
Αντιμετώπιση τελικού σταδίου 
νεφρικής Ανεπάρκειας

Δημήτριος Β. Βλαχάκος
Καθηγητής Παθολογίας και Νεφρολογίας

Υπεύθυνος Νεφρολογικής Μονάδας
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

Χαϊδάρι





Λειτουργίες του νεφρού

• Εξωκρινής αδένας:

- Ρύθμιση υγρών και ηλεκτρολυτών

- Ρύθμιση οξεοβασικής ισορροπίας

- Αποβολή ουραιμικών τοξινών

• Ενδοκρινής αδένας

- Ρενίνη

- Ερυθροποιητίνη

- 1,25, διυδρόξυ βιταμίνη D





Τι είναι η Αιμοκάθαρση;











Ιπποκράτης Γιατζίδης 1923-2013





> 300 mL/min

> 500 mL/min



> >







Διάχυση



Υπερδιήθηση





On-line Hemodialysis



Που κάνω Α/Κ;

• Σε Μονάδες Α/Κ ή στο σπίτι (στο 
εξωτερικό)

• Στην ΜΤΝ πρέπει να πηγαίνεις 3 φορές 
την εβδομάδα, αλλά υπάρχει η άγρυπνη 
φροντίδα του γιατρού και των 
νοσηλευτών/τριών.

• Στο σπίτι, εσύ ή κάποιος άλλος πρέπει να 
εκπαιδευθεί και χρειάζονται ειδικές 
εγκαταστάσεις και οργάνωση.



Πόσο συχνά και για πόσο 
χρόνο πρέπει να κάνω Α/Κ;

• Τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα για 3-
5 ώρες

• Στο σπίτι ή ειδικά κέντρα με νυχτερινή 
Α/Κ οι ασθενείς μπορεί να κάνουν Α/Κ 
μέχρι και 7 μέρες εβδομαδιαίως για 2-4 ή 
συνήθως όταν κοιμούνται το βράδυ για 
περισσότερες ώρες, 



Τα χαρακτηριστικά του φίλτρου 
(επιφάνεια, διαπερατότητα, 

είδος μεμβράνης) εξαρτώνται 
από:

• Αν είναι οξεία ή χρόνια κατάσταση

• Το σωματότυπο του ασθενούς

• Την ηλικία



Τι μπορεί να συμβεί κατά την 
Α/Κ

• Φλεγμονή ή απόφραξη της ΑΦ 
επικοινωνίας.

• Ζάλη ή λιποθυμική τάση

• Δύσπνοια

• Κράμπες

• Ναυτία ή εμετος



Τι άλλο πρέπει να ξέρω;

• Καθάρισε το δέρμα με ζεστό νερό και σαπούνι κάθε 
μέρα. Μη ξύνεις ή γδέρνεις την περιοχή. Μην αφήσεις 
κανένα να σου πάρει πίεση ή αιμοληψία από την 
πλευρά της Α/Φ επικοινωνίας.

• Μάθε να ακουμπάς και να αισθάνεσαι την ροή του 
αίματος και ειδοποίησε τον γιατρό σου αμέσως αν 
διαπιστώσεις πρόβλημα.



• Να ζυγίζεσαι καθημερινά για να έχεις μία 
αίσθηση του πόσο νερό έχεις μαζέψει μέσα 
σου.

• Πρόσεξε την δίαιτα σου. Απόφυγε τροφές 
με πολύ κάλιο, νάτριο και φωσφόρο. Να 
μην ξεχνάς τα φωσφοροδεσμευτικά σου με 
κάθε πρόσληψη πρωτεϊνούχου γεύματος.



Τροφές υψηλές σε φωσφόρο



..και αυτό το πιάτο είναι τελείως ελεύθερο 
από κάλιο και φωσφόρο!!



Φωσφοροδεσμευτικά Ανάλογα της βιταμίνης D

Ασβεστομιμητικά



The WAK has both a blood side and a dialysate side, with spent dialysate 
regenerated by passage through a series of sorbents, followed by the 

addition of bicarbonate and electrolytes



Τι είναι η Περιτοναϊκή 
Κάθαρση;





Δημήτριος Ωραιόπουλος
He is internationally recognized as one of the “giants” of nephrology.





Ώσμωση

Ροή ύδατος

Μέσω ημιδιαπερατής 
μεμβράνης λόγω διαφοράς 

συγκέντρωσης



Περιτοναϊκή Κάθαρση





Τι προβλήματα μπορεί να έχω στην 
περιτοναϊκή Κάθαρση;

• Λοίμωξη του δέρματος πέριξ του 
καθετήρα με ή χωρίς εκροή πύου

• Περιτονίτιδα με κοιλιακό πόνο, πυρετό, 
ναυτία, διάρροια. Θεραπεία με αντιβιοτικά 
στο διάλυμα.

• Κήλη, που θα χρειασθεί χειρουργική 
διόρθωση.



Τι είναι η Μεταμόσχευση;



ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ





Επιπλοκές της Μεταμόσχευσης

• Άμεσες: Χειρουργικές επιπλοκές, 
καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας, 
λεμφοκήλη

• Οξεία απόρριψη: κυτταρική, από 
αντισώματα

• Λοιμώξεις: CMV, ΒΚ κλπ

• Κακοήθειες

• Χρόνια απόρριψη





Ορισμός αναιμίας

• Σε ενήλικες και παιδιά >15 ετών με ΧΝΑ:

Συγκέντρωση Hb 

<13.0 g/dl στους άνδρες 

<12.0 g/dl στις γυναίκες



Αίτια Αναιμίας σε ΧΝΑ τελικού σταδίου

Μειωμένη έκκριση ερυθροποιητίνης

Σιδηροπενία

Κακοθρεψία

Μειωμένη επιβίωση ερυθρών αιμοσφαιρίων

Ουραιμικές τοξίνες

Σοβαρός υπερπαραθυρεοειδισμός

Φλεγμονή
Απώλειες στο φίλτρο
Συχνές αιμοληψίες



F e r r i t i n

• Ferritin is composed of 24  
identical protein subunits
that form a hollow shell. 

• After entering the ferritin 
shell, iron ions are converted
into the ferric state (small  
crystallites). 

• There is room to pack about  
4500 iron ions inside.



Ενδοφλεβίως

• Στο τελικό στάδιο ο σίδηρος δίδεται ΕΦ

γιατί:
– Υπάρχει κακή απορρόφηση από το έντερο

– Κακή συμμόρφωση λόγω γαστρεντερικών 
διαταραχών

Από το στόμα



IV iron

Υποβοηθεί την EPO και μειώνει την δόση της





Kaplan-Meier Plot of the Time to the Primary Composite Event between 

Randomization and Termination: ITT Population (CHOIR)

Primary Composite Endpoint:
Death, MI, CHF hosp (no RRT) and/or stroke

Randomized Treatment

Hemoglobin Target 13.5 g/dL
Hemoglobin Target 11.3 g/dL
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Στόχος Αιμοσφαιρίνης

↑Ποιότητα ζωής
↑Φυσική κατάσταση
↓ΥΑΚ
?Νοσηρότητα 
?Θνησιμότητα

↑Θρομβώσεις
↑Υπέρταση
↑Oξειδωτικό Stress
↑ Καρκίνος

Hb 11 g/dL - 12 g/dL
Ποτέ πάνω από 13 g/dL

Tojo MK, etal, Hyertens Res 2004;27:79-84; Scalera F, J Am Soc Nephrol 
2005;16:892-8.; Tobu M, et al, Clin Appl Thromb Hemost. 2004;10:225-
32)



Ευχαριστώ 
για την 

προσοχή σας


