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Τζιβίσκου Ευσταθία

Νεφρολόγος

Αναπληρώτρια διευθύντρια Μονάδος 
Τεχνητού Νεφρού ΜΗΤΕΡΑ



Η νεφρική ανεπάρκεια είναι η αδυναμία των 
νεφρών να επιτελέσουν σημαντικές λειτουργίες 
όπως το φιλτράρισμα του αίματος και η 
απέκκριση των βλαβερών στοιχείων και 
ουσιών. 
Διακρίνεται σε οξεία και χρόνια. 



Λειτουργίες του 
Νεφρού

Οι νεφροί είναι υπεύθυνοι για: 

1. την απομάκρυνση των τοξικών 
προϊόντων του μεταβολισμού από 
το σώμα

2. τη διατήρηση της ισορροπίας των 
ηλεκτρολυτών 

3. τη ρύθμιση της αρτηριακής 
πίεσης

4. τη μετατροπή της Vitamin D στην 
ενεργή της μορφή

5. τη διέγερση της παραγωγής των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων με τη 
σύνθεση της ερυθροποιητίνης



Χρόνια Νεφρική Νόσος - Ορισμός

Νεφρική βλάβη ή ελάττωση της νεφρικής 
λειτουργίας (GFR < 60ml/min/1.73m2) για 
χρονικό διάστημα > 3 μηνών

ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ:
• Ευρήματα νεφρικής βιοψίας
• Πρωτεϊνουρία
• Παθολογικό ίζημα ούρων
• Παθολογικά ευρήματα βιοχημικού ελέγχου
• Παθολογικά ευρήματα απεικονιστικού ελέγχου



Σταδιοποίηση ΧΝΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ GFR (ml/min/1.73 m2)

1 Νεφρική βλάβη με 
φυσιολογικό ή ↑ GFR

≥ 90

2 Νεφρική βλάβη με ήπια 
↓ GFR

60 - 89

3 Μέτρια ↓ GFR 30 – 59

4 Σοβαρή ↓ GFR 15 - 29

5 ΧΝΝ τελικού σταδίου < 15 ή ΑΚ



Μεταβολικές διαταραχές τελικού σταδίου 
ΧΝΝ

Ουραιμία - καταβολή, ναυτία, ζάλη, κώμα, 
θάνατος

Οξεοβασικές διαταραχές – οξέωση ↓  pH αίματος
Νεφρική οστεοδυστροφία – οστικά άλγη, 

αυτόματα κατάγματα
Αναιμία



Αιτιολογία 
1. Διαβητική νεφροπάθεια
2. Αρτηριακή Υπέρταση (νεφροσκλήρυνση) 
3. Σπειραματονεφρίτιδα
4. Διάμεση νεφροπάθεια (πυελονεφριτίδα)
5. Κληρονομικά νοσήματα (πολυκυστική νόσος των 

νεφρών)
6. Νεοπλάσματα (renal cell carcinoma, lymphoma)
7. Μεταβολικά νοσήματα: κυστίνωση, οξάλωση, 

νεφρασβέστωση, κυστινουρία, υπερουριχαιμία.
8. Αγγειακή νόσος: ισχαιμική νεφρική νόσος, 

σκληρόδερμα, HUS, TTP.
9. Δυσπρωτεϊναιμίες: αμυλοείδωση, μυέλωμα, 

κρυοσφαιριναιμία, νόσος ελαφρών αλύσων (κλπ)
10. Άλλα Κληρονομικά νοσήματα: Alport, Fabry, 

Δρεπανοκυτταρική αναιμία
11. Αγγεϊτιδες: SLE, Wegener, μικροσκοπική 

πολυαγγειίτιδα, οζώδης πολυαρτηριίτιδα.



Παράγοντες Κινδύνου ΧΝΝ 

• ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
• ΥΠΕΡΤΑΣΗ
• ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
• ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
• ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ
• ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
• ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
• ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ
• ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΝΑ
• ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ
• ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
• ΧΑΜΗΛΟ ΣΒ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ



Πρώιμη παραπομπή 
στο νεφρολόγο?

Στοιχεία από μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει 
καθυστέρηση στην εξέλιξη της ΧΝΝ ή ακόμα και 
υποστροφή όταν ο ασθενής παρακολουθείται από Ν/Φ.

Hallan, Jnephrol 2010



Χρόνια νεφρική νόσος: 
κλινικό πρόγραμμα δράσης

Στάδιο Περιγραφή GFR 
(ml/min/1.73m2)

Ενέργεια

Σε αυξημένο 
κίνδυνο

90 (με κινδύνους 
για ΧΝΝ)

Έλεγχος για μείωση 
κινδύνου για ΧΝΝ

1 Νεφρική βλάβη με 
φυσιολογικό ή 
αυξημένο GFR

90 Διάγνωση και θεραπεία. 
Θεραπεία των συνοδών παθολογικών 

καταστάσεων. Επιβράδυνση της 
εξέλιξης. Μείωση καρδιαγγειακού 

κινδύνου

2 Νεφρική βλάβη με 
ήπια μείωση του 

GFR

60-89 Εκτίμηση της εξέλιξης

3 Με μέτρια μείωση 
του GFR

30-59 Αξιολόγηση και θεραπεία

των επιπλοκών

4 Με σοβαρή μείωση 
του GFR

15-29 Προετοιμασία για υποκατάσταση 
νεφρικής λειτουργίας

5 Νεφρική 
ανεπάρκεια

<15
(σε εξωνεφρική 

κάθαρση)

Υποκατάσταση της νεφρικής 
λειτουργίας (εάν υπάρχει ουραιμία)

Am J Kidney Dis, 2002

NKF/DOQI



Μέθοδοι υποκατάστασης ΧΝΝ

Αιμοκάθαρση

Περιτοναϊκή κάθαρση

Μεταμόσχευση



Τουλάχιστον μια φορά το μήνα διενεργείται 
αιματο-βιοχημικός έλεγχος

Ακολουθεί σύγκριση με προηγούμενες τιμές 
και επανακαθορισμός της θεραπείας

Η θεραπεία είναι εξατομικευμένη
και ακολουθεί διεθνείς οδηγίες 



BUN (blood urea nitrogen)

Άζωτο ουρίας : φυσιολογικό προϊόν του μεταβολισμού στην κυκλοφορία του 
αίματος

Προέρχεται από τη διάσπαση των πρωτεϊνών της 
τροφής και το μεταβολισμό του σώματος

Αυξημένα επίπεδα σε νεφρική ανεπάρκεια, 
αφυδάτωση, 
↑ καταβολισμό πρωτεϊνών, 
↑ κατανάλωση  πρωτεϊνών, 
αιμορραγία πεπτικού

Άνδρες:1-17 years: 7-20 mg/dL
> or =18 years: 8-24 mg/dL

Γυναίκες:1-17 years: 7-20 mg/dL
> or =18 years: 6-21 mg/dL

Τα επίπεδα κυμαίνονται από 20-80 mg/dL πριν τη συνεδρία 
αιμοκάθαρσης



ΟΥΡΙΑ

• Αποτελεί το τελικό προϊόν μεταβολισμού των 
πρωτεϊνών του σώματος

• Παράγεται στο ήπαρ, απελευθερώνεται στο 
αίμα και απεκκρίνεται από τους νεφρούς

• Χρησιμοποιείται από τους κλινικούς γιατρούς 
για την εκτίμηση της λειτουργίας των 
νεφρών αλλά και άλλων οργάνων

• Φυσιολογικές τιμές 10-50 mg/dl



Αυξημένη ουρία

Παρατεταμένα αυξημένα επίπεδα 
ουρίας έχουμε σε νεφρική ανεπάρκεια 

Χαμηλή ουρία

Σε εγκυμοσύνη, 
υπο-πρωτεϊναιμία, 
ηπατική νόσο και 
υπερυδάτωση



Επάρκεια κάθαρσης
URR, Kt/V

Εκτιμά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας

Η επαρκής κάθαρση εξασφαλίζει καλή ποιότητα ζωής και 
ελαχιστοποιεί τις παρενέργειες της νεφρικής ανεπάρκειας

«Υπολογίζουμε» την επάρκεια κάθαρσης με πολλούς τρόπους:

πόσο καλά αισθάνεται
υπάρχει περίσσεια υγρών?
ελέγχεται επαρκώς η αρτηριακή πίεση?
εργαστηριακές εξετάσεις  



URR (urea reduction rate)

Υπολογίζεται από τα επίπεδα της ουρίας ή του BUN, 
προ και μετά συνεδρίας αιμοκάθαρσης

Συνήθως η εκτίμηση γίνεται μηνιαίως

Εάν η κάθαρση είναι επαρκής, η τιμή πρέπει > 65%



Kt/V
Μια άλλη μέθοδος εκτίμησης της επάρκειας κάθαρσης είναι το 
Kt/V
Υπολογίζεται με βάση το βάρος σώματος, 

το URR,
παραμέτρους του φίλτρου
και τη χρονική διάρκεια της κάθαρσης

Σε επαρκή κάθαρση πρέπει να είναι > 1.2

Σήμερα μπορούμε να το ελέγχουμε σε κάθε συνεδρία 
αιμοκάθαρσης



Επάρκεια κάθαρσης

Επηρεάζεται από:

• Τη διάρκεια της συνεδρίας
• Τη συχνότητα
• Την καλή λειτουργία της αγγειακής προσπέλασης
• Το κέρδος βάρους ανάμεσα στις συνεδρίες

(όσο περισσότερο βάρος φέρνει κάποιος → λιγότερο επαρκής 
γίνεται η κάθαρση → καρδιακή επιβάρυνση)



Κρεατινίνη Ορού

Κρεατινίνη ορού
• Προϊόν καταβολισμού της κρεατίνης , σημαντικό 

συστατικό των μυών
• Απεκκρίνεται αποκλειστικά από τους νεφρούς
• Η τιμή της ποικίλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο 

και το σωματότυπο
• Στη ΧΝΝ τα επίπεδα είναι αυξημένα

Φυσιολογικά επίπεδα : 
0.6 to 1.2 mg/dl (μέθοδος εκτίμησης, εργαστήριο)

Φυσιολογικά επίπεδα για ΧΝΝ :
12-20 mg/dl ανάλογα με τη μυϊκή μάζα



Κάθαρση Κρεατινίνης
Εκτιμά το ρυθμό σπειραματικής
διήθησης (GFR)(κατά λεπτό όγκος 
διηθήματος)
Ο όγκος των ούρων 24ώρου και η 
κρεατινίνη ορού και ούρων 
προσδιορίζονται για  τη μέτρηση 
της κάθαρσης

Φυσιολογικά επίπεδα:
Άνδρας: 97 - 137 ml/min    

Γυναίκα: 88 - 128 ml/min

CrCl (ml/min)= 
[(Ucr) x Vurine/Scr x 1440]

Κάθαρση Κρεατινίνης





ΑΝΑΙΜΙΑ

• Ελαττωμένη παραγωγή ερυθροποιητίνης

• Σιδηροπενία 

• Έλλειψη Βιτ Β12, φυλλικού οξέως

• Ελαττωμένος χρόνος ζωής ερυθροκυττάρων

• Υπερπαραθυρεοειδισμός

• Ανεπαρκής κάθαρση (αφορά στο στάδιο 5)



ΑΝΑΙΜΙΑ

• Έναρξη: Στάδιο ΙΙΙ ΧΝΝ (GFR< 35ml/min/1.73m2)
• Χαρακτηριστικά: ορθόχρωμη- ορθοκυτταρική
• Αντιμετώπιση: 

– Εξωγενής χορήγηση ερυθροποιητίνης (EPO)
– Σίδηρος
– Φυλλικού οξέως
– Στόχος : Αιμοσφαιρίνη 9.5-11.5 gr/dl (Ht > 

33%)
– Επιπλοκές EPO :

• Yπέρταση - σπασμοί- θρομβώσεις



Επιπτώσεις αναιμίας

• Ωχρότητα
• Αδυναμία
• Σύγχυση
• Μείωση της libido/ανικανότητα
• Επηρεασμένη νοητική λειτουργία
• Επηρεασμένη ανοσιακή απάντηση
• Μειωμένη ικανότητα άσκησης
• Ταχυσφυγμία
• Υπερτροφία αριστερής κοιλίας
• Στηθάγχη
• Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια



Εξετάσεις για αναιμία

Αιμοσφαιρίνη (Hb) : το κομμάτι των ερυθρών αιμοσφαιρίων που 
μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες στο υπόλοιπο σώμα

Τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης ορίζουν αν υπάρχει αναιμία→ κόπωση 
και αδυναμία και την ανάγκη χορήγησης σκευασμάτων σιδήρου 
καθώς και ερυθροποιητίνης

Ο στόχος της θεραπείας είναι να φτάσουμε τα επίπεδα 9.5-
11.5g/dl

Αιματοκρίτης (Ht) : αποτελεί μέτρο εκτίμησης του ποσού των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων που παράγονται

Ο στόχος είναι 33-36%

Κορεσμός τρανσφερίνης (TSAT): μετριέται ως %, είναι ο λόγος σίδηρος 
προς σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC) και υπολογίζει το σίδηρο 
που υπάρχει στο σώμα. Πρέπει να είναι 20-30%

Φερριτίνη: πρωτεΐνη που αποτελεί την αποθήκη σιδήρου στο σώμα
Ο στόχος είναι 100-500 ng/ml



Ηλεκτρολύτες
Κάλιο (Κ+): το συναντάμε σε πολλές τροφές, βοηθά την καρδιακή και 
μυική λειτουργία 

Σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία, η περίσσεια απομακρύνεται με 
τα ούρα

Σε ανεπάρκεια νεφρική τα επίπεδα μπορεί να ↑, και να προκαλέσουν 
προβλήματα από την καρδιά 
Υπερκαλιαιμία:  Μυϊκή αδυναμία/παράλυση

συνήθως όταν το Κ>7mEq/L
κάτω άκρα→κορμός→άνω άκρα

Αρρυθμίες 

Η βαρύτητα των συμπτωμάτων εξαρτάται από 
την ταχύτητα εγκατάστασης και τη βαρύτητα της υπερκαλιαιμίας

Και το χαμηλό και το υψηλό 
κάλιο μπορεί να οδηγήσει σε 
καρδιακές αρρυθμίες
Φυσιολογικές τιμές: 3.5-5mEq/L



Νάτριο (Νa+): μαζί με το χλώριο αποτελούν το κοινό αλάτι. 
Υψηλά επίπεδα νατρίου συνήθως δηλώνουν αφυδάτωση

Φυσιολογικές τιμές ορού: 135-145mEq/L

Απορροφάται από τον γαστρεντερικό σωλήνα 
Αποβάλλεται από τους νεφρούς (90%), το έντερο και τον ιδρώτα

Η μέση κατανάλωση άλατος: 180 mg/kg ΣΒ
πχ. ένα άτομο 70 κιλών λαμβάνει 5gr/ημέρα αλατιού
Περιορισμός άλατος (2g/24h)

Ηλεκτρολύτες



Καταναλώνετε λιγότερο από 5 γραμμάρια αλατιού την ημέρα, 
συμπεριλαμβανομένου και αυτού που περιέχεται στα τρόφιμα. 
Τα 5 γραμμάρια αλάτι (2,3g νάτριο, ή 85mmol) ισοδυναμούν 
με 1 κουταλάκι του γλυκού

Ανάλογα με την περιεκτικότητά του σε νάτριο/αλάτι, ένα τρόφιμο 
χαρακτηρίζεται ως:
Υψηλό σε νάτριο/αλάτι: Όταν στα 100 γραμμάρια περιέχει 
περισσότερο από 0,6 γραμμάρια νάτριο (ή 1,5
γραμμάριο αλάτι).
Χαμηλό σε νάτριο/αλάτι: Όταν στα 100 γραμμά ρια περιέχει 0,1 
γραμμάριο νάτριο (ή 0,3 γραμμάρια αλάτι) ή λιγότερο.
Μέτριο σε νάτριο/αλάτι: Όταν στα 100 γραμμάρια περιέχει 0,3 
γραμμάρια έως 0,6 γραμμάρια νάτριο.
Πολύ χαμηλό σε νάτριο/αλάτι: Όταν στα 100 γραμμάρια ή 100 ml 
περιέχει όχι περισσότερο από 0,04 γραμμάρια νάτριο ή ισοδύναμη 
ποσότητα αλατιού.
Ελεύθερο νατρίου/αλατιού: Όταν στα 100 γραμμάρια ή 100 ml 
περιέχει όχι περισσότερο από 0,005 γραμμάρια νάτριο ή ισοδύναμη 
ποσότητα αλατιού ανά 100 γραμμάρια ή 100 ml.

1/4 teaspoon salt = 575 mg sodium
1/2 teaspoon salt = 1,150 mg sodium
3/4 teaspoon salt = 1,725 mg sodium
1 teaspoon salt = 2,300 mg sodium





Ασβέστιο (Ca++): απαραίτητο για γερά οστά και δόντια. Τα 
περισσότερα κύτταρα χρειάζονται ασβέστιο για τη σωστή 
λειτουργία τους. 

Βιταμίνες και Άλατα

Το ασβέστιο είναι το πιο άφθονο μέταλλο σε όλο το σώμα:              
ζυγίζει περίπου 1 kg σε ένα άτομο 70 kg

~ το 99% του ασβεστίου στο ανθρώπινο σώμα περιέχεται στα 
οστά όπου ευρίσκεται συνδεδεμένο με το φώσφορο.

Φυσιολογικές τιμές: 8.5-10.5 mg/dL (2.1-2.6 mmol/L)

Διατροφικές πηγές του ασβεστίου

Πλούσιες σε ασβέστιο: γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, τυρί, 
γιαούρτι)
Περιεκτικές σε ασβέστιο : λαχανικά



ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Αδυναμία, ζάλη 
Υπνηλία, κατάθλιψη 
Σύγχυση, κώμα 

ΝΕΦΡΟΙ 
Αδυναμία συμπύκνωσης, 
πολυουρία 
Νεφρολιθίαση, νεφρασβέστωση
Νεφρική ανεπάρκεια 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 
Δυσκοιλιότητα, ναυτία, έμετοι 
Γαστρική υπερέκκριση, πεπτικό 
έλκος 
Οξεία παγκρεατίτιδα 

ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Ελάττωση τενόντιων
αντανακλαστικών 
Αδυναμία 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ 
Βράχυνση QT, αρρυθμίες 
Αυξημένη ευαισθησία στη 
δακτυλίτιδα, υπέρταση

ΑΛΛΑ
Επιπεφυκίτιδα
Εξωσκελετικές ασβεστώσεις

Εκδηλώσεις υπερασβεστιαιμίας



ΥΠΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
ΥΠΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παράταση QT - Αρρυθμίες

Καρδιακή ανεπάρκεια – Υπόταση

Ελάττωση της δράσης της δακτυλίτιδας

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΔΕΡΜΑ

Ξηρότητα δέρματος - Ευθραυστότητα ονύχων

Καταρράκτης

ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αιμωδίες και παραισθησίες

Τετανία και σπασμοί

Βρογχόσπασμος και Λαρυγγόσπασμος

Νευρικότητα, κατάθλιψη, ψευδαισθήσεις

Αύξηση ενδοκράνιας πίεσης, οίδημα οπτικής θηλής

Επασβεστώσεις βασικών γαγγλίων – εξωπυραμιδικές
διαταραχές





Φωσφόρος (ΡΟ4): μαζί με το ασβέστιο διατηρεί τα οστά δυνατά 
και υγιή. 

Στο αίμα υπάρχει στη μορφή οργανικού (30%) και μη 
οργανικού φωσφόρου (70%)

Φυσιολογικές τιμές : 3-4.5 mg/dl (μη οργανικός)

Η συνολική ποσότητα φωσφόρου αντιστοιχεί στο 1% του 
σωματικού βάρους (πχ άνδρας 70kg → 700mg P)

85% σε οστά και δόντια (υδροξυαπατίτης)
15% στους μαλακούς ιστούς (φωσφορικοί εστέρες)
0.1% σε εξωκυττάριο υγρό (μη οργανικά ανιόντα)  

Η κατακράτηση φωσφόρου και τα ↑ επίπεδα στο αίμα είναι  η 
πρώτη εκδήλωση στη νεφρική ανεπάρκεια που πυροδοτεί τον 
καταρράκτη στη διαταραχή του μεταβολισμού των οστών

Βιταμίνες και Άλατα



Ρόλος του Φωσφόρου στον οργανισμό
 Βασικό συστατικό του οστίτη ιστού (μετάλλωση οστών)
 Συστατικό σημαντικών οργανικών μορίων
 Βασικό συστατικό δομικών μορίων του οργανισμού 

(φωσφοπρωτεΐνες, φωσφολιπίδια, νουκλεϊκά οξέα)
 Παροχή οξυγόνου στους ιστούς
 Επηρεάζει την ενζυμική δραστηριότητα (κινάσες)
 Ρύθμιση οξεοβασικής ισορροπίας
 Ρύθμιση των επιπέδων του ασβεστίου του ορού



Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα του 
φωσφόρου στο αίμα

• Διαιτητικές συνήθειες 
• Παραθορμόνη
• Βιταμίνη D (1,25 

διυδροξυχοληκαλσιφερόλη D3) 
• Ασβέστιο
• Νεφρική λειτουργία  
• Κατάσταση οξεοβασικής ισορροπίας 

οργανισμού  
• FGF 23 (παράγεται από διάφορους 

ιστούς και έχει φωσφατουρική δράση)



Υπερφωσφαταιμία

• Υψηλός φώσφορος προκαλεί κνησμό και πόνο στις αρθρώσεις 
(γόνατα, αγκώνες, αστραγάλους). 

• Συμπτώματα ίδια με αυτά της υπασβεστιαιμίας (επί 
οξείας υπερφωσφαταιμίας)

• Εξω-οστικές αποτιτανώσεις (μαλακά μόρια, μυοκάρδιο) όταν 
το γινόμενο Ca x P είναι > 70

• Calcιphylaxis (αποτιτανώσεις σε υποδόριο ιστό και αγγεία 
με νεκρώσεις)



Ρύθμιση ισοζυγίου ασβεστίου και φωσφόρου 

Παραθορμόνη (PTH) 

Ενεργός μορφή βιταμίνης D3
(Calcitriol)



ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (ΡΤΗ)
Συμμετέχει στη ρύθμιση του ασβεστίου, 
φωσφόρου και βιταμίνης D στο αίμα και 
στα οστά. 
Η νεφρική ανεπάρκεια οδηγεί σε ↑ 
παραγωγή της από τους 
παραθυρεοειδείς αδένες → δευτεροπαθής 
υπερπαραθυρεοειδισμός

Φυσιολογικές τιμές:
10-60 pg/mL (10-60ng/L)

(Το προς εξέταση δείγμα ορού θα 
πρέπει να διατηρείται σε πάγο 
μέχρι την ώρα της εξέτασης)

Σχηματική παράσταση θυρεοειδούς αδένα 
(οπίσθια προβολή) όπου διακρίνονται οι 
τέσσερις παραθυρεοειδείς αδένες

Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι ενδοκρινείς αδένες που εκκρίνουν την παραθορμόνη
(PTH - Parathormone). Η PTH μαζί με την καλσιτονίνη (CT) και τη βιταμίνη D 
ρυθμίζουν την ομοιοστασία του ασβεστίου και του φωσφόρου στον οργανισμό. Το 
90% του πληθυσμού φέρει τέσσερα παραθυρεοειδή σωμάτια σε ζεύγη, τους δύο άνω 
παραθυρεοειδείς και τους δύο κάτω παραθυρεοειδείς αδένες εκατέρωθεν των άνω και 
κάτω πόλων των λοβών του θυρεοειδούς αδένα αντίστοιχα με σχήμα ωοειδές ή 
μηνοειδές. Συχνά οι παραθυρεοειδείς αδένες μπορούν να είναι υπεράριθμοι.



Νεφρική Ανεπάρκεια

Μειωμένη 
ενεργοποίηση των 
υποδοχέων VDR

Αύξηση των 
επιπέδων P

Ελάττωση των επιπέδων Ca++

Αύξηση της PTH

Οστά

- Νεφρική 
οστεοδυστροφία

- Ινώδης οστεΐτιδα
- Κατάγματα
- Οστικά άλγη

Συστηματική 
Τοξικότητα

- Καρδιαγγειακό
- Ενδοκρινικό
- Ανοσοποιητικό

Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός



Τα αυξημένα επίπεδα της PTH και του ασβεστίου στον ορό συνοδεύονται 
(ειδικά στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό) από συμπτώματα από τα 
διάφορα συστήματα όπως:

• Καρδιαγγειακό σύστημα: υπέρταση, υπερτροφία αριστερής κοιλίας, 
βράχυνση του QT διαστήματος, επασβέστωση αορτικής και / ή 
μιτροειδούς βαλβίδας.

• Μυοσκελετικό σύστημα: οστεοπενία – οστεοπόρωση, οστικά άλγη, 
παθολογικά κατάγματα, οστικές κύστεις (brown tumors), κυστική ινώδη 
οστειΐτιδα, αρθραλγίες, εγγύς μυϊκή αδυναμία, υπεραντιδραστικά
αντανακλαστικά, μυϊκή ατροφία, εύκολη μυϊκή κόπωση, μυαλγίες.

• Γαστρεντερικό σύστημα: παγκρεατίτιδα, πεπτικά έλκη, ναυτία, έμετος, 
δυσκοιλιότητα.

• Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ): εξάντληση, αδυναμία, ήπια μείωση 
αντίληψης, κυκλοθυμία, ευερεθιστότητα, άγχος, κατάθλιψη, αδυναμία 
συγκέντρωσης, απώλεια μνήμης, διαταραχές ύπνου.

• Νεφρούς: Νεφρολιθίαση, κωλικοί νεφρών, νεφρασβέστωση, μεταβολική 
οξέωση.



Οι δράσεις της PTH συνοψίζονται ως εξής:

• Αύξηση της δραστηριότητας των οστεοκλαστών, με αποτέλεσμα 
την απορρόφηση οστού (ταχεία αντίδραση).

• Αύξηση της απορρόφησης του ασβεστίου από το έντερο (αργή 
ανταπόκριση).

• Αύξηση της σύνθεσης της βιταμίνης 1,25(ΟΗ)2D3.
• Αύξηση της σωληναριακής επαναρρόφησης του ασβεστίου από 

τους νεφρούς.
• Αύξηση της αποβολής του φωσφόρου.

Τα επίπεδα της PTH συνήθως δεν θα πρέπει να αξιολογούνται 
μεμονωμένα, αφού μπορούν να επηρεάσουν τόσο τα επίπεδα 
του ασβεστίου όσο και του φωσφόρου που θα πρέπει να 
συναξιολογούνται. 



Αυξημένες τιμές παραθορμόνης παρατηρούνται σε:

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
• Υπασβεστιαιμία
• Δυσαπορρόφηση ασβεστίου
• Έκτοπη παραγωγή παραθορμόνης
• Εγκυμοσύνη
• Πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό [πρωτοπαθής βλάβη του 

παραθυρεοειδικού ιστού (στο 75-85% από ένα ή περισσότερα αδενώματα 
παραθυρεοειδών, στο 15-20% από διάχυτη υπερπλασία παραθυρεοειδών 
και στο <0,5% από καρκίνο των παραθυρεοειδών) η οποία οδηγεί σε 
απρόσφορα υψηλή, αναφορικά στο ασβέστιο του ορού, έκκριση 
παραθορμόνης (PTH)]

• Νεφρική υπερασβεστιουρία
• Ραχιτισμό
• Δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (αντιρροπιστική στην 

υπασβεστιαιμία αύξηση της PTH)
• Πλακώδες ή ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος
• Ανεπάρκεια βιταμίνης D
• Φάρμακα που μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα της παραθορμόνης : τα 

αντιεπιληπτικά, η φουροσεμίδη, η ισονιαζίδη, το λίθιο, η ριφαμπικίνη, τα 
στεροειδή, τα θειαζιδικά διουρητικά και τα φάρμακα που περιέχουν 
φωσφορικά άλατα.



Μειωμένες τιμές παραθορμόνης παρατηρούνται σε:

• Αυτοάνοση νόσο
• Νόσο του Graves
• Υπερασβεστιαιμία
• Υποπαραθυρεοειδισμό
• Σύνδρομο γάλακτος-αλκαλικών
• Παραθυρεοειδεκτομή
• Σαρκοείδωση
• Τοξικότητα από βιταμίνη Α και D
• Φάρμακα που μπορούν να μειώσουν ελαφρώς τα επίπεδα της 

παραθορμόνης : σιμετιδίνη και η προπρανολόλη.
• Ψευδώς χαμηλές τιμές της παραθορμόνης μπορούν να 

εμφανιστούν μετά από κατάποση γάλακτος.



ΤΥΠΟΙ ΟΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

• ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 
(υπερπαραθυρεοειδισμός)

• ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (αλουμίνιο, ↓ PTH)
• ΜΙΚΤΗ ΟΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Παραθορμόνη 150-300 pg/ml
• Ασβεστιο ορού < 10 mg/dl
• Φωσφόρος ορού < 5.5 mg/dl
• Γινόμενο Ca x P < 55



7-δεϋδροχοληστερόλη Εργοκαλσιφερόλη D2
Χοληκαλσιφερόλη D3

25 (OH)Vit D3

1,25 (OH)2 Vit D3

Βιταμίνη D: δημιουργείται στο δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Στους 
νεφρούς υφίσταται μια επιπλέον υδροξυλίωση ώστε να χρησιμοποιηθεί από 
το σώμα μας



Δράσεις της βιταμίνης D

Η ενεργός βιταμίνη D (καλσιτριόλη) ρυθμίζει τα επίπεδα 
ασβεστίου στο σώμα (ομοιόσταση ασβεστίου):

 Αυξάνοντας την απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο
 Ελαχιστοποιώντας την απώλεια ασβεστίου από το νεφρό
 Ενεργοποιώντας την απορρόφηση του οστού (όταν είναι 

απαραίτητο)



Θρέψη

Αλβουμίνη : σύμπλεγμα πρωτεϊνών που 
προέρχεται από τη διατροφή μας
Συχνά τη συναντάμε χαμηλή λόγω 

μειωμένης όρεξης 
χαμηλής πρόσληψης τροφής
φλεγμονές/λοιμώξεις

Θα πρέπει να ελέγχεται μηνιαία…
Ιδανικά πρέπει να είναι > 4 g/dL



Σακχαρώδης Διαβήτης

Γλυκόζη: τα επίπεδα εξαρτώνται από τη φυσική δραστηριότητα,    
τα γεύματα και τη χορήγηση ινσουλίνης

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c): Πρόκειται για μόριο στα 
ερυθρά αιμοσφαίρια που συνδέεται με τη γλυκόζη. 

Καθορίζει το μέσο επίπεδο γλυκόζης κατά το τελευταίο 
τρίμηνο

Στόχος < 7 gm/dl (ίσως όχι τόσο ακριβής λόγω της 
μειωμένης ζωής των ερυθροκυττάρων)



Εξετάσεις που αφορούν στην καρδιά 
Χοληστερόλη: φυσιολογικό συστατικό του αίματος, κηρώδους υφής. 
Αποτελεί βασικό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών, ορμονών και της 
βιταμίνης D. Υψηλή χοληστερόλη στο αίμα μπορεί να οδηγήσει σε 
απόφραξη αρτηριών και προβλήματα από την καρδιά και το κυκλοφορικό 
σύστημα

Φυσιολογικά < 200 mg/dl

LDL (low-density lipoprotein) χοληστερόλη: κακή- ↑ επίπεδα αυξάνουν τις 
πιθανότητες καρδιαγγειακής νόσου.  Συνήθως θέλουμε <100

HDL (high-density lipoprotein) χοληστερόλη: καλή- >40

Τριγλυκερίδια: ο πιο κοινός τύπος συσσωρευμένου λίπους στο σώμα μας. ↑ 
επίπεδα αυξάνουν τις πιθανότητες καρδιαγγειακής νόσου, μαζί με ↑ 
χοληστερόλη και LDL  χοληστερόλη

Φυσιολογικά < 150 mg/dl

Αρτηριακή Πίεση : η πίεση του αίματος πάνω στο τοίχωμα των αγγείων 
καθώς η καρδιακή αντλία προωθεί το αίμα στο υπόλοιπο σώμα. Μετριέται 
με δύο αριθμούς πχ 140/90mmHg. Το μεγαλύτερο νούμερο δηλώνει την 
πίεση στις αρτηρίες την ώρα που η καρδιά σπρώχνει το αίμα προς αυτές 
(συστολική) ενώ το χαμηλότερο νούμερο δηλώνει την πίεση όταν η καρδιά 
χαλαρώνει και γεμίζει με αίμα πριν το επόμενο κύμα (διαστολική)



Παράμετρος Κάθαρση Καρδιά Οστά Θρέψη

Kt/V

URR

Αιμοσφαιρίνη

Κάλιο

Αλβουμίνη

Φωσφόρος

Παραθορμόνη

Ασβέστιο



Συνοψίζοντας

Ο εργαστηριακός έλεγχος αποτελεί 
πολύπλοκη διαδικασία σε  επίπεδο ερμηνείας 

Δεν στεκόμαστε στις απόλυτες τιμές των 
εξετάσεων 

Χρειάζεται συν-αξιολόγηση πολλών 
παραμέτρων

Οι θεραπείες εξατομικεύονται



Ευχαριστώ πολύ





Ομοιόσταση Παραθορμόνης



Η αύξηση της τιμής κρεατινίνης στον ορό ΔΕΝ είναι ένας ευαίσθητος δείκτης του 
ελαττωμένου GFR

40% των ατόμων με ελαττωμένο GFR είχαν επίπεδα κρεατινίνης ορού εντός των 
φυσιολογικών ορίων του εργαστηρίου 

Συνιστάται ο υπολογισμός του GFR παρά η μεμονωμένη εκτίμηση των επιπέδων της 
κρεατινίνης του ορού 

Συσχέτιση κρεατινίνης ορού και  GFR 



GFR (ρυθμός σπειραματικής διήθησης) - τύποι 
υπολογισμού με βάση τη sCr

• Cockroft-Gault
(140 - ηλικία) x βάρος/72 x Scr (x 0.85 για γυναίκες)

• MDRD 1
170 x Scr

-0.999 x ηλικία-0.176 xSu
-0.170 x Alb0,318

x (0.762 για γυναίκες) x (1.180 νέγρος) 
• MDRD 2

186 x Scr
-1.154 x ηλικία-0.203 x (1.212 νέγρος) x (0.742 για γυναίκα)

• CKD-EPI 
GFR = 141 * min(Scr/κ,1)α * max(Scr/κ, 1)-1.209 * 0.993Age * 1.018 [if female] * 1.159 [if 

black]

• Jelliffe
98 - 0.8 x (ηλικία - 20)/Scr (x 0.90 για γυναίκα)

• Mawer
Άνδρες: βάρος x [29.3 - (0.203 x ηλικία)] x [1 - (0.03 x Scr)]/
(14.4 x Scr) x (70/βάρος)
Γυναίκες: βάρος x [25.3 - (0.175 x ηλικία)] x [1 - (0.03 x Scr)]/ (14.4 x Scr) x (70/βάρος)

• Bjornsson
Άνδρες: [27 - (0.173 x ηλικία)] x βάρος x 0.07/Scr
Γυναίκες: [25 - (0.175 x ηλικία)] x βάρος x 0.07/Scr

• Gates
Άνδρες: (89.4 xScr

-1.2) + (55 - ηλικία) x (0.447 xScr
-1.1)

Γυναίκες: (60 xScr-1.1) + (56 - ηλικία) x (0.3 xScr-1.1).



Τι είναι το Τελικό στάδιο 
Χρόνιας Νεφρικής Νόσου; 

 Η προχωρημένη, μη αναστρέψιμη βλάβη της λειτουργίας των 
νεφρώνων που οδηγεί σε απώλεια της ικανότητας απομάκρυνσης των 
τοξικών αποβλήτων, συμπύκνωσης των ούρων και διατήρησης της 
ηλεκτρολυτικής ισορροπίας.

 Η νεφρική λειτουργία είναι τόσο χαμηλή (<15% του φυσιολογικού), 
ώστε αν ο ασθενής δεν ενταχθεί σε θεραπεία υποκατάστασης της 
νεφρικής λειτουργίας ή δεν μεταμοσχευθεί θα καταλήξει από τη 
συσσώρευση υγρών και τοξινών.  

 Η τελικού σταδίου ΧΝΝ σχεδόν πάντοτε ακολουθεί τη χρόνια νεφρική 
βλάβη, 
η οποία συνήθως προϋπάρχει για 10-20 χρόνια.



Οξεία νεφρική ανεπάρκεια : απότομη διακοπή της λειτουργίας 
των νεφρών με αποτέλεσμα τα άχρηστα προϊόντα του 
μεταβολισμού, τα υγρά και οι ηλεκτρολύτες να συσσωρεύονται 
στο σώμα δημιουργώντας πολλά προβλήματα 

Συμπτώματα: μικρή ή καθόλου παραγωγή  ούρων
οίδημα που εντοπίζεται κυρίως στα πόδια
ανορεξία
ανησυχία, άγχος, σύγχυση, υπνηλία
δύσπνοια, πόνος στο θώρακα   



Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: οι νεφρώνες, τα μικροσκοπικά 
φίλτρα που περιέχουν οι νεφροί αρχίζουν να 
καταστρέφονται και από ένα σημείο και μετά ανεπαρκούν, 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιτελέσουν σωστά το 
έργο τους

Συμπτώματα: μειωμένη παραγωγή ούρων
οίδημα κάτω άκρων
κούραση, υπνηλία, καταβολή
ναυτία ή και έμετοι
ανορεξία
πονοκέφαλος και προβλήματα ύπνου
απώλεια βάρους
σύγχυση    



Στάδιο 4 – GFR 15–29

Στάδιο 3 – GFR 30–59

Στάδιο 2 – Νεφρική βλάβη
& GFR 60–89

Στάδιο 1 – Νεφρική βλάβη
& GFR >90

Στάδιο 5 – ΧΝΑ (GFR <15)

Επιπολασμός των ασθενών με ΧΝΝ
(κρεατινίνη ορού > 1,5mg/dl) στην Ελλάδα

0,8 x 11 x 106=88.000

~ 11.000

Σύνολο ασθενών με ΧΝΝ :

> 88.000+11000= 99000





Μεταβολισμός της βιταμίνης D
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24,25(OH)2D3 and

1α,24,25(OH)2D3

Plants: ergosterol
 D2 (ergocalciferol)

7-dehydrocholesterolSKIN:

Vitamin D3

1,25(OH)2D3

(Calcitriol, 
endogenous VDR 
activator; 1,25D)

25(OH)D3

LIVER

Fatty fish or liver: D3 

(cholecalciferol)

FOOD

KIDNEY
(Calcidiol; calcifediol; 
25D)

(Cholecalciferol)

UVB

24-hydroxylase

HO

CH2

HO

CH2

OH

OHHO

CH2

OH



Αιτιολογία 1
1. Προνεφρικά αίτια - Προνεφρική αζωθαιμία

νεφρική υποαιμάτωση, οξεία σωληναριακή νέκρωση

2. Νεφρικά αίτια 
βλάβη σπειράματος

3. Μετανεφρικά αίτια
απόφραξη


