστερήσουν την εξέλιξη της χρόνιας
νεφρικής νόσου
 Περιορισµός της κατανάλωσης αλκοόλ και καφεΐνης
 Η λήψη των φαρµάκων δεν πρέπει να τερµατίζεται αυτόβουλα όταν η πίεση
οµαλοποιείται
 Τα βότανα µπορούν να επηρεάσουν τα φάρµακα που λαµβάνονται
 Ενηµέρωση του γιατρού σε πιθανή εγκυµοσύνη για πιθανή αλλαγή της
φαρµακευτικής αγωγής
 Πλήρης συµµόρφωση στις οδηγίες του γιατρού για τη λήψη των φαρµάκων κατά της
υψηλής πίεσης ή της καρδιακής παθήσεως µε στόχο την προστασία των νεφρών

ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Ένας καλός τρόπος για να προστατεύσουµε τους νεφρούς µας είναι η σωστή διατροφή σε
συνδυασµό µε τη φυσική άσκηση.
∆ιατροφή
Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει η διατροφή µας να βασίζεται στα φυτικής προέλευσης
τρόφιµα, µε µικρές µόνο προσθήκες ζωικών τροφίµων π.χ. «µεσογειακή δίαιτα».
Αρχικά, θα πρέπει να πίνουµε αρκετό νερό τουλάχιστον 1,5-2 λίτρα την ηµέρα, ενώ θα
πρέπει να περιορίζεται η πρόσληψη αναψυκτικών και οινοπνευµατωδών ποτών.
Καφές ή τσάι: όχι περισσότερα από 2 φλιτζάνια την ηµέρα.
Ισορροπηµένη και υγιεινή διατροφή, µε τουλάχιστον τρία γεύµατα την ηµέρα.
Αύξηση του ποσού των φρούτων και λαχανικών (5 µερίδες ηµέρα), εκτός εάν έχουµε
υψηλά επίπεδα καλίου στο αίµα.
Στο Στάδιο 3 ΧΝΝ, λιγότερη πρόσληψη πρωτεΐνης µπορεί να βοηθήσει σε µια πιο αργή
εξέλιξη της νόσου.
Μείωση στην ποσότητα πρόσληψης του λίπους, ειδικά στα κορεσµένα λίπη (π.χ.
βούτυρο,
τυρί, κρέµα γάλακτος και τα λιπαρά κρέατα, λουκάνικα, µπιφτέκια, µπέικον και τηγανητά).
Πριν από το µαγείρεµα του κρέατος, να αφαιρείτε το ορατό λίπος.
Χρήση µεθόδων υγιεινού µαγειρέµατος (π.χ. στη σχάρα, στο φούρνο, βραστό η στον
ατµό) αντί του τηγανίσµατος. Τα τηγανητά τρόφιµα περιέχουν πολλές θερµίδες και συχνή
κατανάλωση µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε αύξηση του σωµατικού βάρους. Επιπλέον, η
διαδικασία τηγανίσµατος αυξάνει την περιεκτικότητα σε έλαιο, το οποίο µπορεί να προκαλέσει
υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίµα, οδηγώντας σε καρδιακή νόσο.
Μείωση στην πρόσληψη αλατιού (νάτριο) και αποφυγή αλµυρών τροφών (π.χ. παστά,
τσιπς, κονσέρβες, επεξεργασµένα σάλτσες, αλατισµένοι ξηροί καρποί, τυρί, παστό χοιρινό και
προ ψηµένα τρόφιµα).
Τέλος, να προσέχουµε το βάρος µας. Να αποφύγουµε ή αν υπάρχει, να διορθώσουµε την
παχυσαρκία και να αποφύγουµε το κάπνισµα που, αν και δε δηµιουργεί, επιδεινώνει πάντως τις
νεφροπάθειες.
∆ίαιτα χαµηλή σε αλάτι
Η ισορροπηµένη πρόσληψη αλατιού σε µια διατροφή είναι απαραίτητη για όλους, αλλά
ακόµα περισσότερο σε άτοµα µε Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ). Το αλάτι που χρησιµοποιούµε
για το µαγείρεµα και για την ενίσχυση της γεύσης σε τρόφιµα αποκαλείται χλωριούχο νάτριο.
Το Νάτριο είναι ένα ορυκτό απαραίτητο για την καλή υγεία και η περίσσεια του απεκκρίνεται
από τα νεφρά. Μεγάλη ποσότητα πρόσληψης άλατος οδηγεί στην κατακράτηση υγρού
(οίδηµα) και στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, οδηγώντας σε αυξηµένο κίνδυνο για
καρδιακή νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο.
Τρόφιµα που περιέχουν αλάτι
Το αλάτι είναι φυσικά παρόν σχεδόν σε κάθε γεύµα, αλλά κυρίως στα επεξεργασµένα
τρόφιµα βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα. Για παράδειγµα: αλµυρό τυρί, σνακ (τσιπς,
πατατάκια, ξηρούς καρπούς, ποπ κορν) µαργαρίνη ή βούτυρο µε αλάτι, καπνιστά (κρέας ή
ψάρι), κονσέρβες (ψαριών ή λαχανικών), συµπυκνωµένος χυµός ντοµάτας, ελιές και γενικά
fast food, όπως πίτσα, σουβλάκι, χάµπουργκερ κ.α.

∆ίαιτα χαµηλή αλάτι
Για µια υγιεινή διατροφή, συνιστάται ο περιορισµός της κατανάλωσης άλατος στα 6
γραµµάρια (νάτριο 2,4 g) ανά ηµέρα. Ωστόσο, σε ορισµένες συνθήκες ένας αυστηρός
περιορισµός σε 3,8 g (νάτριο 1,5 g) ανά ηµέρα µπορεί να υποδεικνύεται.
Για να µειώσουµε το αλάτι
 Μειώνουµε την ποσότητα του αλατιού στις συνταγές κατά ¼
 Αποφύγουµε να προσθέτουµε αλάτι στο φαγητό στο τραπέζι
 Βράζουµε τα ζυµαρικά, το ρύζι, τα λαχανικά και τα όσπρια χωρίς προσθήκη αλατιού
στην κατσαρόλα
 Για έξτρα γεύση χωρίς αλάτι προσθέτουµε στο φαγητό χυµό λεµονιού ή λευκό κρασί
 Επιλέγουµε τα κατεψυγµένα λαχανικά, χωρίς προσθήκη αλατιού, αντί των κονσερβών
 Επιλέγουµε συσκευασµένα τρόφιµα µε την επισήµανση «Χαµηλή περιεκτικότητα σε
αλάτι» ή ακόµα καλύτερα «Χωρίς αλάτι»
 Προσπαθούµε να προµηθευτούµε ψωµί χωρίς αλάτι ή να φτιάξουµε ψωµί χωρίς την
προσθήκη αλατιού.
Λιπίδια
Οι ασθενείς µε ΧΝΝ βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο αθηροσκληρωτικής
καρδιαγγειακής νόσου. Η υπερλιπιδαιµία είναι συχνή σε ασθενείς µε ΧΝΝ, ιδιαίτερα σε
αυτούς µε νεφρωσικό σύνδροµο. Εκτός από την επιτάχυνση της ανάπτυξης συστηµατικής
αθηροσκλήρωσης, πειραµατικές µελέτες12 υποστηρίζουν ότι τα υψηλά επίπεδα λιπιδίων
µπορούν να συµβάλλουν επίσης στην εξέλιξη της νεφρικής νόσου. Επιπλέον, η ωφέλιµη
επίδραση της µείωσης των λιπιδίων είναι παρόµοια µε αυτήν της µείωσης της αρτηριακής
πίεσης.13 Η ποσότητα και το είδος των λιπιδίων καθορίζονται εξατοµικευµένα και εξαρτώνται
από παράγοντες όπως τα επίπεδα λιπιδίων στον ορό, η πρόσληψη πρωτεϊνών και το σωµατικό
βάρος.14 Εκτός από τις διαιτητικές αλλαγές, συνταγογραφούνται στατίνες για την αντιµετώπιση
της υψηλής συγκέντρωσης λιποπρωτεϊνών.
Πρόσληψη πρωτεϊνών
Ο έλεγχος της πρόσληψης πρωτεϊνών µπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη της ΧΝΝ και
να βελτιώσει τις επιδράσεις της υπερβολικής συσσώρευσης αζωτούχων άχρηστων προϊόντων.15
Μια µετα-ανάλυση της Τροποποιηµένης ∆ίαιτας της Νεφρικής Νόσου διαπίστωσε ότι η
µείωση της πρωτεϊνικής πρόσληψης κατά 0,2 g/kg ηµερησίως συσχετίστηκε µε µείωση του
ρυθµού σπειραµατικής διήθησης (Glomerular Filtration Rate, GFR) κατά 1,15 ml/min/έτος. Η
µείωση αυτή βρέθηκε ότι συνοδεύτηκε από 41% παράταση της νεφρικής επιβίωσης.16
Οι δίαιτες χαµηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες µειώνουν την παραγωγή αζωτούχων
άχρηστων προϊόντων και ανόργανων ιόντων, τα οποία προκαλούν πολλές από τις κλινικές και
µεταβολικές διαταραχές που χαρακτηρίζουν την ουραιµία, όπως είναι η υπερφωσφαταιµία, η
µεταβολική οξέωση, η υπερκαλιαιµία και άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές.17
Βασικά σηµεία
 η εξισορρόπηση της πρόσληψης θερµίδων και της φυσικής δραστηριότητας για την
επίτευξη και τη διατήρηση υγιούς σωµατικού βάρους (ΒΜΙ 20-25),
 η κατανάλωση δίαιτας πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά
 η επιλογή τροφών ολικής αλέσεως και µε πολλές ίνες, όπως δηµητριακά και ψωµί
ολικής αλέσεως
 η κάλυψη 2 ή 3 γευµάτων την εβδοµάδα µε λιπαρά ψάρια, όπως σκουµπρί, σαρδέλες,
σολωµός, φρέσκος τόνος
 ο περιορισµός του κορεσµένου λίπους σε < 7% της ολικής πρόσληψης θερµίδων και
της χοληστερόλης σε < 300 mg/dl, επιλέγοντας άλιπο κρέας και γαλακτοκοµικά προϊόντα

χαµηλών λιπαρών και περιορίζοντας την πρόσληψη υδρογονωµένων λιπών (που περιέχονται
στα µπισκότα, τα κράκερ)
 ο περιορισµός της πρόσληψης τροφών και ροφηµάτων µε προσθήκη ζάχαρης
 η προετοιµασία των φαγητών µε ελάχιστο ή χωρίς αλάτι
 η µέτρια κατανάλωση αλκοόλ
 η επίτευξη καλής ρύθµισης της γλυκόζης αίµατος, σε διαβητικούς ασθενείς
Φυσική Άσκηση
Με τον όρο φυσική άσκηση εννοούµε κάθε συστηµατική κίνηση του σώµατος ή
συµµετοχή του ατόµου σε φυσικές δραστηριότητες, η οποία έχει κάποια χρονική διάρκεια και
στην οποία εµπλέκονται, κυρίως, µεγάλες µυϊκές οµάδες του σώµατος.18 Η σωµατική άσκηση
είναι ο ευρύτερος όρος στον οποίο περιλαµβάνονται όλες οι µορφές της κίνησης του
ανθρώπινου σώµατος, κάθε σωµατική άσκηση και σπορ, που ενεργοποιούν τους µυς του
σώµατος και απαιτούν αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας. Η δραστηριότητα µπορεί να είναι
απρογραµµάτιστη (π.χ. δουλειές του σπιτιού, κηπουρική) ή µέρος µιας προγραµµατισµένης
άσκησης (άσκηση, τρέξιµο, κολύµβηση, ποδηλασία, χορός). Ερευνητική εργασία έχει δείξει
ότι η τακτική αερόβια άσκηση βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, τον καρδιακό ρυθµό, την
αρτηριακή πίεσης και τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα.
Για τα άτοµα µε νεφρική νόσο, συνιστάται τακτική αεροβική άσκηση. Μερικά
παραδείγµατα από αυτές είναι, περπάτηµα 30 λεπτά τις περισσότερες ηµέρες της εβδοµάδας
κολύµπι, τζόκινγκ, χορός, ποδηλασία και εάν η φυσική κατάσταση το επιτρέπει, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί και πιο έντονη άσκηση, όπως τα σπορ: τρέξιµο, τένις, µπάντµιντον, γκολφ,
ποδόσφαιρο, σκουός κ.α.
Βασικά σηµεία
 Πριν ξεκινήσει ένα πρόγραµµα άσκησης ίσως χρειαστούν συµβουλές από γιατρό.
 Το περπάτηµα είναι ο ευκολότερος και οικονοµικότερος τρόπος άσκησης
 Μόλις η οµιλία αρχίζει να σπάει τότε µειώνουµε την ένταση η διακόπτουµε την
άσκησης (δοκιµή συζήτησης)
 Για να είναι ευεργετική, η άσκηση πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Το κάπνισµα έχει αποδειχθεί ως µια ανθυγιεινή συνήθεια. Είναι η µεγαλύτερη αιτία
θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας περίπου 650.000 θανάτους κάθε χρόνο,
ενώ µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αρτηριακής υπέρτασης και να προκαλέσει επιδείνωση της
κυκλοφορίας του αίµατος, προκαλώντας ζηµιά στα νεφρά.
Επιπλέον, στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι 13 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι πάσχουν
από χρόνιες παθήσεις που σχετίζονται µε το κάπνισµα. Έτσι, οι υγειονοµικές αρχές στις
περισσότερες ανεπτυγµένες και οι αναπτυσσόµενες χώρες εφαρµόζουν µέτρα και στρατηγικές
για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να το διακόψουν. Το κάπνισµα προκαλεί περίπου το 90%
των καρκίνων του πνεύµονα. Προκαλεί επίσης καρκίνος σε άλλα µέρη του σώµατος, όπως:
στόµα, χείλη, φωνητικές χορδές (λάρυγγας) οισοφάγο, στοµάχι, ήπαρ, πάγκρεας ουροδόχου
κύστη και των νεφρών.
Το κάπνισµα µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αρτηριακής υπέρτασης και επιδείνωση της
κυκλοφορίας του αίµατος, προκαλώντας ζηµιά στα νεφρά.
∆ιακοπή καπνίσµατος
 Ισχυρή δεσµευτική απόφαση από τον ίδιο τον καπνιστή
 ∆ηµοσιοποίηση της δέσµευσης στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.
 Προγραµµατισµός για την ηµέρα υλοποίησης της απόφασης

 Αλλαγή σε συνήθειες που οδηγούν στο κάπνισµα πχ. ο καφέ αλκοόλ (επιλέγουµε
χυµούς ή νερό)
 Επιλέγουµε για το στόµα µας την χρήση τσίχλας χωρίς ζάχαρη ή σκληρές καραµέλες
 Μείνουµε µακριά από τους ανθρώπους και µέρη που µας δελεάζουν για κάπνισµα
 Τα υποκατάστατα της νικοτίνης και άλλα φάρµακα µπορούν να βοηθήσουν στη
µείωση πολλών από τα σωµατικά συµπτώµατα
 Ηλεκτρονικό τσιγάρο
 Με την εξοικονόµηση των χρηµάτων από την δαπάνη για τον καπνό καλό είναι να
αγοράσουµε κάτι για τον εαυτό µας, η να πάµε διακοπές ή να ξεκινήσουµε ένα νέο χόµπι.
Τι θα συµβεί αν διακοπεί το κάπνισµα
Σύµφωνα µε αποτελέσµατα ερευνών µετά από την διακοπή του καπνίσµατος,
παρατηρήθηκε ότι
 Μετά από 20 λεπτά η αρτηριακή πίεση και ο σφυγµός επιστρέφει σε κανονικά
επίπεδα
 Μετά από 24 ώρες οι πνεύµονες θα αρχίσουν να καθαρίζουν
 Μετά από 2 ηµέρες το σώµα θα είναι ελεύθερο από νικοτίνη και θα βελτιώσει η
αίσθηση της γεύσης και µυρωδιάς
 Μετά από 3 ηµέρες ο ασθενής θα είναι σε θέση να αναπνέει πιο εύκολα
 Μετά από 2 έως 12 εβδοµάδες θα βελτιωθεί η κυκλοφορία του αίµατος
 Μετά από 3 έως 9 µήνες θα βελτιωθεί ο βήχας, και ο συριγµό της αναπνοής
 Μέσα σε 1 - 2 χρόνια ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής θα είναι ο µισός από ότι των
καπνιστών20
 Μετά από 10 χρόνια ο κίνδυνος καρκίνου των πνευµόνων θα είναι µισός.
ΦΑΡΜΑΚΑ
Η πολυφαρµακία είναι σηµαντικός εχθρός των νεφρών. Για την προστασία των νεφρών,
λοιπόν, θα πρέπει να αποφεύγουµε την αλόγιστη χρήση των φαρµάκων και ειδικά των
νεφροτοξικών και να ακολουθούµε πιστά την φαρµακευτική αγωγή.
Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των συνταγογραφούµενων φαρµάκων.
 Μην µοιράζεστε τα φάρµακά σας µε κάποιον άλλο, είναι αυτά έχουν
συνταγογραφηθεί µόνο για σας, γιατί µπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε κάποιον άλλο
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τη συνταγή σας
 Ορισµένα φάρµακα φυλάσσονται σε συγκεκριµένη θερµοκρασία
 Τα φάρµακα πρέπει να αποθηκεύεται µε το σωστό τρόπο σε δροσερό και ξηρό µέρος
 Η ίδια συµβουλή ισχύει και για τα φάρµακα φυτικής προέλευσης και
συµπληρώµατα διατροφής που βρίσκονται στο εµπόριο
Βασικά σηµεία
Τα φάρµακα που συνταγογραφούνται ελέγχουν τα συµπτώµατα που σχετίζονται µε την
νόσο των νεφρών.
 Γνωρίστε τα φάρµακά σας (π.χ. το όνοµα, τη δόση, το χρόνο, και τις πιθανές
παρενέργειες).
 Να παίρνετε τα φάρµακά σας, όπως προδιαγράφεται (δόση, το χρόνο και τη διάρκεια).
 Ο τύπος και η δόση ορισµένων φαρµάκων εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες, π.χ. τα αποτελέσµατα των εξετάσεων αίµατος σας και την ανοχή σας για το
φάρµακα

 Εάν αντιµετωπίζετε οποιαδήποτε ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε το γιατρό γι'
αυτό
Συζητήστε µε το γιατρό ή το νοσηλευτή σας για οποιαδήποτε ανησυχία ή αµφιβολία που
µπορεί να έχετε για τα φάρµακά σας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρά την αναγνώριση ότι η ΧΝΝ είναι µία προοδευτική νόσος, η εξέλιξή της µπορεί να
επιβραδυνθεί µε τη σωστή αντιµετώπιση, η οποία στηρίζεται κυρίως :
 στη διατήρηση αυστηρού διαβητικού ελέγχου
 στη µείωση της αρτηριακής πίεσης
 στην υγιεινή διατροφή, χαµηλής περιεκτικότητας σε λίπη
 στη µείωση της πρόσληψης άλατος
 στη µεγιστοποίηση του λιπιδαιµικού ελέγχου
 στη προώθηση της τακτικής άσκησης
 στη διατήρηση κανονικού βάρους σώµατος η µείωσης βάρους
 στη διακοπή του καπνίσµατος και του αλκοόλ
 στην αποφυγή νεφροτοξικών φαρµάκων
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Οξεία Νεφρική Βλάβη
Νεφρική λειτουργία
• απέκκριση προϊόντων µεταβολισµού του Ν2
• ρύθµιση της οµοιόστασης
ηλεκτρολυτών του ορού

του

Η2Ο

• ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης
• ρύθµιση της οξεοβασικής ισορροπίας
• παραγωγή ερυθροποιητίνης, ρενίνης
• παραγωγή δραστικού µορίου βιταµίνης D
• καταβολισµός πεπτιδίων (π.χ. ινσουλίνης)

και

των

Οξεία Νεφρική Βλάβη

Ορισµός : η απότοµη µείωση της νεφρικής λειτουργία η
οποία συµβαίνει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
(από ώρες έως µερικές εβδοµάδες).
ή
ένα σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από ταχεία
έκπτωση του ρυθµού της σπειραµατικής
διήθησης, εντός ωρών έως ηµερών

Οξεία Νεφρική Βλάβη
Ορισµός - Εκτίµηση

30 διαφορετικοί
προορισµοί
της ΟΝΑ µέχρι πρόσφατα
!!!
Γιατί;

Οξεία Νεφρική Βλάβη
• χρησιµοποιούνται διαφορετικές παράµετροι εκτίµησης
της νεφρικής λειτουργίας
• δεν γνωρίζουµε τη νεφρική λειτουργία εκκίνησης
(baseline renal function)
• διαφορετικός πληθυσµός αναφοράς (ηλικία, φύλο, κλπ)
• ∆ιαφορετική
προσωπικού

«γλώσσα»

επικοινωνίας

ιατρικού

Bellomo R et al, Critical Care 2004;8: R204-R212
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Μόνο δύο «λειτουργίες» είναι µοναδικές για τους νεφρούς:
1. Αποβολή των ουραιµικών τοξινών (προϊόντα
µεταβολισµού Ν2, π.χ. ουρία, κρεατινίνη)
2. Παραγωγή των ούρων
Κλινικο-εργαστηριακοί
δείκτες εκτίµησης νεφρικής
λειτουργίας

Οξεία Νεφρική Βλάβη
1. Εργαστηριακοί δείκτες εκτίµησης νεφρικής λειτουργίας
• GFR (ρυθµός σπειραµατικής διήθησης) (ml.min/1.73 m2)
• Κρεατινίνη ορού (sCr, mg/dl)
• Κάθαρση κρεατινίνης (Clcr, ml/min)

2. Κλινικοί δείκτες εκτίµησης νεφρικής λειτουργίας
• ∆ιούρηση (ο όγκος των αποβαλλόµενων ούρων ηµερησίως) (V, ml ή L)

Οξεία Νεφρική Βλάβη
1. Κρεατινίνη ορού
• Καλή συσχέτιση µε τον GFR σε ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική
λειτουργία
• Μικρή συσχέτιση µε τον GFR σε ασθενείς µε έκπτωση της νεφρικής
λειτουργίας
• Εξαρτάται από τη µικρή µάζα, ηπατική λειτουργία
• Άλλοι παράγοντες: () τραύµατα, πυρετός, ακινητοποίηση
() ηλικία, απίσχναση, ηπατική δυσλειτουργία
• Εξαρτάται από τον όγκο κατανοµής της κρεατινίνης (TH2O)
• Σωληναριακή
επαναρρόφηση
 του όγκου των ούρων

κρεατινίνης

σε

περίπτωση

Penone RD et al, Clin Chem 1992:38:1\933-1953

Οξεία Νεφρική Βλάβη
2. Όγκος ούρων
• Εξαρτάται από τη χορήγηση υγρών
• Εξαρτάται από τη χορήγηση διουρητικών
• ΟΝΒ µπορεί να συνδυάζεται µε:
ολιγουρία, κανονική διούρηση ή πολυουρία
• Ολιγουρία: διούρηση < 5 ml/Kg/ηµέρα
< 0.5 ml/Kg/ώρα

Οξεία Νεφρική Βλάβη
Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI)
• New York

(Αύγουστος 2000)

• Vicenza

(Μάιος 2002)

GFR
Κριτήρια
προσδιορισµού
ΟΝΑ

διούρηση (όγκος ούρων)

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ADQI – κριτήρια ΟΝΒ
• να λαµβάνεται και υπόψη η όποια µεταβολή της νεφρικής λειτουργίας από
την αρχική (baseline)
• να καθορίζεται η ΟΝΒ (ΟΝΑ) σε έδαφος ΧΝΒ (ΧΝΑ)
• να

µπορεί

εύκολα

να

προσδιορίζεται

µε

κλινικο-εργαστηριακές

παραµέτρους
• να λαµβάνεται υπόψη η ειδικότητα και ευαισθησία των κλινικοεργαστηριακών παραµέτρων που χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές οµάδες
πληθυσµού

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ADQI – RIFLE
• R (risk of renal dysfunction)
• I (injury to the kidney)
• F (failure of kidney function)
• L (loss of renal function)
• E (end stage renal disease)

Οξεία Νεφρική Βλάβη
R – risk (κίνδυνος εµφάνισης νεφρικής δυσλειτουργίας)
GFR - κριτήρια
•  sCr x 1.5
ή
•  GFR κατά 20%

V ούρων - κριτήρια
* UO < 5 ml/Kg/h
(σε διάστηµα 6h)

Οξεία Νεφρική Βλάβη
I - injury (εµφάνιση βλάβης νεφρών)
GFR - κριτήρια
•  sCr x 2
ή
•  GFR > 50%

V ούρων - κριτήρια
* UO < 5 ml/Kg/h
(σε διάστηµα 12h)

Οξεία Νεφρική Βλάβη
F - failure (ανεπάρκεια νεφρικής λειτουργίας)
GFR - κριτήρια

ή
•  GFR κατά 75%
ή
• sCr > 4 mg/dl

* UO < 3 ml/Kg/h
(σε διάστηµα 24h)
ή
* ανουρία
(σε διάστηµα 12h)

ΟΛΙΓΟΥΡΙΑ

•  sCr x 3

V ούρων - κριτήρια

Οξεία Νεφρική Βλάβη
L – loss (απώλεια νεφρικής λειτουργίας)
GFR - κριτήρια

V ούρων - κριτήρια

• εµµένουσα ΟΝΒ =
πλήρης απώλεια της νεφρικής λειτουργίας > 4 εβδοµάδες

Οξεία Νεφρική Βλάβη
E – ESKD (τελικό στάδιο ΧΝΝ)
GFR - κριτήρια

V ούρων - κριτήρια

• ΟΝΒ η οποία χρειάζεται υποστήριξη µε εξωνεφρική κάθαρση
για διάστηµα > 3 µήνες

Οξεία Νεφρική Βλάβη

Bellono R et al, 2004;8:R204-R212

Οξεία Νεφρική Βλάβη
• Κλινικές νεφρολογικές οντότητες ΟΝΒ σε νοσηλευόµενους
ασθενείς
ATN (45%)
Prerenal (21%)
ARF on CKD (13%)
Obstruction (10%)
GN/vasc (4%)
AIN (2%)
Atheroemboli (1%)

Οξεία Νεφρική Βλάβη
• Κλινικές νεφρολογικές οντότητες ΟΝΒ σε εξωτερικούς
ασθενείς

Prerenal (70%)
Intrarenal (11%)
Obstruction(17%)
idiopathic(2%)

Οξεία Νεφρική Βλάβη

ΟΝΒ

Προνεφρική

Νεφρική

Μετανεφρική

ERBF

GFR

αποβολή ούρων

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ONΒ: προνεφρική
Ισχαιµία
λειτουργικές
διαταραχές

µορφολογικές
αλλοιώσεις

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: προνεφρική (λειτουργικές διαταραχές)
διήθηµα
ρενίνη
Ισχαιµία
(πρόουρο)

ΕRBF

PG
∆ιαµεµβρανική
πίεση

GFR

αγγειοτενσίνη ΙΙ
επαναρρόφηση
Na+, H2O

άπω ροή

αλδοστερόνη

επαναρρόφηση
Na+, H2O

Na+, Cl(πυκνή κηλίδα)

αποβολή ούρων

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: µετανεφρική (λειτουργικές διαταραχές)
απόφραξη

PG
ΠG

στάση ούρων

PT
ενδοουρητηρικής
υδροστατικής πίεσης

ενδοσωληναριακής
υδροστατικής πίεσης

Σ = PG – ( ΠG + PT )

δια-µεµβρανικής
πίεσης διήθησης ( Σ )

GFR

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: µετανεφρική (λειτουργικές διαταραχές)
Ενδοσωληναριακής
υδροστατικής
πίεσης

Συµπίεση
ουροφόρων
σωληναρίων

GFR

ισχαιµία

νέκρωση

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: µετανεφρική (λειτουργικές διαταραχές)

Οξεία Νεφρική Βλάβη
σπείραµα

ΟΝΒ: νεφρική (λειτουργικές διαταραχές)
σπειραµατικός
φραγµός
διήθησης

απόφραξη
από µέσα

απόφραξη/συµπίεση
από έξω

Οξεία Νεφρική Βλάβη
σπείραµα

ΟΝΒ: νεφρική (λειτουργικές διαταραχές)

Οξεία Νεφρική Βλάβη
σπείραµα

ΟΝΒ: νεφρική (λειτουργικές διαταραχές)
Αρχιτεκτονική
διαταραχή
σπειραµατικού
φραγµού
διήθησης

αιµάτωσης (ενδοτριχοειδική απόφραξη)
αντίσταση (εξωτριχοειδική απόφραξη)

GFR

Οξεία Νεφρική Βλάβη

διάµεσος ιστός

ΟΝΒ: νεφρική (λειτουργικές διαταραχές)
φλεγµονώδης
διήθηση
διάµεσου
ιστού

φάρµακα
λοιµώξεις
αυτοάνοσα νοσήµατα

οίδηµα διάµεσου ιστού
υδροστατικής
πίεσης
διάµεσου ιστού
συµπίεση νεφρικών
σωληναρίων

ισχαιµία
ατροφία
νέκρωση
¨οξεία σωληναριακή
νέκρωση¨

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: προνεφρική - αίτια

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: προνεφρική - αίτια

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: µετανεφρική - αίτια

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: νεφρική - αίτια

Οξεία Νεφρική Βλάβη

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: κλινική εικόνα
GFR
→∆ιαταραχή οµοιόστασης Η2Ο/ηλεκτρολυτών ορού
→
» αρτηριακής πίεσης
→
» οξεοβασικής ισορροπίας
→
» απέκκριση ουραιµικών τοξινών
→
» µεταβολισµού πεπτιδίων
→
» παραγωγή ορµονών

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: κλινική εικόνα
H 2O
–
–
–
–
–

αρτηριακής πίεσης
(ορθοστατική υπόταση)
ελάττωση σπαργής δέρµατος
ταχυκαρδία
ξηρότητα βλεννογόνου
δίψα

–
–
–
–
–
–
–

αρτηριακή πίεση
οιδήµατα
ασκίτης
διόγκωση σφαγίτιδων
ταχύπνοια
πλευρίτιδα
περικαρδιακή συλλογή

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: κλινική εικόνα
Κ+
καρδιακές
αρρυθµίες

Ουραιµικές τοξίνες
απόπνοια ουρίας
θόλωση διάνοιας
σύγχυση
κώµα

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: εργαστηριακά ευρήµατα
Να+
Ca2+
pH

Κ+
PO43-

?
(µεταβολική οξέωση)

Αναιµία
??
Ουρία/κρεατινίνη

(1/20 για BUN ουρίας
ή 1/40 για την ουρία)
για να υπάρχει αναλογική µεταβολή,
κυρίως σε νεφρικά αίτια)**

+

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: εργαστηριακά ευρήµατα

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: εργαστηριακά ευρήµατα

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: εργαστηριακά ευρήµατα

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: κλινικο-εργαστηριακή προσέγγιση

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: κλινικο-εργαστηριακή προσέγγιση

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: κλινικο-εργαστηριακή προσέγγιση

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: οι 4 φάσεις της διούρησης
1. Έναρξης: η περίοδος από την έναρξη της νόσου µέχρι την
εµφάνιση των συµπτωµάτων

2. Ολιγουρίας: διαρκεί 1-7 ηµέρες (µπορεί να παρατηρηθεί
και ανουρία)

3. ∆ιουρητική: εµφανίζεται συνήθως 10-12 ηµέρες από την
εµφάνιση της ολιγουρίας

4. Αποκατάστασης: συνήθως σε ένα µήνα, αλλά και
µέχρι 12 µήνες

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: προδιαθεσικοί παράγοντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Χρόνια νεφρική νόσος (οξεία επί χρονίας)**
Σακχαρώδης διαβήτης
Καρδιακή ανεπάρκεια
Σηψαιµία
Υποβολαιµία
Ηλικία > 65 έτη
Ηπατική δυσλειτουργία
Λήψη νεφροτοξικών φαρµάκων (µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη, κ.α.)
Χρήση σκιαγραφικών υλικών
Ιστορικό αποφρακτικής ουροπάθειας

** ∆εν καλύπτεσθε από την «φυσιολογική» κρεατινίνη του εργαστηρίου
Θα πρέπει να γίνει υπολογισµός

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: προδιαθεσικοί παράγοντες
** π.χ. δύο άτοµα µε την ίδια κρεατινίνη του ορού (1.2 mg/dl)
ίδιας ηλικίας (40 ετών),
αλλά διαφορετικό σωµατικό βάρος (90 και 60 Kg)
Η κάθαρση κρεατινίνης είναι: α) 104 ml/min (στάδιο Ι ΧΝΝ)
β) 69 ml/min (στάδιο ΙΙΙ ΝΧΧ)
Κάθαρση κρεατινίνης = [140-ηλικία] x σωµατικό βάρος/72 x κρεατινίνη ορού

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: διάγνωση-διαφορική διάγνωση
∆ιάγνωση: ιστορικό, φυσική εξέταση, την κλινική
συµπτωµατολογία και τα εργαστηριακά
ευρήµατα (αιµατολογικά, βιοχηµικά, απεικονιστικά)

∆ιαφορική ∆ιάγνωση: γίνεται µέσω των κλινικοεργαστηριακών ευρηµάτων για την διάκριση
µεταξύ προνεφρικής, νεφρικής και µετανεφρικής
οξείας νεφρικής βλάβης
Σηµαντικό είναι να διαπιστωθεί αν πρόκειται για οξεία νεφρική βλάβη σε
έδαφος χρονίας νεφρικής νόσου (ONB επί XNN)

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: αλγόριθµος διαγνωστικής προσέγγισης

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: αλγόριθµος διαγνωστικής προσέγγισης

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: αλγόριθµος διαγνωστικής προσέγγισης

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: θεραπευτική αντιµετώπιση
Μετανεφρική. Άµεση αποκατάσταση (προσωρινή ή
µόνιµη) της αποχετευτικής οδού (άρση
του όποιου προβλήµατος)
** Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι το νεφρικό παρέγχυµα είναι υγιές. Μετά
την άρση του κωλύµατος η νεφρική λειτουργία αποκαθίσταται στα προ
της απόφραξης επίπεδα

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: θεραπευτική αντιµετώπιση
Προνεφρική. 1) Χορήγηση υγρών, σε καταστάσεις
πραγµατικής υποβολαιµίας
2) Θεραπευτική αντιµετώπιση της
καρδιακής/ηπατικής δυσλειτουργίας ή άλλων
αναστρέψιµων αιτίων που δηµιουργούν
ελάττωση του δραστικού ενδαγγειακού όγκου

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: θεραπευτική αντιµετώπιση
Προνεφρική. Η έναρξη της αντιµετώπισης θα πρέπει να γίνεται
έγκαιρα (χρονικά)
και
η ποσοτική και ποιοτική θεραπευτική παρέµβαση
θα πρέπει να είναι σωστή (αναπλήρωση όγκου
ή αγωγής)

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: θεραπευτική αντιµετώπιση
Νεφρική. 1) απαιτείται ο εντοπισµός της βλάβης προκειµένου
να αποφασισθεί η θεραπευτική αγωγή.
2) η αγωγή διαφέρει ανάλογα µε το αν η βλάβη είναι
αγγειακή, σωληναριακή ή του διάµεσου ιστού
3) πολλές φορές απαιτείται η διενέργεια διαδερµικής
βιοψίας νεφρού
4) σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η υποστήριξη
της νεφρικής λειτουργίας µε εξωνεφρική κάθαρση

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: θεραπευτική αντιµετώπιση

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: πρόγνωση
1) Η ενδονοσοκοµειακή θνητότητα ασθενών µε ΟΝΒ
κυµαίνεται µεταξύ 20-50%
2) Η θνητότητα στις ΜΕΘ ασθενών µε ΟΝΒ ανέρχεται σε
ποσοστό 70-90%
3) Ένα ποσοστό 10-20% των ασθενών εντάσσεται σε χρόνιο
πρόγραµµα εξωνεφρικής κάθαρσης
4) Εξαρτάται κυρίως από τον αιτιολογικό παράγοντα

Οξεία Νεφρική Βλάβη
ΟΝΒ: πρόληψη
Νεφροτοξικά φάρµακα: - αποφυγή εάν είναι δυνατόν
- µέτρηση επιπέδων στο αίµα
- προσαρµογή δοσολογίας και χρονορύθµηση

Σκιαγραφικά σκευάσµατα: - αποφυγή εάν είναι δυνατόν
- χρήση ισο-οσµωτικών ή υπο-οσµωτικών
µε τον µικρότερο δυνατό όγκο
- καλή ενυδάτωση (ευ-βολαιµία)
- χορήγηση Ν-acetylcysteine, Nifedipine

Χηµειοθεραπευτικά σκευάσµατα: - καλή ενυδάτωση
- προσαρµογή των δόσεων και
χρονορύθµηση
- µέτρηση επιπέδων στο αίµα

Θεραπείες Πλάσµατος

ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΥ
Αρώνη Αδαµαντία
Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Υποψήφια ∆ιδάκτορας Τµήµατος Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου, Προϊσταµένη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Νοσοκοµείου Μολάων
Εισαγωγή
Σύµφωνα µε επιδηµιολογικές µελέτες η Χρόνια Νεφρική Νόσος αποτελεί παγκόσµιο
πρόβληµα δηµόσιας υγείας, προσβάλλοντας το 10-16% του πληθυσµού. Η συχνότητα και η
επίπτωση της νεφρικής νόσου τελικού σταδίου παρουσιάζουν αυξανόµενο ρυθµό. Στην
Ελλάδα ο αριθµός των ασθενών που βρίσκονται σε τελικό στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Νόσου,
σύµφωνα µε στοιχεία της Υπηρεσίας Συντονισµού και Ελέγχου Προγράµµατος Τελικού
Σταδίου Χρόνιας. Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΥΣΕ), ανέρχεται σε 13.000. Οι περισσότεροι
ασθενείς παραµένουν χωρίς συµπτώµατα µέχρι την σηµαντική εξέλιξη της νόσου µε την
πλειοψηφία τους να οδηγείται σε εξωνεφρική κάθαρση (αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή
κάθαρση) ή µεταµόσχευση νεφρού, προς υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας, µε
αποτέλεσµα τις δυσµενείς συνέπειες για τους ασθενείς αλλά και το υψηλό κόστος που
συνεπάγεται η θεραπεία.
Η γνώση των παραγόντων κινδύνου, η πρώιµη αναγνώριση σηµείων και συµπτωµάτων, η
παρακολούθηση και ρύθµιση υποκείµενων νοσηµάτων και η έγκαιρη παραποµπή και
παρακολούθηση από νεφρολόγο µπορεί να συµβάλουν στην πρόληψη ή στην καθυστέρηση
της εξέλιξης της νόσου µε δεδοµένο ότι η εγκατεστηµένη νεφρική νόσος αποτελεί σηµαντικό
αίτιο νοσηρότητας και πρόωρου θανάτου.

1. Σακχαρώδης διαβήτης: Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί διεθνώς την πιο συχνή αιτία

Χρόνιας Νεφρικής Νόσου τελικού σταδίου, καθώς το 40-50% των ασθενών που ξεκινούν
αιµοκάθαρση είναι διαβητικοί. Η ικανοποιητική ρύθµιση των επιπέδων γλυκόζης αίµατος
καθώς και της αρτηριακής υπέρτασης που συνήθως συνοδεύει τους ασθενείς όπως και η
επιθετική αντιµετώπιση των εκτροπών των λιπιδίων του αίµατος αποτελούν παράγοντα που
αποτρέπει ή καθυστερεί την εµφάνιση διαβητικής νεφροπάθειας. Η παρακολούθηση
παραµέτρων αρχόµενης διαβητικής νεφροπάθειας (αύξηση GFR, µικρολευκωµατινουρία)
συµβάλουν στην έγκαιρη αντιµετώπιση και πιθανή υποστροφή της νεφρικής συµµετοχής στο
µεταβολικό νόσηµα.

2. Αρτηριακή υπέρταση: Η υπέρταση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για νεφρική

βλάβη και πολλές φορές είναι χωρίς συµπτώµατα. Προκαλεί δοµικές και λειτουργικές
νεφρικές διαταραχές µε την υπερτασική νεφροσκλήρυνση να είναι το αποτέλεσµα της
χρόνιας επίδρασης της υπέρτασης στα αρτηριόλια του νεφρού.
Η µη ρυθµιζόµενη αρτηριακή υπέρταση µπορεί να εξελιχθεί σε Χρόνια Νεφρική Νόσο ενώ η
πρώιµη διάγνωση και η καλή ρύθµιση αναστέλλει τη νεφρική βλάβη.
Ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπέρταση ευθύνονται για το 70% περίπου των
περιπτώσεων Χρόνιας Νεφρικής Νόσου.

3. Αυτοάνοσα νοσήµατα
Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος: πρόκειται για αυτοάνοσο νόσηµα που
χαρακτηρίζεται από φλεγµονώδη αντίδραση και πολυσυστηµατική προσβολή. και ευρύ
φάσµα κλινικών εκδηλώσεων και εργαστηριακών ευρηµάτων. Η νεφρική προσβολή αποτελεί
πρώιµο εύρηµα για το 20‐50% των ασθενών και όψιµο εύρηµα για το 60% των ενηλίκων και
το 80% των παιδιών.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της νεφρίτιδας του ΣΕΛ έχει ως αποτέλεσµα την ύφεση
της νεφρικής προσβολής,, την αποφυγή των υποτροπών, την πρόληψη της νεφρικής νόσου
και την ελαχιστοποίηση της τοξικότητας της αγωγής.
Η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, το σκληρόδερµα, το σύνδροµο Sjogren και η µεικτή νόσος
συνδετικού ιστού αποτελούν αυτοάνοσα πολυσυστηµατικά νοσήµατα κατά την πορεία των
οποίων συχνά προσβάλλεται και ο νεφρός.

4. Λοιµώξεις:
Οξεία µεταλοιµώδης σπειραµατονεφρίτιδα: αφορά κάθε ηλικία αλλά είναι συχνότερη σε
παιδιά σχολικής ηλικίας, έχει ευρύ φάσµα κλινικών εκδηλώσεων και η έναρξη της
σπειραµατονεφρίτιδας χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εγκατάσταση. Η πρόληψη περιλαµβάνει
την ανάπτυξη µέσων ανοσοπροφύλαξης από την οµάδα Α των στρεπτοκόκκων και την
εκρίζωση κάθε πιθανής εστίας στρεπτοκοκκικής λοίµωξης. Στα παιδιά παρατηρείται πλήρης
ίαση σε ποσοστό 80-95% των περιπτώσεων, ενώ στους ενήλικες σε ποσοστό 50-70% των
περιπτώσεων.
Ηπατίτιδα: οι εξωηπατικές εκδηλώσεις των ιών της ηπατίτιδας αφορούν και τους νεφρούς µε
τη νεφρική προσβολή να σχετίζεται µε τους ιούς Α, Β και C. Γενικά το ποσοστό της νεφρικής
προσβολής είναι πολύ χαµηλό µε σχετικά υψηλότερο να είναι το ποσοστό της προσβολής από
ηπατίτιδα C.
AIDS: Η νεφροπάθεια της HIV λοίµωξης είναι συχνή σε ασθενείς µε AIDS χωρίς θεραπεία.
Το συχνότερο είδος της νεφροπάθειας στους HIV ασθενείς υπό θεραπεία είναι η
φαρµακευτική τοξικότητα (αναστρέψιµη συνήθως). Οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται αρχικά
και κατά διαστήµατα για την νεφρική τους λειτουργία.
Οµάδες υψηλού κινδύνου για AIDS, ηπατίτιδα C και Β (π.χ. τοξικοµανείς) πρέπει να
ελέγχονται περιοδικά για τα νοσήµατα αυτά µε δεδοµένο ότι οι ιοί αυτοί συνδέονται µε
τοξική βλάβη του νεφρού, η δε έγκαιρη θεραπεία σύµφωνα µε µελέτες αναστέλλει την
εγκατάσταση της νεφρικής βλάβης.

5. Κληρονοµικά νοσήµατα:
Πολυκυστική Νόσος των Νεφρών: Στην πάθηση αυτή οι νεφροί αυξάνονται σε µέγεθος
λόγω της ανάπτυξης πολλαπλών κύστεων οι οποίες καταλαµβάνουν το φυσιολογικό νεφρικό
παρέγχυµα µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η νεφρική λειτουργία και να αναπτύσσεται
νεφρική νόσος. Επίσης προδιαθέτουν στην ανάπτυξη ουρολοιµώξεων και νεφρολιθίασης. Η
πολυκυστική νόσος των νεφρών περιλαµβάνει δύο γενετικά µεταδιδόµενες νόσους µε
διαφορές στον τρόπο κληρονοµικότητας αλλά και στην κλινική εικόνα, την αυτοσωµατική
υπολειπόµενη και την αυτοσωµατική επικρατούσα πολυκυστική νόσο.
Σύνδροµο Alport: αποτελεί κληρονοµική νεφρίτιδα µε φαινοτυπική και γενετική ετερογένεια
που οδηγεί σε νεφρική νόσο στις περισσότερες περιπτώσεις και µε πιθανές διαταραχές από
την ακοή και από τους οφθαλµούς. Η νόσος είναι σπάνια µε επίπτωση 1 στις 50.000
γεννήσεις. Ευθύνεται ωστόσο για το 2% των περιπτώσεων Χρόνιας Νεφρικής Νόσου τελικού
σταδίου σε παιδιά και για το 0,2% των περιπτώσεων στους ενηλίκους.

6. Νοσήµατα της αποχετευτικής µοίρας του ουροποιητικού συστήµατος

Ουρολοιµώξεις: Οι λοιµώξεις του ανώτερου ουροποιητικού από κοινά παθογόνα, όταν δεν
θεραπεύονται επαρκώς, µπορεί να οδηγήσουν σε σταδιακή βλάβη του νεφρικού
παρεγχύµατος και δηµιουργία ουλών που οδηγούν σε Χρόνια Νεφρική Νόσο.
Το ίδιο ισχύει και για λοιµώξεις από ειδικά παθογόνα όπως το µυκοβακτηρίδιο της
φυµατίωσης.

Νοσήµατα της αποχετευτικής µοίρας µε κυρίαρχο την ουρολιθίαση, εφόσον δεν
αντιµετωπιστούν έγκαιρα, µπορεί να οδηγήσουν επίσης σε Χρόνια Νεφρική Νόσο.

7. Νεφροτοξικότητα

από φάρµακα:
Η νεφροτοξικότητα (από αντιβιοτικά,
αντιφλεγµονώδη, σκιαγραφικά) µπορεί να εκδηλωθεί µε διαφορετική βαρύτητα ανάλογα µε
την περίπτωση, π.χ. µε δυσουρία και ολιγουρία, µέχρι και οξεία νεφρική ανεπάρκεια
(ανουρία, νέκρωση ουροφόρων σωληναρίων, νεφρίτιδα, απόφραξη ουρητήρων, κ.ά.). Οι
σοβαρότερες κλινικά διαταραχές είναι η οξεία και η χρόνια νεφρική νόσος.

8. Παχυσαρκία: η παχυσαρκία είναι δυνατό να αποτελεί βασική αιτία ΧΝΝ. Είναι γνωστό
ότι οι κυριότερες αιτίες ΧΝΝ είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπέρταση, παθήσεις οι
οποίες συνδέονται στενά µε την παχυσαρκία. Ασθενείς µε παχυσαρκία και νεφρωσικό
σύνδροµο στη βιοψία εµφανίζουν εστιακή τµηµατική σπειραµατοσκλήρυνση, υπερπλασία
του µεσαγγείου ή νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων.
9. Κάπνισµα: ο καπνός ασκεί οξείες και χρόνιες δράσεις στο νεφρό, ενώ προκαλεί αρνητικές
συνέπειες στην έκβαση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς µε ιδιοπαθή υπέρταση,
διαβητική και µη νεφροπάθεια. Επίσης το κάπνισµα προάγει την αθηρογένεση στα διάφορα
αγγεία µε συνέπεια τη δηµιουργία αθηρωµατικής στένωσης των νεφρικών αρτηριών και
ισχαιµική νεφροπάθεια.
Επίλογος-Συµπεράσµατα
Η Χρόνια Νεφρική Νόσος είναι κατά κύριο λόγο νόσος της τρίτης ηλικίας. Τα νοσήµατα που
συνοδεύουν το σύγχρονο τρόπο ζωής (σακχαρώδης διαβήτης-υπέρταση) είναι οι κύριες αιτίες
που οδηγούν σε τελικού σταδίου ΧΝΝ που χρήζει εξωνεφρικής κάθαρσης.
Η αλλαγή του τρόπου ζωής, η ισορροπηµένη διατροφή, η σωµατική άσκηση µπορεί να
οδηγήσουν σε µείωση της επίπτωσης των παραπάνω νοσηµάτων και κατά συνέπεια της
ΧΝΝ.
Η έγκαιρη τέλος παραποµπή και παρακολούθηση των ασθενών που ανήκουν στις οµάδες
υψηλού κινδύνου εµφάνισης ΧΝΝ, από νεφρολόγο, αποτρέπει ή καθυστερεί την εξέλιξη της
νόσου προς το τελικό στάδιο.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Λιάνα Πούλια, MMedSci, Phd
Κλινική Διαιτολόγος, ΓΝΑ Λαϊκό

Η Χρόνια Νεφρική νόσος εμφανίζεται με αυξανόμενη συχνότητα τα τελευταία χρόνια. Ο
σύγχρονος τρόπος ζωής, η αυξημένη επίπτωση του Σακχαρώδους διαβήτη, της παχυσαρκίας
και της υπέρτασης φαίνεται να συμβάλουν σημαντικά στα αυξημένα ποσοστά ατόμων με ΧΝΝ
καθώς και αυτών που χρειάζονται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής τους λειτουργίας.

Σημαντική προστατευτική παράμετρος για την καλή υγεία των νεφρών μας είναι η διατήρηση
ενός υγιούς σωματικού βάρους, ενός βάρους δηλαδή που εμπίπτει στο φυσιολογικό εύρος του
Δείκτη Μάζας σώματος (18.5

ΔΜΣ≥25 m/kg2). Το αυξημένο σωματικό βάρος, και ιδιαίτερα η

συσσώρευση λίπους στην κοιλιακή χώρα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης,
σακχαρώδους διαβήτη, καρδιαγγειακών νοσημάτων, παράγοντες που συνδέονται άμεσα και
με την υγεία των νεφρικών κυττάρων. Η παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια αποδίδεται στην
υιοθέτηση διατροφικών προτύπων μακριά από τη μεσογειακή διατροφή, με μικρή
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, την αύξηση του μεγέθους των μερίδων, της
κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων ή φαγητού εκτός σπιτιού, καθώς και στην εξαιρετικά
σημαντική μείωση της σωματικής δραστηριότητας και την υιοθέτηση ενός καθιστικού τρόπου
ζωής.
Για την πρόληψη της ΧΝΝ καθώς και των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνισή της
απαιτείται η υιοθέτηση διατροφικών προτύπων που στηρίζονται στην επίτευξη ενεργειακού
ισοζυγίου, δηλαδή προωθούν την διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους. Ταυτόχρονα θα
περιλαμβάνουν όλες τις ομάδες τροφίμων στηριζόμενες στην αρχή του μέτρου, της ποικιλίας
και της ισορροπίας.

Ταυτόχρονα επιβεβλημένη είναι η μείωση του αλατιού, είτε ως

πρόσθετου ή ως συστατικού των επεξεργασμένων τροφίμων, αλλά και των πρόσθετων απλών
σακχάρων, με στόχο την καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης και της
γλυκόζης στο αίμα. Σημαντικό είναι στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι δεδομένου ότι ζούμε σε

μια κοινωνία όπου αγοράζουμε τα προϊόντα διατροφής μας σε τυποποιημένη μορφή, είναι
απαραίτητο να μάθουμε να διαβάζουμε και να κατανοούμε τις ετικέτες τροφίμων,
προκειμένου να είμαστε σίγουροι για την περιεκτικότητα των επιλογών μας σε θρεπτικά
συστατικά και να κάνουμε πιο συνειδητές και εν δυνάμει σωστές διατροφικές επιλογές.
Εκτός από τη διατροφή, εξίσου σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας πρέπει να
καταλαμβάνει η σωματική δραστηριότητα. Η συστηματική σωματική δραστηριότητα, εκτός
του ότι συμβάλει στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους, βοηθάει στην πρόληψη
χρονίων νοσημάτων, όπως τα καρδιαγγειακά, ο διαβήτης και η υπέρταση, συμβάλει στην
καλύτερη ποιότητα ζωής, στην αντοχή και τη δύναμη, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο και στη
διαχείριση του στρες.
Σημαντική για την καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης είναι και η περιορισμένη
κατανάλωση αλκοόλ. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να αυξήσει σημαντικά την
αρτηριακή πίεση, ενώ ταυτόχρονα, σε υπερτασικά άτομα να επηρεάσει τη δράση των
αντιυπερτασικών φαρμάκων. Για το λόγο αυτό συστήνεται εκτός από την αρνητική επίδραση
που μπορεί να έχει στα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης. Για το λόγο αυτό συστήνεται η
κατανάλωση έως 2 μερίδων αλκοόλ για τους άνδρες και έως μια μερίδα αλκοόλ για τις
γυναίκες ημερησίως (1 μερίδα = 1 ποτήρι κρασί ή 1 ποτήρι μπύρα ή 40 ml αποσταγμένου
ποτού)

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Χασκή ∆ιαµάντω
Αν. Προισταµένη MTN , Msc, ΓΝΠΑ «Π&Α Κυριακου»

Ορισµός
Ως χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) ορίζεται η σηµαντικού βαθµού, µη
αναστρέψιµη,

προοδευτική

έκπτωση

της

νεφρικής

λειτουργίας,

που

εκφράζεται µε ελάττωση του ρυθµού σπειραµατικής διήθησης. ΧΝΝ προκαλεί
κάθε αναπτυξιακή ή επίκτητη βλάβη του νεφρικού παρεγχύµατος, που οδηγεί
τελικά σε σηµαντική ελάττωση του αριθµού των λειτουργικών νεφρώνων. Η
ελάττωση του ρυθµού σπειραµατικής διήθησης γίνεται εµφανής όταν ο
αριθµός των λειτουργικών νεφρώνων ελαττωθεί κάτω του 50%. Η έκπτωση
της νεφρικής λειτουργίας πρέπει να διαρκεί περισσότερο από τρείς µήνες
ανεξάρτητα από την αιτιολογία της. Η έγκαιρη διάγνωση και η αντιµετώπιση
της στην παιδική ηλικία κυρίως στα αρχικά της στάδια, είναι πολύ σηµαντική
για την πρόληψη µελλοντικών επιπλοκών.

Ταξινόµηση – Στάδια ΧΝΝ
Η ΧΝΝ διακρίνεται σε 5 στάδια, ανάλογα µε την επιδείνωση του ρυθµού
σπειραµατικής διήθησης:
1ο στάδιο: GFR ≥90 ml/min/1,73m2. Έχουµε νεφρική βλάβη µε φυσιολογικό ή
αυξηµένο GFR, εδώ προέχει η διάγνωση και η θεραπεία των πρωτοπαθών
προβληµάτων, ώστε να επιβραδύνουµε την εξέλιξη.
2ο στάδιο: GFR 60-90 ml/min/1,73m2. Στην ήπια ΧΝΝ δεν διαπιστώνουµε
συµπτώµατα, παρά µόνο παθολογικά ευρήµατα, στην σύνθεση του αίµατος,
των ούρων ή απεικονιστικών εξετάσεων για περισσότερο από 3 µήνες.
3o στάδιο: GFR 30-59 ml/min/1,73m2. Στα παιδιά µε µέτρια ΧΝΝ,
επιδεινώνονται οι βιοχηµικές διαταραχές, ενώ στα βρέφη παρουσιάζεται
καθυστέρηση της αύξησης και δυσκολία στην ανάρρωση τους από
καταβολικές νόσους.

4ο στάδιο: GFR 15-29 ml/min/1,73m2. Στα παιδιά µε σοβαρή ΧΝΝ,
παρουσιάζεται συνήθως προοδευτικά επιδεινούµενη καθυστέρηση αύξησης,
υποθρεψία, νεφρική οστεοδυστροφία, αναιµία, µεταβολική οξέωση και
αρτηριακή υπέρταση. Η προετοιµασία για εξωνεφρική κάθαρση είναι
απαραίτητη.
5ο στάδιο: GFR<15 ml/min/1,73m2. Στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας
διαπιστώνεται ανικανότητα της οµοιοστατικής λειτουργίας των νεφρών, µε
αποτέλεσµα να εµφανίζονται:
•

Συµπτώµατα ουραιµίας (ανορεξία, ναυτία, έµετοι, εύκολη κόπωση,
σπανιότερα ευρήµατα περικαρδίτιδας, σπασµοί και κώµα).

•

Υπερφόρτωση µε υγρά (οίδηµα, υπονατριαιµία, σοβαρή υπέρταση)

•

Μεταβολική οξέωση (υπασβεστιαιµία και υπερκαλιαιµία)

Η έγκαιρη έναρξη εξωνεφρικής κάθαρσης στα παιδιά µε τελικό στάδιο χρόνιας
νεφρικής νόσου (ΤΣΧΝΝ) είναι απαραίτητη για την επιβίωση τους.
Αίτια ΧΝΝ στα παιδιά
1. Σπειραµατονεφρίτιδες
•
•
•
•

Εστιακή τµηµατική σκλήρυνση
Μεµβρανοϋπερπλαστική σπειραµατονεφρίτιδα
Σύνδροµο Goodpasture
Άλλες σπειραµατοπάθειες

2. Συγγενείς και κληρονοµικοί νόσοι
•
•
•

Αποφρακτική ουροπάθεια
Νεφρική υποπλασία
Σύνδροµο Alport

3. Νεφροπάθεια παλινδρόµησης
4. Κυστικοί νόσοι
• Πολυκυστική νόσος
• Νεφρωνόφθιση
5. ∆ιάµεση νεφρίτιδα
6. Νοσήµατα συνδετικού ιστού-Αγγειοπάθειες
7. Μεταβολικά νοσήµατα
8. Νεοπλάσµατα
9. Αδιευκρίνιστη αιτιολογία

Οι συγγενείς ανατοµικές ανωµαλίες και τα αγγειακά νοσήµατα είναι
συχνότερα στα αγόρια, ενώ όσον αφορά την κατανοµή ανά ηλικία, οι
σπειραµατοπάθειες είναι σπανιότερες σε παιδιά ηλικίας <5 ετών (4%), σε
αντίθεση µε τα αγγειακά νοσήµατα και τις κακοήθειες, των οποίων η
συχνότητα είναι πολύ µεγαλύτερη (22%).

Η συχνότητα του ΤΣΧΝΝ,

µεταβάλλεται στην ίδια γεωγραφική περιοχή µε την πάροδο του χρόνου. Η
µείωση της συχνότητας των σπειραµατοπαθειών στις ΗΠΑ και την Αγγλία,
που παρατηρήθηκε στη δεκαετία του 1980, συγκριτικά µε τη δεκαετία 50-70
οφείλεται στον καλύτερο έλεγχο των στρεπτοκοκκικών λοιµώξεων και η
µείωση της συχνότητας της χρόνιας πυελονεφρίτιδας, στην ορθότερη
αντιµετώπιση των ουρολοιµώξεων. Επιπλέον, η συχνότητα του ΤΣΧΝΝ είναι
5-10 παιδιά το χρόνο ανά εκατοµµύριο παιδικού πληθυσµού. Στην Ελλάδα
έχουµε περίπου 10 παιδιά το χρόνο.
Κλινική εικόνα
Τα παιδιά µε ελαφρό βαθµό ΧΝΝ είναι κατά κανόνα ασυµπτωµατικά,
ενδέχεται όµως να εµφανίζουν καθυστέρηση στο ρυθµό αύξησης. Τα παιδιά
µε σοβαρό βαθµό ΧΝΝ παρουσιάζουν συνήθως επιδεινούµενη προοδευτικά
καθυστέρηση

στο

ρυθµό

αύξησης

του

ύψους,

υποθρεψία,

νεφρική

οστεοδυστροφία, αναιµία, µεταβολική οξέωση και αρτηριακή υπέρταση. Η
αναιµία είναι ορθόχρωµη και ορθοκυτταρική, χαρακτηρίζεται από χαµηλό
αριθµό

δικτυοερυθροκυττάρων

και

οφείλεται

κυρίως

στην

ανεπαρκή

παραγωγή ερυθροποιητίνης από τους νεφρούς.
Αργότερα, στο τελικό στάδιο, προστίθενται ανορεξία, ναυτία και έµετοι,
εύκολη κόπωση, περικαρδίτιδα, σπασµοί και κώµα. Στο στάδιο αυτό, οι
νεφροί

αδυνατούν

να

ρυθµίσουν

την

οξεοβασική

ισορροπία,

τους

ηλεκτρολύτες και τον όγκο των υγρών του σώµατος µε αποτέλεσµα
υπονατριαιµία,

υπασβεστιαιµία,

υπερφωσφοραιµία,

υπερκαλιαιµία,

µεταβολική οξέωση και οίδηµα.

Εξέλιξη της ΧΝΝ
Η ΧΝΝ εξελίσσεται µε διαφορετικούς ρυθµούς και ο ρυθµός µείωσης της
σπειραµατικής διήθησης ποικίλει ανάλογα µε τη νεφροπάθεια, την ηλικία και
άλλους παράγοντες. Ορισµένες νεφροπάθειες, όπως η ταχέως εξελισσόµενη

σπειραµατονεφρίτιδα, έχουν πολύ γρήγορη εξέλιξη. Όταν ο GFR ελαττωθεί
κάτω από 30 ml/min/1,73m2 η εξέλιξη σε ΤΣΧΝΝ είναι αναπόφευκτη. Ο µέσος
χρόνος εξέλιξης σε ΤΣΧΝΝ για παιδιά µε GFR <30 ml/min/1,73m2 είναι
περίπου 4,5 χρόνια. Η εξέλιξη της ΧΝΝ οδηγεί σε:
•

Αυξηµένη επίπτωση της εξωνεφρικής κάθαρσης

•

Αυξηµένη θνητότητα (αυξηµένος καρδιαγγειακός κίνδυνος)

•

Αυξηµένο κοινωνικό-οικονοµικό κόστος

Απαραίτητη προϋπόθεση στην προσπάθεια επιβράδυνσης της εξέλιξης της
ΧΝΝ, είναι η αναγνώριση και τροποποίηση των παραγόντων που επιδρούν
στο ρυθµό επιδείνωσης. Οι παράγοντες που συνδέονται µε την επιδείνωση
της νεφρικής νόσου είναι:
•

Πρωτεϊνουρία

•

Υπέρταση

•

Αναιµία

•

Αρτηριοσκλήρυνση

•

∆ιαταραχές Ca-P

•

Υποκείµενη νόσος

•

∆ιαβήτης

•

∆υσλιπιδαιµία

Επιπλοκές ΧΝΝ
Η ΧΝΝ συνοδεύεται από σκελετικές ανωµαλίες, που περιγράφονται µε
τον όρο νεφρική οστεοδυστροφία (ΝΟ∆). Η παθογένεια της ΝΟ∆ είναι
σύνθετη. Η νεφρική βλάβη οδηγεί σε ελαττωµένη παραγωγή 1,25(OH)2D στα
µιτοχόνδρια των εγγύς εσπειραµένων σωληναρίων, µε αποτέλεσµα ελάττωση
του

Ca

αίµατος

υπερφωσφοραιµία,

και

υπερέκκριση

αποτέλεσµα

παραθορµόνης.

µειωµένης

νεφρικής

Εξάλλου

και

απέκκρισης

η

των

φωσφορικών, προκαλεί ελάττωση του Ca στο αίµα και συµβάλλει στην
ανάπτυξη δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισµού. Ο τελευταίος αποτρέπει
για ικανό χρόνο την εγκατάσταση σηµαντικής υπασβαιστιαιµίας, προκαλεί
όµως σηµαντικές οστικές βλάβες.

Τα παιδιά µε ΧΝΝ εµφανίζουν συχνά καθυστέρηση στην κατά µήκος
αύξηση. Ο παθογενετικός µηχανισµός του χαµηλού ύψους στα παιδιά µε ΧΝΝ
δεν έχει διευκρινισθεί απολύτως. Συνήθως συµβάλλουν περισσότεροι από
ένας παράγοντες, όπως η πρωτοπαθής νεφρική νόσος, η ανεπαρκής
πρόσληψη θερµίδων και πρωτεϊνών, η οξέωση, οι διαταραχές ύδατος και
ηλεκτρολυτών,

η

αναιµία,

η

νεφρική

οστεοδυστροφία

και ορµονικές

διαταραχές.
Η υποθρεψία στη ΧΝΝ αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα, συµβάλλει στην
ανεπαρκή αύξηση και επιδεινώνει την τελική πρόγνωση. Παράγοντες που
ευθύνονται είναι η ανορεξία, η ανεπαρκής απορρόφηση θρεπτικών ουσιών, οι
αυξηµένες απώλειες ουσιών µε την εξωνεφρική κάθαρση και οι διαταραχές
του µεταβολισµού υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπιδίων.

Αντιµετώπιση
Σηµαντική πρόοδος έχει σηµειωθεί στην θεραπεία των παιδιών µε ΧΝΝ,
µε στόχο την σηµαντική επιβράδυνση στην εξέλιξη της έκπτωσης της
νεφρικής λειτουργίας. Η αντιµετώπιση συνίσταται στη διατροφική παρέµβαση
και τη συχνή αξιολόγηση της µε:
•

Ικανοποιητική θερµιδική πρόσληψη

•

Θερµιδικά συµπληρώµατα

•

Υποπρωτεϊνική δίαιτα

•

Περιορισµό πρόσληψης Na, υγρών

Έλεγχος δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισµού µε την διατήρηση του
φωσφόρου ορού σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η αντιµετώπιση της αρτηριακής
υπέρτασης

είναι

επίσης

µεγίστης

σηµασίας.

Οι

α-ΜΕΑ

(αναστολείς

µετατρεπτικού ενζύµου αγγειοτασίνης) δρουν νεφροπροστατευτικά διότι εκτός
από αντιυπερτασική δράση έχουν και αντιπρωτεϊνική δράση. Η δράση τους
αποδίδεται στην µείωση της σπειραµατικής αγγειακής πίεσης µέσω της
διαστολής του απαγωγού αρτηριδίου. Αντιµετώπιση της λευκωµατουρίας µε
τη χορήγηση ανασταλτικών του µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτασίνης.
Επίσης,

διόρθωση

της

αναιµίας

µε

τη

χορήγηση

της

ανθρώπινης

ανασυνδυασµένης ερυθροποιητίνης και της µεταβολικής οξέωσης µε τη

χορήγηση

διττανθρακικού

ασβεστίου.

Τέλος,

αποφυγή

νεφροτοξικών

φαρµάκων ή τη χορήγηση τους σε κατάλληλα τροποποιηµένη δόση.
Η κύρια µέθοδος θεραπείας της ΤΣΧΝΝ είναι η µεταµόσχευση νεφρού, η
οποία είναι η καλύτερη µέθοδος αποκατάστασης αλλά δεν είναι πάντα
δυνατόν να επιτευχθεί, λόγω έλλειψης νεφρικών µοσχευµάτων. Η εξωνεφρική
κάθαρση (αιµοκάθαρση - περιτοναϊκή κάθαρση) στα παιδιά µε ΤΣΧΝΝ είναι
απαραίτητη για την επιβίωση τους στο χρόνο αναµονής για τη µεταµόσχευση.
Στα παιδιά µε ΧΝΝ δεν διαπιστώνονται µόνο βιολογικά οργανικές
διαταραχές αλλά ψυχοκοινωνικά, συναισθηµατικά (κατάθλιψη) και µαθησιακά
προβλήµατα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα την πληµµελή παρακολούθηση
του σχολείου, την µη συµµετοχή σε δραστηριότητες µε συνοµήλικους,
δυσκολίες στις σχέσεις τους και την ανεξαρτητοποίηση τους.
Είναι απαραίτητη η επαρκής λειτουργία και συνεργασία της θεραπευτικής
οµάδας και του υποστηρικτικού δικτύου ώστε να ταυτοποιούνται έγκαιρα τα
προβλήµατα, να αξιολογείται η θεραπεία και η έκβαση της νόσου για να
υπάρχει θετική επίδραση στους δείκτες ποιότητας ζωής των παιδιών και της
οικογενείας τους.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Αθηνά Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου
Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Το κλειδί για την πρόληψη ή την καθυστέρηση της σοβαρής νόσου των νεφρών είναι η έγκαιρη
διάγνωση και η επιθετική παρέμβαση - ενώ υπάρχει ακόμη χρόνος για να επιβραδύνει την
εξέλιξη της νεφρικής ανεπάρκειας.H φροντίδα με την έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την
πορεία της χρόνιας νεφρικής νόσου και έτσι βοηθούν να αποτρέψουν την ανάγκη για
αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού.
Ο διαβήτης και η υψηλή αρτηριακή πίεση αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του συνόλου των
περιπτώσεων χρόνιας νεφρικής νόσου. Με επιθετική διαχείριση του διαβήτη και υψηλής
αρτηριακής πίεσης με τη διατροφή, την άσκηση, και τα φάρμακα, μπορεί να είμαστε σε θέση να
αποτρέψουμε την αποτυχία των νεφρών και να βοηθήσουμε να κρατήσει ή νεφρική λειτουργία
όσο το δυνατόν περισσότερο.
Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την σημασία της αυξημένης συχνότητας εμφάνισης της ΧΝΝ,
ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ασθενείς, οι υπεύθυνοι παράγοντες που σχετίζονται με την
προοδευτική της εξέλιξη, η πρόληψη και η σωστή αντιμετώπιση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου
είναι σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη κοινοτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την
πρόληψη της χρόνιας Νεφρικής Νόσου.
Ο επιπολασμός και η επίπτωση των νεφρικών νόσων στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι
γνωστή. Αυτή η έλλειψη γνώσης αποτελεί εμπόδιο για τη λήψη των προληπτικών μέτρων που
μπορεί να έχει μεγάλη αξία σε ένα κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, όπου οι θεραπευτικές
επιλογές για τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια δεν είναι απλώς διαθέσιμα για τη συντριπτική
πλειοψηφία του πληθυσμού. Ανάλυση ούρων, μια απλή και ανέξοδη δοκιμή, παραμένει
ακρογωνιαίος λίθος στην αξιολόγηση του νεφρού και μπορεί επίσης εύκολα να χρησιμοποιηθεί
στη μαζική διαλογή για νεφρικές ανωμαλίες σε μια αναπτυσσόμενη χώρα.
Ήδη έχουν ξεκινήσει πιλοτικά προγράμματα πρόληψης ΧΝΑ σε όλο τον κόσμο που στοχεύουν να
περιγράψουν την συχνότητα στο γενικό πληθυσμό, αριθμό λανθανόντων ασυμπτωματικών
περιπτώσεων, και παράγοντες γνωστούς και άγνωστους που σχετίζονται με την εξέλιξη της
νεφρικής βλάβης.
Έτσι η ανάγκη για την πρόληψη της εξέλιξης της ΧΝΑ είναι επιτακτική.
Στις αρχές του 2006 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Νεφρολογικής Εταιρείας και τη σύμφωνη
γνώμη και των αντιστοίχων εταιρειών από την Αμερική, την Ευρώπη και τη Αυστραλία,
καθιερώθηκε να μνημονεύεται η δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την
Πρόληψη της Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΧΝΑ).
Σκοπός της ιδέας αυτής είναι η προβολή και η ενημέρωση της έκτασης του επιδημιολογικού
προβλήματος της ΧΝΑ σε κάθε χώρα, η συχνότητά της στον γενικό πληθυσμό και η επισήμανση
παραγόντων που σχετίζονται με την εξέλιξη της νεφρικής βλάβης.
1

Ο αντικειμενικός στόχος αυτής της καμπάνιας είναι η πρόληψη ή η επιβράδυνση της
εγκατάστασης του τελικού σταδίου της ΧΝΑ, το οποίο για να είναι συμβατό με τη ζωή των
ασθενών πρέπει να αντιμετωπισθεί με πανάκριβες θεραπείες υποκατάστασης της νεφρικής
λειτουργίας, όπως η αιμοκάθαρση (ΑΚΘ), η περιτοναϊκή κάθαρση και η μεταμόσχευση νεφρού.Το
2000 το National Kidney Foundation (NKF) συνέστησε μια ομάδα εργασίας με σκοπό να συντάξει
κατευθυντήριες οδηγίες για την ΧΝΝ.

Γνωρίστε τους κινδύνους για την Νεφρική Νόσο
Ο διαβήτης , η υψηλή αρτηριακή πίεση του αίματος, η αυξημένη κρεατινίνη, η χρήση αλκοόλ, το
κάπνισμα αποτελούν τους μεγαλύτερους κινδύνους ανάπτυξης της χρόνιας νεφρικής νόσου.
Στην Αυστραλία ,τις ΗΠΑ ,το Ηνωμένο Βασίλειο, την Βολιβία κ.α μέσα από την διεθνή
βιβλιογραφία βλέπουμε ότι γίνονται σειρές κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν τους
επιμέρους παράγοντες κινδύνου ,ώστε να γίνει συνδυασμός προληπτικών διαδικασιών με τελικό
στόχο την Πρόληψη της χρόνιας Νεφρικής Νόσου.
Στο πλαίσιο της φετινής εκστρατείας, η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία προγραμματίζει δράσεις
για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, διαθέτοντας ολοκληρωμένο επικοινωνιακό
υλικό.
Tρόπος ζωής και διορθωτικά μέτρα στο σπίτι
Από την Mayo Clinic δίνονται οδηγίες για δευτερογενή πρόληψη στ άτομα που ξεπερνούν την
οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Η υπόδειξη μιας ειδικής δίαιτας για να βοηθήσει στην υποστήριξη
των νεφρών και να περιορίσει τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Ο διαιτολόγος μπορεί να
αναλύσει την τρέχουσα διατροφή και να προτείνει τρόπους για να κάνουν τη διατροφή πιο
εύκολη για τους νεφρούς σας. Ανάλογα με την κατάστασή, ο διαιτολόγος σας μπορεί να συστήσει
να:
1)Επιλέξτε χαμηλότερη κάλιο τροφές.
2)Αποφύγετε τα προϊόντα με προσθήκη αλατιού.
3)Προσοχή στο Όριο φωσφόρου.
4) Η υγιεινή διατροφή παραμένει σημαντικός παράγοντας ποιότητας ζωής.
5)Σταματήστε το κάπνισμα.
6) Ασχοληθείτε με την σωματική άσκηση.
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