
Ελένη Τριάντου 
Επιμελήτρια Α’ Νεφρολόγος Ερρίκος Ντυνάν 

Hospital Center



 Υφίστανται παρά την τεχνολογική εξέλιξη των 
μηχανημάτων αιμοκάθαρσης

 Ποικίλουν σε συχνότητα και βαρύτητα και μερικές 
φορές μπορεί να αποβούν θανατηφόρα

 Η συχνότητα τους έχει μειωθεί, η βαρύτητα 
εξακουθεί να υφίσταται λόγω:

μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς

πολλά συνοδά νοσήματα όπως σακχαρώδη 
διαβήτη και στεφανιαία νόσο



 Υπόταση   (25-55%)

 Μυικές κράμπες  (5-20%)

 Ναυτία και εμετός  (5-15%)

 Πονοκέφαλος  (5%)

 Πόνος στο στήθος (2-5%)

 Πόνος στη μέση (2-5%)

 Φαγούρα (5%)

 Πυρετός και ρίγος <1%



Διακρίνεται σε δύο τύπους:

 Τύπος Α (Απότομη πτώση της ΑΠ και 
εμφάνιση συμπτωμάτων)

 Τύπος Β (Σταδιακή πτώση της ΑΠ χωρίς 
απαραίτητα να συνοδεύεται από 
συμπτωματολογία)



 Ωχρότητα, ιδρώτας, χασμουρητό

 Ναυτία - εμετοί

 Αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία

 Μυϊκές κράμπες

 Θαμπή όραση

 Υπνηλία

 Ανησυχία

 Απώλεια αισθήσεων



 Μη σωστή εκτίμηση του ξηρού βάρους-γρήγορη αφυδάτωση

 οξεία απώλεια αίματος

 καρδιαγγειακά αίτια (έμφραγμα, περικαρδίτις,αρρυθμίες)

 σηψαιμία

 λήψη φαρμάκων (χορηγούμενα πριν ή κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας όπως π.χ. αντιϋπερτασικά, ηρεμιστικά)

 Πρόσληψη τροφής- η επίδραση της τροφής διαρκεί τουλάχιστον 
2 ώρες από τη λήψη της

 Αλλεργία στη μεμβράνη του φίλτρου 

 Υψηλή θερμοκρασία του διαλύματος (προκαλεί αγγειοδιαστολή)



 ανάρροπη θέση του νεφροπαθή
 ταχεία χορήγηση φυσιολογικού ορού (μέχρι να γίνει ψηλαφητός 

ο σφυγμός)
 χορήγηση υπέρτονου διαλύματος φυσιολογικού ορού ή 

διαλύματος λευκωματίνης (Human Albumin)
 συνεχής λήψη ζωτικών σημείων 
 επί εμέτων, προσοχή για εισρόφηση
 χορήγηση οξυγόνου
 αναθεώρηση του βαθμού αφυδάτωσης και των παραμέτρων 

κάθαρσης (μείωση ροής της αντλίας, μείωση της απώλειας 
όγκου)

 ψυχολογική υποστήριξη του αρρώστου



Οδηγίες προς τον ασθενή:
 Περιορισμός αύξησης ΒΣ μεταξύ των συνεδριών (1 κιλό/ημέρα)
 Δίαιτα πτωχή σε αλάτι
 Ρύθμιση καλή του σακχάρου
 Όχι φαγητό αμέσως πριν ή κατά τη διάρκεια της ΑΜΚ
 Αποφυγή λήψης ή τροποποίηση των αντιϋπερτασικών πριν την ΑΜΚ
Χειρισμοί που αφορούν τον ασθενή
 Σωστή εκτίμηση του ξηρού βάρους
 Καλά επίπεδα αιματοκρίτη (Ht >33% αιμοσφαιρίνη:11-12 g/dl)
Χειρισμοί στη διαδικασία ΑΜΚ:

 Αύξηση της συγκέντρωσης Na+ στο διάλυμa
 Αύξηση της διάρκειας συνεδρίας
 Χαμηλή θερμοκρασία διαλύματος
 “Profil” Na+ και υπερδιήθησης
Φαρμακευτικοί χειρισμοί:
 Χορήγηση αλβουμίνης



 2ο σε συχνότητα οξύ σύμβαμα (5-20%)
 Συνήθως στα μισά της ΑΜΚ αλλά και αρκετές ώρες μετά το τέλος 

αυτής
Κυρίως λόγω:
Χαμηλής αρτηριακής πίεσης
«ξηρό» βάρος μικρότερο από το πραγματικό
Χαμηλό νάτριο στο διάλυμα της ΑΜΚ
Χαμηλό ασβέστιο στο αίμα
Χαμηλό μαγνήσιο στο αίμα
Συνήθως σε:
Hλικιωμένους
Διαβητικούς 
Αγχώδεις
Συνήθως:
Στα κάτω άκρα
Σπανιότερα κεφάλι, άνω άκρα, κοιλιά



 Αντιμετώπιση:
1. Διάταση μυός
2. Χορήγηση 

φυσιολογικού ορού
3. Χορήγηση υπέρτονων 

διαλυμάτων (διάλυμα 
dextrose και 
υπέρτονα διαλύματα 
χλωριούχου νατρίου)

 Πρόληψη:
1. Πρόληψη υποτασικών 

επεισοδίων
2. Αύξηση επιπέδων Na+

διαλύματος
3. Profil νατρίου
4. Καρνιτίνη (superamin, 

intelecta, trian κ.λ.π)
5. Θειική κινίνη (325mg) 

κ.ά



 Συχνότητα εμφάνισης 5-15%

 Σε οξεία εμφάνιση οφείλονται σε:

1. Οξέα συμβάματα (υπόταση, υπέρταση, αιμόλυση, αντιδράσεις στο 
φίλτρο, σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας)

Σε χρόνια παρουσία τους οφείλονται σε:

1. Παθολογικά αίτια (έλκος, παγκρεατίτιδα, χολοκυστίτιδα)

2. Υπερασβεστιαιμία

3. ανεπαρκής αιμοκάθαρση

κακή αγγειακή προσπέλαση

συνταγογραφηση αιμοκάθαρσης (χαμηλή αντλία, μικρή διάρκεια, 
μικρή επιφάνεια φίλτρου)

Ο εμετός είναι η κυριότερη ένδειξη ανεπαρκούς κάθαρσης



 Συμβαίνει λόγω απότομων μεταβολών της ουρίας κατά την 
αιμοκάθαρση ( διαταραχή της ωσμωτικής ισορροπίας 
ανάμεσα στον ένδο- και εξωκυττάριο χώρο)

 Εμφανίζεται κυρίως σε νεοενταχθέντες σε αιμοκάθαρση 
ασθενείς με ΤΣΧΝΑ και υψηλά επίπεδα ουρίας καθώς και 
σε ασθενείς με ΟΝΑ, που υποβάλλονται σε παρατεταμένες 
συνεδρίες αιμοκάθαρσης

 Η ήπια μορφή μπορεί να εμφανιστεί και σε ασθενείς σε 
χρόνιο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης

Για αυτό το λόγο οι πρώτες συνεδρίες αιμοκάθαρσης 
είναι ήπιες με χαμηλή αντλία, μικρό φίλτρο και μικρής 
διάρκειας



 Κεφαλαλγία

 Έμετοι - ναυτία

 Θάμβος όρασης

 Ανησυχία

 Διέγερση



 Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας

 Υπέρταση

 Διαταραχές στους ηλεκτρολύτες (υπονατριαιμία, 
υπερασβεστιαιμία)

 Υπογλυκαιμία

 Απομάκρυνση καφεϊνης από το φίλτρο (σε ασθενείς που 
καταναλώνουν πολλούς καφέδες)

 Αλλεργική αντίδραση στο υλικό της μεμβράνης



 2-5% του συνόλου των συνεδριών

1. Θωρακικό τοίχωμα:

μύες (κράμπα ή θλάση)

οστά (κάταγμα)

2 καρδιά:

στηθάγχη

έμφραγμα

περικαρδίτιδα

πνευμονική εμβολή

3 αιμόλυση



 Διάγνωση
 Ιστορικό
 Φυσική εξέταση
 ΗΚΓ/μα
 Καρδιακά ένζυμα

 Αντιμετώπιση
 Χορήγηση οξυγόνου
 Μείωση ρυθμού υπερδιήθησης
 Μείωση ροής αίματος στο φίλτρο
 Μερικές φορές διακοπή συνεδρίας
 Χορήγηση νιτρωδών υπογλώσσια
 Χορήγηση μορφίνης (σπάνια)



 Αντιμετώπιση

 Βελτίωση αιματοκρίτη (σε στηθάγχη)

 Σε περικαρδίτιδα κορτικοειδή, τροποποίηση της χορήγησης 
ηπαρίνης, 

 Σε έμφραγμα βελτίωση αιμοδυναμικής κατάστασης ασθενούς 
και νοσηλεία του

 Στεφανιογραφία

 Πρόληψη στηθαγχικού πόνου
 Νιτρώδη ή/και β-αναστολείς πριν την συνεδρία (προσοχή στην 

υπόταση που προκαλούν)
 Σωστός σχεδιασμός αφαίρεσης υγρών



 Πρόκειται για χρόνιο και συχνό πρόβλημα των αιμοκαθαιρόμενων 
(50%)

 Από μελέτες διαπιστώθηκε επιδείνωση του κνησμού κατά την 
αιμοκάθαρση

 Μπορεί να εκδηλωθεί προοδευτικά τη νύχτα πριν την αιμοκάθαρση, 
ειδικότερα όταν έχει μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα μεταξύ των 
συνεδριών



1. Κοινά αίτια του γενικού πληθυσμού

2. Αλλαγή σύστασης του δέρματος (ξηροδερμία)

3. Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός-μετακίνηση 
αλάτων ασβεστίου-φωσφόρου στο δέρμα

4. Παθολογικά αιτία (πρωτοπαθής χολική κίρρωση, 
ιογενής ή φαρμακευτική ηπατίτιδα)

5. Αλλεργική αντίδραση στα υλικά της αιμοκάθαρσης



 Συνήθως είναι συμπτωματική

 Περιλαμβάνει:

1. Αύξηση της δόσης αιμοκάθαρσης

2. Χορήγηση αντιϊσταμινικών

3. Χρήση ενυδατικής κρέμας για την ξηροδερμία  

4. Αντιμετώπιση υπερφωσφαταιμίας και δευτεροπαθούς 
υπερπαραθυρεοειδισμού

5. Gabapentin και pregabalin (Neurontin, Lyrica)

6. Θεραπεία με UVB ακτινοβολία



 Αίτια:

1. Λοίμωξη ή Σηψαιμία

Λοίμωξη αναπνευστικού, ουροποιητικού κ.ά

Αγγειακή προσπέλαση

2. Χαμηλή θερμοκρασία διαλύματος – Δυσλειτουργία 
θερμοστάτη

Ο ασθενής παρουσιάζει ρίγος χωρίς πυρετό

3. Αλλεργική αντίδραση



Σε κάθε πυρετό θα πρέπει να γίνεται:
1. Λήψη αιμοκαλλιεργειών
2. Χορήγηση αντιπυρετικών
3. Χορήγηση κορτικοειδών (ενίοτε)
4. Έναρξη χορήγησης αντιβιοτικών βάση πρωτοκόλλου

Η πρόληψη περιλαμβάνει:

 Εξέταση της περιοχής της παρακέντησης για τυχόν σημεία 
φλεγμονής

 Σωστή παρακέντηση των αγγειακών προσπελάσεων και τήρηση των 
συνθηκών αντισηψίας στους κεντρικούς καθετήρες από το 
νοσηλευτικό προσωπικό



 Συχνότητα (5-75%)

 Αιτίες

 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (χαμηλό κάλιο)

 Υπόταση (λόγω ταχείας αφαίρεσης υγρών-μείωση 
αιμάτωσης καρδιάς)

 υποξυγοναιμία

 Προβλήματα μυοκαρδίου

 Είναι συνηθέστερες σε :
 Ηλικιωμένους

 Με καρδιακή ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία

 Στεφανιαία νόσο



 Διάλυμα υψηλού K+

 Χορήγηση καλίου από περιφερική φλέβα

 Χορήγηση υγρών σε αφυδάτωση

 Χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων

 Σωστή εκτίμηση του ξηρού βάρους

σε όλες τις περιπτώσεις αρρυθμιών κατά τη συνεδρία 
αιμοκάθαρσης θα πρέπει να γίνεται πρώτα έλεγχος 
καλίου (π.χ με αέρια αίματος) πριν από κάθε 
παρέμβαση 



Οφείλονται κυρίως σε αντιδράσεις στο φίλτρο της ΑΜΚ και 
διακρίνονταισ σε δύο τύπους:

 Τύπος Α: αντιδράσεις αναφυλακτικού τύπου

Τα πρώτα 20-30’ της συνεδρίας (πόνος στο στήθος,κάψιμο στη 
περιοχή της φίστουλα, ρίγος , ναυτία, φαγούρα, υπόταση, δύσπνοια, 
απώλεια συνείδησης)

αντίδραση στη μεμβράνη,στα υλικά αποστείρωσης των φίλτρων, 
ηπαρίνη

 Τύπος Β: ήπια μη ειδικού τύπου αλλεργική αντίδραση

στα πρώτα 20-40΄

είναι πιο ήπια-κυρίως πόνος στο στήθος και τη μέση

ενεργοποίηση κάποιων ειδικών πρωτεϊνών του 
αίματος(συμπλήρωμα)



 Αντιμετώπιση:
1. Διακοπή αιμοκάθαρσης χωρίς επιστροφή αίματος
2. Χορήγηση αντιϊσταμινικών
3. Χορήγηση κορτικοστεροειδών
4. Καρδιοαναπνευστική υποστήριξη

 Πρόληψη:
1. Σωστή προετοιμασία φίλτρου( ξέπλυμα με 1-2 lt

φυσιολογικού ορού)
2. Αλλαγή φίλτρου
3. Χορήγηση αντιϊσταμινικών ή και κορτιζόνης πριν τη 

συνεδρία



 Εμφανίζονται σε ποσοστό < 10 %
 Είναι συχνοί σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα ουρίας και με βαριά 

υπέρταση
 Συνήθως είναι γενικευμένοι

Αίτια:
 Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας
 Υπερτασική κρίση
 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 Εγκεφαλική υποξία από εμμένουσα υπόταση (αρρυθμία, 

σήψη, αιμορραγία)
 Υπογλυκαιμία
 υποασβεστιαιμία
 Φαρμακευτικοί παράγοντες:

Απομάκρυνση αντιεπιληπτικών με την αιμοκάθαρση



 Διακοπή ΑΜΚ

 Διατήρηση ανοιχτής αναπνευστικής οδού

 Μέτρηση σακχάρου και ηλεκτρολυτών και αναλόγως 
αντιμετώπιση

 χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων αν αποκλειστούν 
τα παραπάνω αίτια



Εξαιρετικά σπάνιο αλλά δυνητικά θανατηφόρο σύμβαμα

Αιτίες

Είσοδος αέρα από χαλαρές συνδέσεις, από ορούς συνδεμένους με 
την φλεβική παγίδα κ.ά.

Κλινική εικόνα

Δύσπνοια, βήχας, σφίξιμο στο στήθος

 Δικλείδες ασφαλείας οι αεροπαγίδες στα συγχρονα 
μηχανήματα –αν ανιχνευτεί αέρας σταματά αυτόματα η 
συνεδρία μεχρι αφαίρεσης του αέρα 

 Ο αέρας τείνει να φθάσει στα υψηλότερα σημεία του 
σώματος



 Τοποθέτηση του ασθενούς σε αριστερή πλάγια 
κατακεκλιμμένη θέση Trendelenburg

 Καρδιοαναπνευστική υποστήριξη
 Χορήγηση Ο2 100%
 Κορτικοστεροειδή (για εγκεφαλικό οίδημα)
 Παρακέντηση δεξιάς κοιλίας για αφαίρεση του αέρα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι μαλάξεις πριν την αφαίρεση του αέρα



 Καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων με απότομη 
πτώση του αιματοκρίτη (θερμική, ωσμωτική, μηχανική, 
χημική)

 Σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή

 Κλινική εικόνα:ναυτία, εμετοί, πονοκέφαλος ,πόνος στο 
στήθος και τη μέση, υπόταση

 Κλινικά σημεία:αλλαγή στο χρώμα του διαλύματος μετά 
την έξοδο από το φίλτρο,απότομη πτώση του 
αιματοκρίτη 





 Διακοπή αιμοκάθαρσης (δεν επιτρέπεται η 

επιστροφή του αίματος των γραμμών και 

του φίλτρου)

 Προσδιορισμός αιματοκρίτη και καλίου

 Αντιμετώπιση υπερκαλιαιμίας



 Εμφανίζεται στο 9% του συνόλου των συνεδριών, είτε 
κατά το δεύτερο μισό, είτε αμέσως μετά την 
αιμοκάθαρση

 Η εμφάνιση αύξησης της ΑΠ στην αρχή της 
αιμοκάθαρσης χαρακτηρίζει το σύνδρομο του σκληρού 
νερού (υπερασβαστιαιμία)



 Σχετίζονται κυρίως με:

1. Την ισορροπία ύδατος του οργανισμού
κατακράτηση υγρών (υπερυδάτωση)

αφαίρεση υγρών (έντονη αφυδάτωση)

2. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υποκαλιαιμία, 
υπερασβεστιαιμία)

3. Άλλα αίτια: χορήγηση ερυθροποιητίνης, απομάκρυνση 
αντιϋπερτασικών φαρμάκων από το φίλτρο της ΑΜΚ



 Προσεκτική χορήγηση αντιϋπερτασικών

 Σωστή εκτίμηση ξηρού ΒΣ

 Έλεγχος του αιματοκρίτη (να μην ξεπερνά τα επιτρεπτά 

όρια)

 Profil νατρίου

 Αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες:περιορισμός αλατιού, 

άσκηση, διακοπή αλκοόλ, απώλεια βάρους



 Μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη συνεδρία λόγω 
απώλειας γλυκόζης προς το διάλυμα

 Ιδιαίτερα επιρρεπείς είναι οι διαβητικοί ασθενείς, που 
υποβάλλονται σε κάθαρση με διάλυμα χωρίς γλυκόζη

 Κλινική εικόνa:

Αύξηση ΑΠ

Έμετοι - ζάλη

Εφίδρωση

Απώλεια συνείδησης



 Χορήγηση υπέρτονου διαλύματος γλυκόζης 35%

 Αλλαγή διαλύματος αιμοκάθαρσης, ώστε να περιέχει 

γλυκόζη

 Τακτικός έλεγχος σακχάρου

 Σωστή χρονορρύθμιση της χορήγησης ινσουλίνης



 Μπορεί να οφείλεται σε:

1. Διαταραχή του μηχανισμού πήξης

2. Διαταραχή της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων



Αγγειακή προσπέλαση::
Τραυματισμός κατά την παρακέντηση
Αποσύνδεση γραμμής-βελόνας παρακέντησης
Αυξημένη δόση ηπαρίνης

Καρδιά (επιπωματισμός):
Περικαρδίτιδα
Αυξημένη δόση ηπαρίνης

ΚΝΣ (επισκληρίδιο αιμάτωμα, υπαραχνοειδής αιμορραγία, 
ενδοεγκεφαλική αιμορραγία):

Κάκωση, ταχεία αφυδάτωση, ανεπαρκής
αιμοκάθαρση,αυξημένη δόση ηπαρίνης



 Αναλόγως της περιοχής εκδήλωσης και της βαρύτητας 
της αιμορραγίας η αντιμετώπιση κυμαίνεται από 
συντηρητική έως χειρουργική

 Σωστή δόση ηπαρίνης 
 Τακτικός έλεγχος της πηκτικότητας
 Χορήγηση ερυθροποιητίνης
 Χορήγηση οιστρογόνων (παροδικά αποτελέσματα)
 Χορήγηση αντίδοτου ηπαρίνης(θειϊκή πρωταμίνη)



Δεν είναι τελικά τόσο απλή....

Όμως.... 

Η κατανόηση της σημασίας της συνεχούς 
παρακολούθησης του ασθενούς – Αναγνώριση και 
αντιμετώπιση των προβλημάτων ή των επιπλοκών που 
συναντώνται κατά τη διάρκεια θα πρέπει να είναι 
πρωταρχικός στόχος νοσηλευτικού και ιατρικού 
προσωπικού κάθε ΜΤΝ




