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Λειτουργίες του νεφρού

• αποβολή άχρηστων μεταβολικών προϊόντων (προϊόντα 

μεταβολισμού Ν2)    

• ρύθμιση ισοζυγίου Η2Ο / ηλεκτρολυτών

• ρύθμιση οξεοβασικής ισορροπίας

• παραγωγή ρενίνης (ρύθμιση ΑΠ)

• παραγωγή ερυθροποιητίνης

• παραγωγή ενεργού βιταμίνης D [1.25(ΟΗ)2D3]







Βασική 
Ανατομία



3	processes	of	the	nephron	are:	
filtration,	reabsorption	and	secretion
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3 processes of the nephron are: filtration, 
reabsorption and secretion.

Figure 19-2: Filtration, reabsorption, secretion, and excretion
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Kidney Functions: Overview

Figure 19-3: The excretion of a substance depends on the amount that was filtered, reabsorbed, and 
secreted 
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FILTRATION
Glomerulus + Bowman's Capsule = Renal corpuscle

Figure 19-4:  Structure of the renal corpuscle

3 barriers to filtration: 
1. Glomerular capillary endothelium
2. Basal lamina (acellular; collagen and 

glycoproteins)
3.  Epithelium of Bowman’s capsule

(podocytes)

Fenestrated capillaries
Filtration slits
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Have actin and can contract to alter
filtration.
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Glomerular Flow Rate (GFR): 
average GFR is 125 mls/min!

Figure 19-6: Filtration pressure in the renal corpuscle

• Glomerular Capillary
• Hydrostatic pressure out 

(55 mmHg)
• Colloid osmotic pressure 

in ( 30 mmHg)
• Bowman’s Capsule pressure

• “Back” hydrostatic 
pressure in (15 mmHg)

• Net Filtration 10 mmHg
• GFR » 180L/day (about 1% is 

excreted)

• Do you urinate 
180L/day???
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Glomerular Flow Rate (GFR)

Figure 19-5: The filtration fraction

urine
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Figure 19-9: The juxtaglomerular apparatus

Regulation of GFR: Tubuloglomerular FB

•Macula densa + juxtaglomerular cells = Juxtaglomerular apparatus
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Νεφρική	
Επαναρρόφηση Na+
Βασικές	αρχές	
φυσιολογίας





Νεφρική Επαναρρόφηση Na+



Χρόνια Νεφρική Νόσος
Διαγνωστική Προσπέλαση

(α) Νεφρική λειτουργία



Clinical evaluation of diabetic nephropathy:
Main diagnostic procedures

Ritz E. Pathogenesis, Clinical Manifestations and Natural History of Diabetic Nephropathy. 
In: Feehally J, Floege J, Johnson RJ (eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 3rd Edn. 
Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2007

• Determination of albuminuria / proteinuria

• Measurement of blood pressure

• Measurement of SCr and estimation of GFR

• Opthalmologic examination



ΑΔΡΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Ουρία (Blood urea nitrogen, BUN)
Φ.Τ.: 10-50 mg/dL = 0,1-0,5 g/L

Κρεατινίνη Ορού (Serum Creatine, Scr)
Φ.Τ.: Άνδρες 0,7-1,3 mg/dL = 62-115 μmol/L

Γυναίκες 0,6-1,1 mg/dL = 53-97 μmol/L







GFR vs serum creatinine



C (ml/min) x Pcr (mg/dl) =
V (ml/1440 min) x Ucr (mg/dl)
δηλαδή, 
C= (Ucr * V ) / Pcr σε ml/min

Εποµένως, σε συλλογή ούρων 24ώρου:

CrCl = Ucr (mg/dl) * V ούρων (ml) 
1440 (min) * Pcr (mg/dl)

Clearance vs GFR



ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ

(Ορός και ούρα 24ώρου)

Τιμές Αναφοράς:
Άνδρες 90-139 mL/min/1.73 m2

Γυναίκες 80-125 mL/min/1.73 m2



Calculating Creatinine Clearance & eGFR
Cockcroft-Gault Equation

CrCl men = (140 - Age) x LBW (x 0.85 if women)

Scr x 72
Modified MDRD Equation

eGFR men = 186 x (Scr) -1.154 x (age) -0.203

eGFR women = eGFR men x 0.742

eGFR African American = eGFR men x 1.210

CKD-EPI equation

men: 141 × minimum (cr/0.9, 1)−0.411 × maximum (cr/0.9, 1)−1.209 ×
0.993Age × 1.159 (if black) 

women: 141 × minimum (cr/0.7, 1)−0.329 × maximum (cre/0.7, 1)−1.209 ×
0.993Age × 1.018 × 1.159 (if black)



eGFR

22 y.o. bodybuilder 

Weight 120 kg 

Plasma creat 1.6 mg/dL

……..eGFR

123 ml/min

85 y.o. elderly woman 

Weight 46 kg 

Plasma Creat 1.6 mg/dL

…….eGFR

18.6 ml/min



Σπειραματικός 
ηθμός

Feehally J, Floege J, Johnson RJ (eds). 
Comprehensive Clinical Nephrology, 3rd

Edn. Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 
2007



Χρόνια Νεφρική Νόσος
Διαγνωστική Προσπέλαση

(β) Νεφρική βλάβη



Φυσιολογική Σπειραματική Αγκύλη



Figure 25.7a



Τύποι λευκωματουρίας

• 3 τύποι παθολογικής λευκωματουρίας

– Σπειραματική
• αυξημένη διήθηση των μακρομορίων 

(ιδιαίτερα  λευκωματίνης) από τα 
σπειραματικά τριχοειδή (ευαίσθητος δείκτης 
παρουσίας σπειραματοπάθειας).

– Σωληναριακή
• αυξημένη έκκριση πρωτεϊνών μικρότερου ΜΒ, 

δεν διαγιγνώσκεται κλινικά (δεν την ανιχνεύει 
το dipstick), μικρή ποσότητα.

– Υπερχείλισης
• αυξημένη έκκριση πρωτεϊνών μικρού ΜΒ, 

λόγω υπερπαραγωγής μιας πρωτεϊνης (σχεδόν 
πάντα ελαφριές αλυσίδες ανοσοσφαιρινών 
πολλαπλού μυελώματος).

Ανιχνεύεται μόνο η σπειραματική λευκωματουρία (albuminuria) με το dipstick.

λευκωματουρία Λε ούρων > 300mg /24ωρο(dipstick (+))



Αλβουµίνη 
ούρων

Φυσιολογικά Μικροαλβουµινουρία Μακροαλβουµινουρία 

<30 mg/24 h
ACR < 30 mg/g

30-300 mg/24 h
ACR 30-300 mg/g

>300 mg/24 h
ACR >300 mg/g

Πρωτεΐνη 
ούρων

Φυσιολογικά Πρωτεϊνουρία

< 150 mg/24 h (150-500 mg/24 h) >500 mg/24 h

Σχέση Λευκωµατινουρίας =Αλβουµινουρίας
και Λευκωµατουρίας = Πρωτεϊνουρίας



Ορισμός Μικρο- και 
Μακρολευκωματινουρίας

Sarafidis P. et al, Am J Kidney Dis 2007
(Modified from K-DOQI and ADA guidelines)
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Availability, Prognostic Value and Cost of some markers 
of organ damage (scored from 0 to 4 pluses)

++++++++Microalbuminuria

++++++++Est. Glomerular Filtration Rate or
Creatinine Clearance

++++++?Cerebral lacunae/ White matter lesions

++++++Endothelial dysfunction

+++?Circulatory collagen markers

+++?Cardiac/Vascular tissue composition

++++++Coronary calcium content

+++++Ankle-Brachial index

++++++Arterial stiffness 
(Pulse wave velocity)

++++++++Carotid Intima-Media Thickness

++++++++Echocardiography

+++++++Electrocardiography

CostAvailabilityCV predictive valueMarkers



Methods of 
urine albumin 
measurement

Sarafidis P & Bakris G,
NDT 2006
Sarafidis P, et al, 
Am J Kidney Dis 2007,
Sarafidis P, et al. 
Am J Nephrol 2008



Methods of urine albumin measurement: Hemocue System

Sarafidis P, et al. 
Am J Nephrol 2008



Diabetic Nephropathy: Screening



Factors that can affect the measurement of urine 
albumin to creatinine rate in a spot specimen

Albumin excretion
(1) Blood pressure
(2) Time of the day
(3) Fasting vs non-fasting sample
(4) Salt intake
(5) Volume status

Creatinine excretion
(1) Gender
(2) Race
(3) Muscle mass

Sarafidis P and Bakris G, Nephrol Dial Transplant 2006



Χρόνια Νεφρική Νόσος
Ορισμοί & 

Βασικά Επιδημιολογικά Δεδομένα



‘When patients were dying 

with large hearts they had 

shrunken kidneys’

“the kidney plays an important part in 

hypertension …… and is also a target 

for hypertension-related injury”
Richard Bright, M.D.F.R.S.

1789-1858
Father of Nephrology



Ιστορικά στοιχεία

• τον 18ο αιώνα στους διαβητικούς αναγνωρίζονται σημεία της νεφρικής συμμετοχής

– Contunnius (1764) και Rollo (1798):ανέφερε την παρουσία πρωτεϊ'νης στα ούρα διαβητικών ασθενών.

– 1836: Richard Bright έδωσε την πρώτη πλήρη περιγραφή της λευκωματίνης στα ούρα

• Kimmelstiel and Wilson (1936) περιέγραψαν την ανάπτυξη των οζωδών σπειραματικών μεσοτριχοειδών βλαβών σε 
ασθενείς με από μακρού ΣΔ τύπου 2, που είχαν το κλινικό σύνδρομο της βαριάς λευκωματουρίας και της νεφρικής 
ανεπάρκειας, συνοδευόμενα από αρτηριακή υπέρταση 

• 1950s το πρόβλημα της διαβητικής νεφροπάθειας έγινε σαφές 



Παλαιός Ορισμός ΧΝΑ

• ΧΝΑ: κλινικό σύνδρομο
• Βαθμιαία μη αναστρέψιμη ελάττωση νεφρικής

λειτουργίας
• Μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης

(glomerular filtration rate, GFR)
• Εξέλιξη σε μήνες έως πολλά έτη
• Εκδήλωση συμπτωμάτων από διάφορα

συστήματα



Ορισμός της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

K/DOQI clinical practice guidelines for chronic 
kidney Disease, Am J Kidney Dis 2002

1. Νεφρική βλάβη επί ³ 3 µήνες: δοµικές ή λειτουργικές 
διαταραχές του νεφρού, µε ή χωρίς ¯ GFR, 
εκδηλούµενες µε: 
• Παθολογοανατοµικές αλλοιώσεις 
ή 
• Δείκτες νεφρικής βλάβης: διαταραχές των εξετάσεων 
του αίµατος ή των ούρων ή των απεικονιστικών 
δοκιµασιών

2. GFR < 60 ml/min/1.73m2 επί ³ 3 µήνες µε ή χωρίς 
νεφρική βλάβη



Stages of chronic renal disease

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0

Stage I

Kidney damage with 
normal or á GFR

Stage II

Kidney damage
with 
mild âGFR

Stage III

Moderate
âGFR

Stage IV

Severe
âGFR

Stage V

Kidney 
failure

National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis 2002; 39(2 Suppl 1):S1–S266

Glomerular filtration rate (mL/min/1.73m2)

TARGET ORGAN 
DAMAGE

ASSOCIATED 
CLINICAL 
CONDITION
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Prevalence of CKD and Estimated Number of 
Adults with CKD in the US (NHANES 88-94)

Stage Description GFR 
(ml/min/1.73 m2)

Prevalence*
N 

(1000s) %

1 Kidney Damage with 
Normal or  GFR ³ 90 5,900 3.3

2 Kidney Damage with 
Mild ¯ GFR 60-89 5,300 3.0

3 Moderate ¯ GFR 30-59 7,600 4.3

4 Severe ¯ GFR 15-29 400 0.2

5 Kidney Failure < 15 or Dialysis 300 0.1

*Stages 1-4 from NHANES III (1988-1994).  Population of 177 million with age ³20.  Stage 5 from USRDS (1998), includes 
approximately 230,000 patients treated by dialysis, and assuming 70,000 additional patients not on dialysis.  GFR estimated 
from serum creatinine using MDRD Study equation based on age, gender, race and calibration for serum creatinine.  For 
Stage 1 and 2, kidney damage estimated by spot albumin-to-creatinine ratio ³17 mg/g in men or ³25 mg/g in women in two 
measurements.





Age-Standardized Rates of Death from Any Cause 
(Panel A) and Cardiovascular Events (Panel B), 
According to the eGFR among 1,120,295 Adults

Go, A, et al. NEJM 351: 1296



Ορισμός της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

K/DOQI clinical practice guidelines for chronic 
kidney Disease, Am J Kidney Dis 2002

1. Νεφρική βλάβη επί ³ 3 µήνες: δοµικές ή λειτουργικές 
διαταραχές του νεφρού, µε ή χωρίς ¯ GFR, 
εκδηλούµενες µε: 
• Παθολογοανατοµικές αλλοιώσεις 
ή 
• Δείκτες νεφρικής βλάβης: διαταραχές των εξετάσεων 
του αίµατος ή των ούρων ή των απεικονιστικών 
δοκιµασιών

2. GFR < 60 ml/min/1.73m2 επί ³ 3 µήνες µε ή χωρίς 
νεφρική βλάβη



Lysaght, J Am Soc Nephrol, 2002

1990 2000 2010

426,000

1,490,000

2,500,000

Αριθμός ασθενών με ΧΝΝ τελικού σταδίου παγκοσμίως



Aίτια ΧΝΝ τελικού σταδίου

K/DOQI clinical practice guidelines on hypertension and antihypertensive agents in 
chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2004



Βασική αιτία ΧΝΝ τελικού σταδίου ασθενών που
εντάσσονται σε πρόγραμμα υποκατάστασης της 

νεφρικής λειτουργίας

ΣΔ 50.1% ΑΥ
27%

Σπειραµατονεφρίτις

13%

Άλλα

10%

United States Renal Data System. Annual data report. 2000.
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Aίτια ΧΝΝ τελικού σταδίου
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Incident ESRD patients; rates adjusted for age, gender, & race.

USRDS 2008, Figure 2.8 (Volume 2)

Επίπτωση ΧΝΑ τελικού σταδίου



Prevalent counts & adjusted rates of ESRD,
by primary diagnosis 

December 31 point prevalent ESRD patients; rates adjusted for age, gender, & race.  

USRDS 2008, Figure 2.16 (Volume 2)



C
hi

le

C
at

al
an

S
in

ga
po

re

U
ni

te
d 

S
ta

te
s

N
ew

 Z
ea

la
nd

Ja
pa

n*

Fi
nl

an
d

A
us

tr
ia

La
tv

ia

A
us

tr
al

ia

S
w

ed
en

H
un

ga
ry

U
ru

gu
ay

G
re

ec
e

U
K

*

G
er

m
an

y

N
or

w
ay

Y
ug

os
la

vi
a

R
us

si
a

P
er

ce
nt

 o
f p

at
ie

nt
s

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

U
SR

D
S

2001
ADR

Incident patients with diabetic 
nephropathy, 1999



Percent of incident patients 
with diabetes, 2004U
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D
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Data presented only for those 
countries from which relevant 
information was available. All 
rates are unadjusted. Incident 
data from Israel, Jalisco, Japan, 
Pakistan, the Philippines, & 
Taiwan are dialysis only. 



Χρόνια Νεφρική Νόσος
Φυσική Ιστορία



GFR και ηλικία





Παράγοντες Κινδύνου ΧΝΝ
Παράγοντες «ευπάθειας» (susceptibility)

• γενετική & οικογενειακή προδιάθεση

• φυλή (Αφρο-αμερικάνοι, Αφρο-Caribbeans, Ινδο-ασιάτες), 

• εμβρυομητρικοί παράγοντες (χαμηλό βάρος γέννησης)

• κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες

• μεγάλη ηλικία

• άρρεν φύλο

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and Feehally J. 
(Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2010
CKD: Staging and Principles of Management. In: NKF, Primer on Kidney Diseases, Elsevier, 
Philadelphia, PA, 2005



Παράγοντες Κινδύνου ΧΝΝ
Παράγοντες «έναρξης» (initiation)

• Σακχαρώδης διαβήτης

• Αρτηριακή Υπέρταση

• Δυσλιπιδαιμία

• Καρδιαγγειακή νόσος

• Παχυσαρκία/Μεταβολικό Σύνδρομο

• Υπερουριχαιμία

• Κάπνισμα

• Νεφροτοξικοί παράγοντες (ΜΣΑΦ, σκιαστικά, βαρέα μέταλλα)

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and Feehally J. 
(Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2010
CKD: Staging and Principles of Management. In: NKF, Primer on Kidney Diseases, Elsevier, 
Philadelphia, PA, 2005



Παράγοντες Κινδύνου ΧΝΝ
Παράγοντες «εξέλιξης» (progression)

• Φτωχός γλυκαιμικός έλεγχος
• Μη ρυθμιζόμενη ΑΥ
• Πρωτεϊνουρία
• Δυσλιπιδαιμία
• Καρδιαγγειακή νόσος
• Παχυσαρκία/Μεταβολικό Σύνδρομο
• Υπερουριχαιμία
• Κάπνισμα
• Νεφροτοξικοί παράγοντες (ΜΣΑΦ, σκιαστικά, βαρέα μέταλλα)
• Μεγάλη ηλικία, άρρεν φύλο, γενετική προδιάθεση
• ΟΝΑ
Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and Feehally J. 
(Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2010
CKD: Staging and Principles of Management. In: NKF, Primer on Kidney Diseases, Elsevier, 
Philadelphia, PA, 2005



Φυσική Πορεία ΧΝΝ



Εξέλιξη της διαβητικής νεφροπάθειας σε 
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Έλεγχος ΑΠ σε ασθενείς με Διαβήτη τύπου 1

Parving H-H et al, BMJ 1987

(met, fur, hydr)



Duration of Diabetes and Nephropathy  
(Pima Indians)

• The duration of diabetes, 
rather than the age at 
diagnosis, is predictive of 
nephropathy (Krakoff. 
Diabetes Care 2003;26:76)
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Cumulative risk of 
proteinuria and 
renal failure in 

patients with type 1
and type 2 diabetes

Hasslacher C, et al. Nephrol Dial Transplant 1989 



Φυσική Πορεία ΧΝΝ: 1o σημείο

“Most patients with CKD stages 3 to 5 progress relentlessly to ESRD.”

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Feehally J, Floege J, Johnson RJ (eds). 
Comprehensive Clinical Nephrology, 3rd Edn. Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2007

“The natural history of CKD stages 1 and 2 remains to be fully defined. 
It has generally been assumed that the majority of patients with CKD 
stages 3B to 5 progress relentlessly to ESRD. This has recently been 
challenged as progression is variable, and a sizable percentage of these 
patients have stable kidney function or die prematurely of CVD.”

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and Feehally J. 
(Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2010



Φυσική Πορεία ΧΝΝ



Φυσική Πορεία ΧΝΝ

Levin et al.,
AJKD 2008



Φυσική Πορεία ΧΝΝ: 2o σημείο

“Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από 
βαθµιαία µείωση της νεφρικής λειτουργίας… Η επιδείνωση της 
νεφρικής λειτουργίας είναι προοδευτική (αλλά και) συχνά κατά 
επεισόδια µη (πλήρως) ανατασσόµενα προς το τελικό στάδιο.”

ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ
• Δ/χες ύδατος-ηλ/των (αφυδάτωση, έλλειµµα νατρίου)
•Αιµοδυναµικές δ/χες (υπόταση, ΣΚΑ)
•ΑΥ µη ρυθµιζόµενη
•Λοιµώξεις
•Απόφραξη ουροποιητικού
• Νεφροτοξικά αίτια
•Μεταβολικές δ/χες (υπερουριχαιµία, υπερασβεστιαιµία)

Μέµµος Δ. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Στο: Εσωτερική Παθολογία,  University 
Studio Press, 1998, σελ. 815-827



Φυσική Πορεία ΧΝΝ

“A straight-line relationship is often found between eGFR and time.

However, many patients have “breakpoints”, suggesting acceleration or

slowing down of the rate of progression. These breakpoints could be

either spontaneous or secondary to events such as infections,

dehydration, changes in systemic blood pressure, exposure to NSAIDs or

radiocontrast agents. Attention has also been drawn recently to the

impact of intercurrent AKI events on the rate of progression of CKD.

Floege J., Johnson R.J., and Feehally J. (Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. 
Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2010



Φυσική Πορεία ΧΝΝ

Feehally J, Floege J, Johnson RJ (eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 3rd Edn. 
Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2007



Φυσική Πορεία ΧΝΝ: 3o σημείο
Η σημασία της πρωτοπαθούς νεφρικής νόσου

Locatelli F et al. NDT 1996



Χρόνια Νεφρική Νόσος
Παθοφυσιολογία



Μηχανισμοί 
εξέλιξης 

ΧΝΝ

Jaber BL & Madias NE. 
Am J Med 118:1323-30, 2005

Measures Against a 
Common Pathway 

of Progression

Cause-Specific 
Measures

Systemic HTN
Glomerular HTN
RAS
Proteinuria
Cytokines
Chemokines
Growth factors
Aldosterone
Oxidative stress
Dyslipidemia

Anemia

Diabetic 
kidney 
disease

Hereditary 
kidney 

disorders

Kidney allograft 
rejection
Glomerulonephritis
Vasculitis

Targeted 
imunosuppressi
ve therapies

General 
measures

Genetic risk 
markers

Kidney 
Injury

Complete Kidney Repair

ACE inhibitors
AT1 receptor blockers
Other antihypertensives
Cytokine inhibitors
TGF-b inhibitors
PAI-1 modulators
Aldosterone blockade
Endothelin antagonists
Nitric oxide modulators
Vasopeptidase inhibitors
Signal transduction modulators
Anti-oxidant agents
HMG-CoA reductase inhibitors
Glycosaminoglycan therapy

Erythropoietin, darbepoietin

Dietary protein restriction
Dietary sodium restriction
Physical activity
Obesity management 
Smoking cessation 
Nephrotoxin avoidance

Pharmacogenomic approaches

Intensive glycemic 
control
Pancreatic 
transplantation
AGEs formation 
inhibitors

Gene therapy
Enzyme replacement 
therapy

Glomerular Sclerosis
Tubulointerstitial Fibrosis

¯ GFR

Kidney Failure

Residual Kidney Damage Repair

Active 
Disease

Inactive 
Disease



Παθογένεια Διαβητικής Νεφροπάθειας
«Διαπλοκή» μεταξύ αιμοδυναμικών και μεταβολικών οδών

Cooper ME, Diabetologia 2001



Παθοφυσιολογία Χρόνιας Νεφρικής Νόσου
Αιμοδυναμικοί μηχανισμοί



• Σπειραµατική υπέρταση

• Υπερδιήθηση

• Δυσλειτουργία 
σπειραµατικού ηθµού

•Πρωτεινουρία

• Υπερπλασία µεσαγγειακών 
κυττάρων

• Ενδονεφρική φλεγµονώδης 
διεργασία

• Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία

•Υπερπλασία λείων µυικών 
κυττάρων  

Μηχανισμοί νεφρικής βλάβης

Αρτηριακή Πίεση

Φυσιολογικός Νεφρώνας



Νεφρική αυτορύθμιση
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Autoregulation is compromised in elderly, diabetic, and with concurrent NSAID 
treatment



Νεφρική 
Αγγειακή 

«Μηχανική»

Παρεµβαίνοντας στον τόνο 
του προσαγωγού και του 
απαγωγού αρτηριδίου, 
µπορούµε να επηρεάσουµε:

α) Renal Plasma Flow
β) Filtration Pressure
γ) Glomerular Filtration 
Rate



Σπειραματική υπέρταση, υπερδιήθηση, πρωτεϊνουρία

Ritz E. Pathogenesis, Clinical Manifestations and Natural History of Diabetic Nephropathy. In: Feehally 
J, Floege J, Johnson RJ (eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 3rd Edn. Mosby Elsevier, Philadelphia, 
PA, 2007



Efferent Arteriole
Constriction

Glomerulus

Increased Proteinuria

Afferent Arteriolar DilatationIncreased
Glomerular
Pressure

Angiotensin II

Θεωρητικός αιμοδυναμικός μηχανισμός 
σπειραματικής βλάβης από την Αγγ ΙΙ

Blood Flow

Blood Flow



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Η αντιυπερτασική αγωγή στη ΧΝΝ στοχεύει στη µείωση του κινδύνου 
για καρδιαγγειακή νόσο και στην σταθεροποίηση - επιβράδυνση της 

εξέλιξης της νεφρικής νόσου (guideline 1)

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΝΔΟΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΩΝΩΝ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ



Kanzaki et al. Hypertension Res 2015;38:633

GFR >90 ml/min GFR >135ml/min
Hyperfiltration

GFR <60ml/min GFR <30ml/min

Normal
Glomerular

hypertension CKD stage 3 CKD stage 4

Brenner et al. Kidney Int 1996;49:1774



Risk Factors for Kidney Disease Progression Related to 
Hypertension

Proteinuria Proteinuria

Other Other

Damage Kidney
Failure¯GFRHypertension Hypertension

National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis. 2004;43(suppl 1):S1-S290.



Pathogenesis of Diabetic Nepropathy 
Role of the RAAS

Ritz E. Pathogenesis, Clinical Manifestations and Natural History of Diabetic Nephropathy. 
In: Feehally J, Floege J, Johnson RJ (eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 3rd Edn. 
Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2007

• Hemodynamic effects of Angiotensin II
- Increase systemic blood pressure
- Induce efferent arteriole vasoconstriction & increases 
glomerular pressure

• Non-hemodynamic effects of Angiotensin II
- Promotes cell proliferation
- Promotes mesangial matrix expansion
- Induces cytokine (i.e. TGF-β) synthesis

• Effects of aldosterone
- Sodium and water retention – increase in systemic BP
- Promotes cell proliferation and matrix expansion



Στένωση Νεφρικής 
Αρτηρίας και 

Ισχαιμική 
Νεφροπάθεια



Παθογένεια ισχαιμικής νεφρικής νόσου

Feehally J, Floege J, 
Johnson RJ (eds). 
Comprehensive Clinical 
Nephrology, 3rd Edn. 
Mosby Elsevier, 
Philadelphia, PA, 2007



Efferent Arteriolar
Contraction

Glomerulus

Increased Filtration

Reduction in blood flow

Increased
Glomerular
Pressure

Angiotensin II

Θεωρητικός ρόλος της Αγγ ΙΙ στη διατήρηση 
της σπειραματικής διήθησης  

Decrease in Afferent 
Arteriolar Blood Flow

Blood Flow



ΑΥ, σπειραματική αιματική παροχή και ΧΝΝ

αρτηριακή 
υπέρταση

σπειραματική
υπέρταση/
ισχαιμία

σπειραματο-
σκλήρυνση



Αιµοδυναµικοί µηχανισµοί νεφρικής βλάβης στην 
υπέρταση

Η νεφρική βλάβη ειναι αποτέλεσµα 
1) της σπειραµατικής υπέρτασης και υπερδιήθησης λόγω 
απώλειας των αυτορρυθµιστικών µηχανισµών που στην 
αρχική φάση της ιδιοπαθούς υπέρτασης είναι 
φυσιολογικοί

2) της σπειραµατικής ισχαιµίας και υποαιµάτωσης που 
οφείλεται σε στένωση των προσπειραµατικών αγγείων 
(όπως συµβαίνει στη σοβαρή νεφρική στένωση)

Hypertension. 2004;44:595 



left                             right

Diabetic patient with unilateral 
renal artery stenosis



Συχνότητα μικρο/μακρολευκωματινουρίας 
στο γενικό πληθυσμό

Coresh J et al., J Am Soc Nephrol 16:180-188, 2005



Συχνότητα χαμηλού eGFR στο γενικό 
πληθυσμό

Coresh J et al., J Am Soc Nephrol 16:180-188, 2005



Συχνότητα χαμηλού eGFR και 
μακρολευκωματινουρίας

O’ Hare et al., Ann Intern Med 2009



Παθοφυσιολογία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου
Μη-Αιμοδυναμικοί μηχανισμοί



Προταθέντες παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί και πιθανές 
θεραπείες στη διαβητική νεφροπάθεια

Metabolic
Hyperglycaemia Insulin*
Increased glucose-derived Aminoguanidine†
proteins (eg, AGE) AGE cross-link breakers (eg, PTB)‡
Polyol Aldose reductase inhibitors†

Hemodynamic
Elevated systemic blood pressure Antihypertensive drugs*
Increased intraglomerular pressure ACE inhibition,* low protein diets*
Increased vasoactive hormones ACE inhibition,* ARBs†
(eg, angiotensin-II, endothelin) ET-receptor antagonists‡

Intermediate pathways
Growth factors eg, TGFβ, IGF Antibodies‡
Protein kinase C dependent PKCβ inhibition‡
*Proven clinically. †Proven experimentally and now under investigation in human beings. ‡Under experimental investigation. TGF=transforming growth

factor; IGF=insulin like growth factor; AGE=advanced glycated endproducts; ACE=angiotensin converting enzyme; ET=endothelin;
PTB=phenacylthiazolium bromide; PKC=protein kinase C.

Cooper ME, Lancet 1998







Αντίσταση στην ινσουλίνη και νεφρική βλάβη
Παθοφυσιολογία

Sarafidis P & Ruilope G, Am J Nephrol 2006







Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στη διαβ. νεφροπάθεια:
ανισορροπία μεταξύ ενδοθηλίνης και ΝΟ





Παθογένεια Διαβητικής νεφροπάθειας 
Μοριακά «μονοπάτια»



Εξέλιξη της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου
«Cross-talk» με τα μονοπάτια της φλεγμονής



Potential interactions between metabolic and 
haemodynamic factors in the pathogenesis of diabetic 

nephropathy

Cooper ME, Lancet 1998



Diabetic nephropathy: mechanisms connecting mechanical 
stretch in intraglomerular hypertension with extracellular matrix 

deposition in the mesangium

Giunti et al, Hypertension 2006



Diabetic nephropathy: mechanisms connecting mechanical 
stretch in intraglomerular hypertension with decreased podocyte 

number

Giunti et al, Hypertension 2006



Χρόνια Νεφρική Νόσος
Ιστολογικές αλλαγές



Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ

• Η εξέλιξη της ΧΝΝ συνδυάζεται µε προοδευτικές αλλαγές στο

νεφρικό ιστό µε χαρακτηριστική την ουλοποίηση (scarring), µε τη

µορφή σπειραµατοσκλήρυνσης, διαµεσοσωληναριακής ίνωσης και

αγγειακής σκλήρυνσης.

• Ενώ αρχικά µπορεί να προεξέχει η βλάβη στα σπειράµατα, τα

σωληνάρια, το διάµεσο ιστό, ή τα αγγεία, το τελικό αποτέλεσµα στις

περιπτώσεις προχωρηµένης ΧΝΝ είναι η ίνωση σε όλα τα δοµικά

τµήµατα του νεφρού.

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and Feehally J. 
(Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, Philadelphia, 2010



ΧΝΝ: 
Μακροσκοπική 
εµφάνιση



Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ
“επούλωση” ή “ουλοποίηση”

Epidemiology and 
pathophysiology of CKD. 
In: Floege J., Johnson 
R.J., and Feehally J. 
(Eds). Comprehensive 
Clinical Nephrology, 4th 
Ed. Mosby Elsevier, 
Philadelphia, PA, 2010



Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ
Σπειραματοσκλήρυνση

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and 
Feehally J. (Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, 
Philadelphia, PA, 2010

• The endothelial capillary lining displays protective anticoagulant, anti-
inflammatory, and antiproliferative functions.
• Endothelial damage can be triggered by an acute inflammatory process 
(GN), a metabolic insult, DM, or hemodynamic shear stress 
(hypertension)
• Injury transforms endothelium to a proaggregatory, pro-inflammatory, 
and mitogenic surface, leading to:
accumulation of inflammatory cells and platelets within glomerular 
capillaries 
microthrombi formation, 
infiltration of the glomerular tufts by macrophages and foam cells
stimulation of mesangial cell proliferation



Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ
Σπειραματοσκλήρυνση

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and 
Feehally J. (Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, 
Philadelphia, PA, 2010

• Η ενδοθηλιακή σπειραµατική επιφάνεια εµφανίζει προστατευτικές αντιπηκτικές,

αντιφλεγµονώδεις, και αντι-πολλαπλασιαστικές ιδιότητες.

• Ενδοθηλιακή βλάβη µπορεί να προκληθεί από µια οξεία φλεγµονώδη διαδικασία

(ΣΝ), µια µεταβολική προσβολή (ΣΔ), ή µια αιµοδυναµική διατµητική τάση

(υπέρταση)

• Ο τραυµατισµός µετατρέπει το ενδοθήλιο σε προ-θροµβωτική, προ-φλεγµονώδη και

µιτογόνο επιφάνεια, οδηγώντας σε: συσσώρευση φλεγµονωδών κυττάρων και

αιµοπεταλίων στα σπειραµατικά τριχοειδή, σχηµατισµό µικροθρόµβων, διήθηση του

σπειράµατος από µακροφάγα και αφρώδη κύτταρα και διέγερση του πολλαπλασιασµού

των µεσαγγειακών κυττάρων



Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ
Σπειραματοσκλήρυνση



Carmelita Marcantoni et al. Kidney International (2002) 62, 172–180

Solidified type (A) Obsolescent type (B) 

Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ
Σπειραματοσκλήρυνση



Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ
Σπειραματοσκλήρυνση

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and 
Feehally J. (Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, 
Philadelphia, PA, 2010



Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ
Σπειραματοσκλήρυνση

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and 
Feehally J. (Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, 
Philadelphia, PA, 2010





Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ
Διαμεσοσωληναριακή ίνωση

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and Feehally J. 
(Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2010



Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ
Προταθέντες μηχανισμοί ανάπτυξης 

διαμεσοσωληναριακής ίνωσης στη ΧΝΝ

Theilig F. Ann Anat 2010

α) Υπερφόρτωση εγγύς σωληναρίου µε πρωτεΐνες (τοξικές: 
τρανσφερρίνη/Fe, συµπλήρωµα, λιποπρωτεΐνες κτλ.)

β) Χρόνια ισχαιµία/υποξία

γ) Απόφραξη ουροφόρου πόλου/misdirected filtration

δ) Διάµεση φλεγµονή µέσω σπειραµατο-σωληναριακού 
παλίνδροµου κυκλώµατος



Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ
Διαμεσοσωληναριακή ίνωση

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and Feehally J. 
(Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2010



Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ
Προέλευση ενεργών (μυο)ινοβλαστών

α) Ενεργοποίηση ινοβλαστών διάµεσου ιστού

β) Epithelial-mesenchymal transformation (ΕΜΤ) σωληναριακών 

κυττάρων

γ) ΕΜΤ αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων και περικυττάρων

δ) Μετακίνηση πρόδροµων κυττάρων (stem cells) από το µυελό 

των οστών

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and Feehally J. 
(Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2010



Ιστολογικές αλλοιώσεις ΧΝΝ
Αγγειακή σκλήρυνση

Epidemiology and pathophysiology of CKD. In: Floege J., Johnson R.J., and Feehally J. 
(Eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 4th Ed. Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2010

• Εµφάνιση αρτηριολοσκλήρυνσης και υαλίνωσης σε πρώιµα στάδια 

ΧΝΝ – δυσανάλογη µε τη βαρύτητα ΑΥ.

•Αλλοιώσεις στο προσαγωγό σε ΥΝ, προσαγωγό & απαγωγό σε ΔΝ

•Αλλοιώσεις στα περισωληναριακά τριχοειδή υπεύθυνες για 

ισχαιµία διάµεσου ιστού, που οδηγεί σε ίνωση µέσω διέγερσης 

ινοβλαστών

• Το αγγειακά ενδοθήλιακα κύτταρα και τα περικύτταρα (pericytes) 

µπορούν να µεταπίπτουν σε µυοινοβλάστες.



Artery of interlobular size showing 
intimal thickening
(haematoxylin and eosin, Χ250)

J E Martin et al. 2007, J Pathol:211

Reduplication of the internal elastic 
lamina, (Elastic Van Gieson, Χ250)



Χρόνια Νεφρική Νόσος
Κλινική Εικόνα ανάλογα με το Στάδιο



Συνέπειες ΧΝΑ

q Διαταραχή ισοζυγίου ύδατος

q Διαταραχές ηλεκτρολυτών

q Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας

q Αδυναμία αποβολής προϊόντων μεταβολισμού

q Διαταραχή ενδοκρινικών λειτουργιών



Κλινικές εκδηλώσεις ανάλογα με το στάδιο της 
ΧΝΝ



Κλινικές εκδηλώσεις ανάλογα με το στάδιο της 
ΧΝΝ
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Hypertension* Hemoglobin < 12.0 g/dL
Unable to walk 1/4 mile Serum albumin < 3.5 g/dL
Serum calcium < 8.5 mg/dL Serum phosphorus > 4.5 mg/dL

*>140/90 or antihypertensive medication p-trend < 0.001 for each abnormality



Χρόνια Νεφρική Νόσος
Τελικό Στάδιο



• Αναπνευστικό Σύστημα
- πλευρίτιδα
- οξεωτική αναπνοή
- ουραιμικός πνεύμονας 

• Καρδιαγγειακό Σύστημα
- υπέρταση
- περικαρδίτιδα
- καρδιακή ανεπάρκεια
- μυοκαρδιοπάθεια
- ισχαιμική νόσος
- αρρυθμίες

Κλινική εικόνα «Ουραιμικού Συνδρόμου»



• Μυοσκελετικό Σύστημα
- οστικά άλγη
- κατάγματα
- μυοπάθεια

• Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
- καταβολή
- αδυναμία
- κεφαλαλγία
- διαταραχές ύπνου
- υπερδιέγερση
- λήθαργος, σπασμοί, κώμα

Κλινική εικόνα «Ουραιμικού Συνδρόμου»



• Περιφερικό Νευρικό Σύστημα
- παραισθήσεις
- ανήσυχα άκρα
- ελάττωση ή κατάργηση αντανακλαστικών

• Ψυχική Σφαίρα
- διαταραχές προσωπικότητας
- κατάθλιψη
- οργανικό ψυχοσύνδρομο

Κλινική εικόνα «Ουραιμικού Συνδρόμου»



• Γαστρεντερικό  Σύστημα
- ναυτία
- έμετοι
- στοματίτιδα
- έλκος
- γαστρίτιδα
- αιμορραγία

• Ενδοκρινικό Σύστημα
- υπερπαραθυρεοειδισμός
- αμηνόρροια
- στείρωση
- σεξουαλικές διαταραχές 

Κλινική εικόνα «Ουραιμικού Συνδρόμου»



Κλινική εικόνα «Ουραιμικού Συνδρόμου»

• Δέρμα
- μελάγχρωση
- ωχρότητα
- κνησμός 
- απολέπιση
- πετέχειες

• Αιμοποιητικό
- αναιμία
- αιμορραγική διάθεση



Metabolic changes

• Na+ excretion initially increased
• Edema occurs when GFR continues to diminish.
• NH4+ excretion declines adding to metabolic acidosis.
• Bone CaCO3 begins to act as a buffer for the acidosis and 

leading to chronic bone loss and bone lesions develop 
(renal osteodystrophy).

• Accumulations of normally secreted uremic toxins



Uremic Syndrome

• Uremia occurs in stage 3 & 4 of CRF.  It means 
literally “urine in the blood”
– Symptomatic azotemia
– Fever, Malaise
– Anorexia, Nausea
– Mild neural dysfunction
– Uremic pruritus (itching)



Associated problems with CFR
• Immunosuppression

– Increased risk of infection
– People with CFR should be vaccinated regularly

• Anemia
– Due to reduced erythropoietin production by kidney.  Usually 

doesn’t occur until 6-12 mos prior to dialysis
• Hyperuricemia (Gout)

– Increased uric acid in system
– Pain in joints, may contribute to renal dysfunction

• Hyperphosphatemia
– Increased parathyroid hormone levels
– Increased phosphate load from bone metabolism

• Hypertension
• Poor coagulation
• Proteinuria



Τρόποι Επιβράδυνσης 
της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου



Επιβράδυνση της εξέλιξης της ΧΝΝ

Normoalbuminuria Microalbuminuria Proteinuria   GFR  ESRD

Αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος

Αυστηρός έλεγχος υπέρτασης, Χορήγηση ACEi-ARB, 

πρωτεϊνική πρόσληψη, statins, ..

Πρωτογενής Δευτερογενής ΤριτογενήςΠΡΟΛΗΨΗ
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ



Τρόποι Επιβράδυνσης ΧΝΝ

• Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
• Μείωση πρωτεϊνουρίας
• Αποκλεισμός ΣΡΑ
• Περιορισμός λευκώματος
• Έλεγχος λιπιδίων
• Μείωση σωματικού βάρους σε παχύσαρκους
• Γλυκαιμικός έλεγχος
• Διακοπή καπνίσματος
• Αποφυγή νεφροτοξικών παραγόντων



Τρόποι Επιβράδυνσης ΧΝΝ

• Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
• Μείωση πρωτεϊνουρίας
• Αποκλεισμός ΣΡΑ
• Περιορισμός λευκώματος
• Έλεγχος λιπιδίων
• Μείωση σωματικού βάρους σε παχύσαρκους
• Γλυκαιμικός έλεγχος
• Διακοπή καπνίσματος
• Αποφυγή νεφροτοξικών παραγόντων



Σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης ΤΣΧΝΑ σε 332,544 
άνδρες στη μελέτη MRFIT (Adjusted Relative Risk)§
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Klag MJ, et al. NEJM 1996;334:13-18.

* p<0.001



Βραδύτερη έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας 
με καλύτερη ρύθμιση της ΑΠ σε ασθενείς με 
διαβητική και μη διαβητική νεφρική νόσο

Relationship between achieved blood pressure control and declines in GFR in 6 
clinical trials of diabetic and 3 trials in nondiabetic renal disease  
Bakris GL.  for the NKF Hypertension and Diabetes Executive Committees Working Group.
Am J Kidney Dis. 2000;36:646-661.
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FPG=fasting plasma glucose
*P<0.05.
UKPDS 35. BMJ. 2000;321:405-412; UKPDS 38. BMJ. 1998;317:703-713.

“Tight” control (n=758): mean achieved BP of 144/82 mmHg
“Less tight” control (n=390): mean achieved BP of 154/87 mmHg

† vs <180/105 mm Hg

UKPDS: Έλεγχος της ΑΠ έναντι ελέγχου του 
σακχάρου ορού



Όρια-Στόχοι της ΑΠ σε ασθενείς με ΣΔ ή ΧΝΝ

Organization Year Systolic BP Diastolic BP

NICE 2008 <130 <80
ESH/ESC 2007 <130 <80
JNC VII 2003 <130 <80

British Hypertension Society 2004 <130 <80
ESH/ESC 2003 <130 <80

American Diabetes Association 2001 <130 <80
National Kidney Foundation 2000 <130 <80

Canadian Hypertension Society 1999 <130 <80

British Hypertension Society 1999 <140 <80

WHO/ISH 1999 <130 <85
JNC VI 1997 <130 <85



Η σημασία του ελέγχου της ΑΠ σε σχέση με το 
επίπεδο της πρωτεϊνουρίας
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Sarafidis P, et al. Am J Kidney Dis 2007 



Organization Year Diabetes CKD

K-DIGO 2012 <140/90

<140/90
<130/80 in 
micro/macro 
albuminuria

ESH/ESC 2013 <140/85
<140

<130 in 
proteinuria

ADA 2013 <140/80

JNC 8 2014 <140/90 <140/90

Όρια-Στόχοι της ΑΠ σε ασθενείς με ΣΔ ή ΧΝΝ



Sarafidis PA, Ruilope LM. Blood pressure targets for patients with chronic 
kidney disease. ESH Newsletter 2013;55, 

Sarafidis PA, Ruilope LM. Kidney International 2013

Protein excretion <0.3 
g/day
(Normoalbuminuria,
Microalbuminuria, 30-
150 mg/day)

Protein excretion 0.3-1 
g/day
(Microalbuminuria 150-300 
mg/day,
Macroalbuminuria 300-500 
mg/day)

Protein excretion >1 
g/day
(Macroalbuminuria 
>500 mg/day)

Non-
diabetic 
kidney 
disease

<140/90 mmHg <130/80 mmHg <125/75 mmHg *

Diabetic 
kidney 
disease

SBP <130-140 mmHg¶

DBP <80 mmHg¶
<130/80 mmHg∫ <130/80 mmHg∫

(<125/75 mmHg∫ for 
young patients with 
heavy proteinuria)

ΑΠ Στόχος σε ασθενείς με ΧΝΝ



Τρόποι Επιβράδυνσης ΧΝΝ

• Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
• Μείωση πρωτεϊνουρίας
• Αποκλεισμός ΣΡΑ
• Περιορισμός λευκώματος
• Έλεγχος λιπιδίων
• Μείωση σωματικού βάρους σε παχύσαρκους
• Γλυκαιμικός έλεγχος
• Διακοπή καπνίσματος
• Αποφυγή νεφροτοξικών παραγόντων



Παράγοντες κινδύνου ΧΝΝ
Πρωτεϊνουρία

Locatelli F et al. NDT 1996



Τρόποι Επιβράδυνσης ΧΝΝ

• Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
• Μείωση πρωτεϊνουρίας
• Αποκλεισμός ΣΡΑ
• Περιορισμός λευκώματος
• Έλεγχος λιπιδίων
• Μείωση σωματικού βάρους σε παχύσαρκους
• Γλυκαιμικός έλεγχος
• Διακοπή καπνίσματος
• Αποφυγή νεφροτοξικών παραγόντων



Αλβουμινουρία

Schmieder RE. J Hypertens.Suppl 2006;24:S31–S35

Αναστολή της εξέλιξης της διαβητικής 
νεφροπάθειας μέσω του αποκλεισμού του ΣΡΑ

α-ΜΕΑ

Χρόνος εξέλιξης μέχρι 25 χρόνια 

ΑRB

Τύπου ΙΙ Σ. Διαβήτης
Υπέρταση

Ενδοθηλιακή
δυσλειτουργία

Μίκρο-
αλβουμινουρία

Νεφρική
Ανεπάρκεια

TRENDY

ESRD

LIFE-Diabetes
DETAIL

INNOVATION
IRMA-2

MARVAL
IDNT RENAAL

AMADEO
VIVALDI

TRENDY

BENEDICT MICRO HOPE

DETAIL
??

Cap.Study



Επίδραση των α-ΜΕΑ και των ΑΥΑ  συγκριτικά με αγωγή που δεν 
συμπεριελάμβανε αποκλειστή του ΣΡΑΑ στη επίπτωση ΤΣΧΝΑ.

Sarafidis P, et al. Am J Hypertens 2008



Επίδραση των α-ΜΕΑ και των ΑΥΑ συγκριτικά με αγωγή που δεν 
συμπεριελάμβανε αποκλειστή του ΣΡΑΑ στο διπλασιασμό της κρεατινίνης ορού

Sarafidis P, et al. Am J Hypertens 2008



Επίδραση των α-ΜΕΑ και των ΑΥΑ  συγκριτικά με αγωγή που δεν 
συμπεριελάμβανε αποκλειστή του ΣΡΑΑ στην ολική θνησιμότητα.

Sarafidis P, et al. Am J Hypertens 2008





Νεφροπροστατευτικό 
αποτέλεσμα των α-ΜΕΑ και ARB

• Ελάττωση της συστηματικής αρτηριακής
πίεσης

• Ελάττωση της σπειραματικής τριχοειδικής
πίεσης

• Ελάττωση των τροφικών και λοιπών
δυσμενών δράσεων της ΑγγΙΙ

• Ελάττωση της πρωτεϊνουρίας

Οφείλεται:
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Προσαρμογή δοσολογίας α-ΜΕΑ/ΑΤ1 αναστολέων βασιζόμενη 
στο μέγεθος της πρώιμης μείωσης του GFR μετά την έναρξη 
της αγωγής

0-15% 15-30% 30-50% >50% 

Όχι μεταβολή Όχι μεταβολή Μείωση δόσης Διακοπή



Συνιστώμενα διαστήματα για τον έλεγχο GFR μετά έναρξη 
αγωγής με α-ΜΕΑ/ΑΤ1 αναστολείς βασιζόμενοι στην αρχική 
τιμή GFR 

GFR ³60 GFR 30-59 GFR<30 

4-12 εβδομ. 2-4 εβδομ £2 εβδομ





Αποκλεισμός του ΣΡΑ σε ηλικιωμένους

“…Physicians should remember that the most common
cause of end-stage renal disease among elderly persons
with preexisting CKD is acute kidney injury secondary to
radiocontrast procedures, anti-inflammatory drugs, or
worsening heart failure, not a gradual decrease
consistent with the natural history of CKD itself. Use of
RAS blockers in such patients puts them at increased
risk for worsening CKD….”

Sarafidis PA & Bakris GL, Ann Intern Med 2009



Sarafidis PA, Ruilope LM. Renin-angiotensin-aldosterone system blockade in 
hypertensive patients with chronic kidney disease. ESH Newsletter 2013;56

Sarafidis PA, Ruilope LM. Kidney International 2014

Πρώτης γραμμής αντι-υπερτασικά φάρμακα σε ΧΝΝ

Normoalbuminuria
(<30 mg/day or 
ACR <30 mg/g)

Microalbuminuria 
(30-300 mg/day or 
ACR 30-300 mg/g)

Macroalbuminuria 
(>300 mg/day or ACR 
>300 mg/g)
or Clinical Proteinuria 
(>0.5 g/day)

Non-
diabetic 
kidney 
disease

None preferred None preferred ACEI or ARB *

Diabetic 
kidney 
disease

ACEI or ARB ¶ ACEI or ARB¶ ACEI or ARB*





Τρόποι Επιβράδυνσης ΧΝΝ

• Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
• Μείωση πρωτεϊνουρίας
• Αποκλεισμός ΣΡΑ
• Περιορισμός λευκώματος
• Έλεγχος λιπιδίων
• Μείωση σωματικού βάρους σε παχύσαρκους
• Γλυκαιμικός έλεγχος
• Διακοπή καπνίσματος
• Αποφυγή νεφροτοξικών παραγόντων



MDRD study: Estimated Protein Intake and Mean Arterial 
Pressure in Patients with Renal Disease Enrolled in Studies 1 & 2

Klahr S. et al, N Engl J Med 1994;330:877-884



MDRD study: Estimated Decline in GFR from Base Line 
(B) to Selected Follow-up Times (F) in Study 1

Klahr S. et al, N Engl J Med 
1994;330:877-884



MDRD study: The Occurrence of End-Stage Renal 
Disease (ESRD) or Death in Patients in Study 2

Klahr S. et al, N Engl J Med 
1994;330:877-884



Effect of dietary protein restriction on progression of 
diabetic renal disease

Pedrini MT, et al. Ann Intern Med 1996



Διαιτητική πρόσληψη λευκώματος και εξέλιξη ΧΝΝ

“…Although a sufficiently large long-term prospective study is
needed to establish the safety, efficacy and compliance with protein
restriction in DN, ADA recommends that non-pregnant diabetic
patients should restrict their protein intake to 0.8 gr/ kg ideal body
weight / day.
In patients with advanced renal failure, concern about malnutrition
tempers the enthusiasm for protein restriction. On the whole, the
relatively modest benefit from protein restriction, if any, is vastly
inferior to what can be achieved by BP lowering and blockade of the
RAS.”

Ritz E. Pathogenesis, Clinical Manifestations and Natural History of Diabetic Nephropathy. 
In: Feehally J, Floege J, Johnson RJ (eds). Comprehensive Clinical Nephrology, 3rd Edn. 
Mosby Elsevier, Philadelphia, PA, 2007



Τρόποι Επιβράδυνσης ΧΝΝ

• Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
• Μείωση πρωτεϊνουρίας
• Αποκλεισμός ΣΡΑ
• Περιορισμός λευκώματος
• Έλεγχος λιπιδίων
• Μείωση σωματικού βάρους σε παχύσαρκους
• Γλυκαιμικός έλεγχος
• Διακοπή καπνίσματος
• Αποφυγή νεφροτοξικών παραγόντων



Στατίνες και αλβουμινουρία

Douglas K, et al. Ann Intern Med 2006





Τρόποι Επιβράδυνσης ΧΝΝ

• Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
• Μείωση πρωτεϊνουρίας
• Αποκλεισμός ΣΡΑ
• Περιορισμός λευκώματος
• Έλεγχος λιπιδίων
• Μείωση σωματικού βάρους σε παχύσαρκους
• Γλυκαιμικός έλεγχος
• Διακοπή καπνίσματος
• Αποφυγή νεφροτοξικών παραγόντων



ΒΜΙ και κίνδυνος ESRD

Adjusted relative risk for ESRD by body mass BMI. Model adjusted for Multiphasic Health 
Checkup period, age, sex, race, education level, smoking status, history of myocardial infarction, 
serum cholesterol level, proteinuria, hematuria, and serum creatinine level

Hsu et al. Ann Intern Med 2004 144:21–28.



Chagnac A, JASN 2003

Απώλεια βάρους και eGFR σε ασθενείς με σοβαρή 
παχυσαρκία



Τρόποι Επιβράδυνσης ΧΝΝ

• Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
• Μείωση πρωτεϊνουρίας
• Αποκλεισμός ΣΡΑ
• Περιορισμός λευκώματος
• Έλεγχος λιπιδίων
• Μείωση σωματικού βάρους σε παχύσαρκους
• Γλυκαιμικός έλεγχος
• Διακοπή καπνίσματος
• Αποφυγή νεφροτοξικών παραγόντων



– Προγευματικό σάκχαρο 90-130 mg/dl
– HbA1C <7.0% (?? 7-8%)
– Μέγιστο μεταγευματικό σάκχαρο <180 mg/dl
– Αυτο-έλεγχος θεραπείας

Γλυκαιμικός έλεγχος σε ΔΝ



Δόσεις Υπογλυκαιμικών Φαρμάκων στη ΧΝΝ



Τρόποι Επιβράδυνσης ΧΝΝ

• Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
• Μείωση πρωτεϊνουρίας
• Αποκλεισμός ΣΡΑ
• Περιορισμός λευκώματος
• Έλεγχος λιπιδίων
• Μείωση σωματικού βάρους σε παχύσαρκους
• Γλυκαιμικός έλεγχος
• Διακοπή καπνίσματος
• Αποφυγή νεφροτοξικών παραγόντων



Καπνισμά και νεφρική βλάβη: παθογενετικοί μηχανισμοί

• Increased sympathetic nerve activity
• Increase in blood pressure and heart rate
• Alteration of diurnal blood pressure rhythm
• Increase in RVR leading to decrease in GFR and RPF (ET-1-mediated?)
• Increase in intraglomerular capillary pressure
• Aggravation of hyperfiltration in patients with diabetic nephropathy
• Arteriosclerosis of the renal arteries and the intrarenal arteries and arterioles
• ET-1 or ANG II-mediated proliferation and matrix accumulation of VSMC, endothelial 

cells and mesangial cells
• Tubulotoxicity
• Direct toxic effects on endothelial cells

Alteration of the prostaglandin/thromboxane metabolism
Oxidative stress through generation of reactive oxygen species
NO depletion
Impairment of endothelial cell-dependent vascular dilation
Increased adhesion of monocytes to the endothelium
Carbon monoxide-induced hypoxia

• Increased clotting of platelets
• Impaired lipoprotein and glycosaminoglycan metabolism
• Modulation of the immune response
• Antidiuresis (vasopressin-mediated)
• Insulin resistance

Orth S & Ritz E, Curr Opin 
Nephrol Hypert 2002



Αποτελέσματα:
Παρά τη σημαντική ελάττωση της ΜΑΠ από 127 στα 97

mmHg με αντιϋπερτασική αγωγή
Το κάπνισμα ήταν ο σημαντικότερος ανεξάρτητος παράγοντας

της υποκείμενης εξέλιξης της νεφρικής νόσου (με δείκτη την
κρεατινίνη ορού)

καπνιστές: αρχικά 1.5 mg/dl
τέλος 2.1 mg/dl

μη καπνιστές: αρχικά 1.5 mg/dl
τέλος 1.2 mg/dl

Επίδραση του καπνίσματος 
στη νεφρική λειτουργία



•Προοπτική μελέτη (μέση διάρκεια παρακολούθησης 35 μήνες)

•Εξετάστηκαν οι παράγοντες που επιδρούν στη νεφρική λειτουργία

•Σε 53 υπερτασικούς (κρεατ. 1.5-1.9 mg/dl)
Αποτελέσματα:

Παρά τη σημαντική ελάττωση της ΜΑΠ από 127 στα 97 mmHg με
αντιϋπερτασική αγωγή
Το κάπνισμα ήταν ο σημαντικότερος ανεξάρτητος παράγοντας της

υποκείμενης εξέλιξης της νεφρικής νόσου (με δείκτη την κρεατινίνη ορού)
καπνιστές: αρχικά 1.5 mg/dl

τέλος 2.1 mg/dl
μη καπνιστές: αρχικά 1.5 mg/dl

τέλος 1.2 mg/dl
Regahd, Am J Kidney Dis, 2000

Επίδραση του καπνίσματος 
στη νεφρική λειτουργία



(…και άλλοι) Τρόποι Επιβράδυνσης ΧΝΝ

• Μείωση υπερουριχαιμίας

• Αποφυγή υποκαλιαιμίας

• Χορήγηση NaHCO3

• Διόρθωση διαταραχών ασβεστίου φωσφόρου + 
χορήγηση ενεργού βιταμίνης D

• Διόρθωση αναιμίας



Χρόνια Νεφρική Νόσος
Αντιμετώπιση ΧΝΝ τελικού σταδίου



Συχνότητα ESRD

• Δύσκολο να προσδιοριστεί

• Υπολογισμός έμμεσα με βάση το ρυθμό εισόδου σε
εξωνεφρική κάθαρση

• Περίπου 1000 ασθενείς με ΧΝΑ τελικού σταδίου /
εκατομμύριο πληθυσμού

• Μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών



Αντιμετώπιση ΧΝΝ τελικού σταδίου

• Υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας

– Αιμοκάθαρση

– Περιτοναϊκή κάθαρση

• Μεταμόσχευση νεφρού

• (Συντηρητική θεραπεία)



ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Προετοιμασία ασθενούς (ενημέρωση & ψυχολογική 
υποστήριξη) όταν GFR < 30 mL/min/1,73 m2

• Έγκαιρη προετοιμασία προσπέλασης

• Έναρξη υποκατάστασης (ΑΜ/ΠΚ) ή μεταμόσχευση

όταν GFR < 15 mL/min/1,73 m2





Conservative 
Treatment

Dialysis Transplant

Hemodialysis Peritoneal Related Donor Cadaver Donor

Home Center

Αντιμετώπιση ΧΝΝ τελικού σταδίου



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(ΥΣΕ, Νοέμβριος 07)
31/12/05 12/11/07

HD 7.865 8.180
PD 771 736
Tx 2.010 2.187

10.646 11.103 *

Ασθενείς ανά μέθοδο





• Hemodialysis
– Uses a mechanized 

filter to remove 
impurities from the 
blood system

– Essentially replaces 
kidney with a machine

– Dialysis usually occurs 
a 3 times per week.

Αρχές Αιμοκάθαρσης



Κύκλωμα αιμοκάθαρσης



Αρχές Περιτοναϊκής Κάθαρσης

• Peritoneal 
Dialysis
– Uses the 

peritoneum 
as a filter



Αρχές Περιτοναϊκής Κάθαρσης

• An osmotic pressure 
gradient is applied by the 
addition to the dialysis 
fluid of an osmotic agent 
which will “suck” fluid from 
the blood.

• In most cases glucose is 
used to create the osmotic 
pressure.

• Fluid is removed by 
ultrafiltration driven by an 
chosen osmotic pressure 
gradient. (Eg. 
Yellow/Green/Red Bags)



Μεταμόσχευση νεφρού: χειρουργική θέση



ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Επαγωγή με αντισώματα Αντισώματα που 
εξαλείφουν ή όχι τα 

λεμφοκύτταρα

Αναστολείς καλσινευρίνης CsA, TAC

Συμπληρωματικά 
ανοσοκατασταλτικά

AZA, MMF, sirolimus, 
everolimus

Κορτικοστεροειδή Δοσολογία



ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Αποφρακτική Ουροπάθεια
Λίγα λόγια για τη σημασία της απόφραξης



ΟΡΙΣΜΟΣ

Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια (ΟΝΑ) είναι ένα κλινικό
σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από:
- αιφνίδια ελάττωση του ρυθμού σπειραματικής
διήθησης (ώρες έως εβδομάδες)
- κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του
μεταβολισμού
- διαταραχή της ισορροπίας ύδατος και ηλεκτρολυτών
- διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας



Κλινικοεργαστηριακοί Ορισμοί ΟΝΑ

• «Οξεία αύξηση κατά 50% της κρεατινίνης του 
ορού σε μια τιμή > 2,0 mg/dl»

• «Οξεία αύξηση κατά 50% ή κατά 0,5 mg/dl της 
κρεατινίνης του ορού, ακόμη και αν η νέα τιμή 
βρίσκεται στα φυσιολογικά όρια»



Κλινικοεργαστηριακοί Ορισμοί ΟΝΑ

RIFLE κριτήρια
• Καλή ευαισθησία στη διάγνωση
• Σταδιοποίηση σοβαρότητας
• Πρόγνωση θνησιμότητας

AKI =acute kidney injury

Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI)-2005



Κλινικοεργαστηριακοί Ορισμοί ΟΝΑ



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
-Προνεφρικά αίτια
-Νεφρικά αίτια:

Οξεία σωληναριακή νέκρωση
Ισχαιμική (50%)
Τοξική (35%)

Διάμεση Νεφρίτιδα (10%)
Οξεία σπειραματονεφρίτιδα (5%)

- Μετανεφρικά αίτια

(Το «ενδιάμεσο σύνδρομο»: συνύπαρξη κλινικών και 
βιοχημικών χαρακτηριστικών προνεφρικής ΟΝΑ και 
ισχαιμικής ΟΣΝ )



ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ ΟΝΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Α) ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ
1. Αιμορραγία
2. Γαστρεντερικές απώλειες (έμετοι, διάρροιες, χειρουργικές

παροχετεύσεις)
3. Νεφρικές απώλειες (διουρητικά, ωσμωτική διούρηση-ΣΔ,

υποαλδοστερονισμός)
4. Απώλειες τρίτου χώρου (παγκρεατίτιδα, εγκαύματα,

υπολευκωματιναιμία)
5. Μετεγχειρητική υποογκαιμία

Β) ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΚΑ, ΟΕΜ, βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες, καρδιακός

επιπωματισμός, πνευμονική υπέρταση, μαζική πνευμονική εμβολή,
μηχανικός αερισμός με θετική πίεση κ.ά.



ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ ΟΝΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Γ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

1. Συστηματική αγγειοδιαστολή: σηπτικό shock,
αναφυλακτικό shock, νευρογενές shock, αναισθησία κ.ά.

2. Νεφρική αγγειοσύσπαση: υπερασβεστιαιμία, αδρεναλίνη,
νοραδρεναλίνη, κυκλοσπορίνη, αμφοτερικίνη Β

3. Ηπατονεφρικό σύνδρομο

Δ) ΝΕΦΡΙΚΗ ΥΠΟΑΙΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΜΣΑΦ, α-ΜΕΑ, ΑΤ1-αποκλειστές, αναστολείς ρενίνης

Ε) ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΓΛΟΙΟΤΗΤΑΣ

πολλαπλούν μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία, πολυκυτταραιμία



ΝΕΦΡΙΚΗ ΟΝΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Α) ΝΟΣΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ (αμφοτερόπλευρα ή ετερόπλευρα σε

μονήρη νεφρό)

1. θρόμβωση, εμβολή ή στένωση νεφρικών αρτηριών,

διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής

2. θρόμβωση ή συμπίεση νεφρικών φλεβών

Β) ΝΟΣΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Ή ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

1. Σπειραματονεφρίτιδες

2. Αγγειίτιδες, ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο, θρομβωτική

θρομβοπενική πορφύρα, ΔΕΠ, σκληρόδερμα, ΣΕΛ,

δρεπανοκυτταρική αναιμία, προεκλαμψία-εκλαμψία, κακοήθης

υπέρταση



ΝΕΦΡΙΚΗ ΟΝΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Γ) ΟΞΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ

1. Ισχαιμική: αποτέλεσμα παρατεταμένης προνεφρικής ΟΝΑ

2. Τοξική:

2α) Εξωγενή αίτια: ακτινοσκιαστικά, κυκλοσπορίνη,
αμφοτερικίνη Β, πενταμιδίνη, φοσκαρνέτη, ακυκλοβίρη, αντιβιοτικά
(αμινογλυκοσίδες, ιμιπενέμη), χημειοθεραπευτικά (σισπλατίνη,
μεθοξυφλουράνιο), ακεταμινοφαίνη, οργανικοί διαλύτες
(αιθυνελογλυκόλη), βαρέα μέταλλα (αρσενικό, μόλυβδος, χαλκός,
χρυσός, ουράνιο, υδράργυρος), παράνομες εκτρωτικές ουσίες

2β) Ενδογενή αίτια: μυοσφαιρίνη (ραβδομυόλυση),
αιμοσφαιρίνη (αιμόλυση), ασβέστιο, ουρικό οξύ, οξαλικό ασβέστιο,
ελαφρές άλυσοι μυελώματος



ΝΕΦΡΙΚΗ ΟΝΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δ) ΔΙΑΜΕΣΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ
1. Αλλεργική: αντιβιοτικά (β-λακτάμες, σουλφοναμίδες,

τριμεθοπρίμη, ριφαμπικίνη), ΜΣΑΦ, διουρητικά, καπτοπρίλη
2. Λοιμώδης: βακτηριακή (οξεία πυελονεφρίτιδα,

λεπτοσπείρωση, νόσος λεγεωναρίων), ιογενής (CMV, αιμορραγικοί
πυρετοί), μυκητιασική (καντιντίαση)

3. Διηθητική: λέμφωμα, λευχαιμία, σαρκοείδωση
4. Αυτοάνοση: ΣΕΛ
5. Ιδιοπαθής

Ε) ΕΝΔΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ

Πρωτεΐνες μυελώματος, κρύσταλλοι ουρικού οξέος ή οξαλικού
ασβεστίου, ακυκλοβίρη, μεθοτρεξάτη, σουλφοναμίδες

ΣΤ) ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ



ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΚΗ ΟΝΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Α) ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ (αμφοτερόπλευρη ή ετερόπλευρη σε
μονήρη νεφρό)

1. Ενδοουρητηρική: λίθοι, πήγματα αίματος, νεκρωτική
θηλίτιδα, όγκοι ουρητήρων

2. Εξωουρητηρική:
όγκοι (μήτρας, λεμφώματα)
οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση
περίδεση ουρητήρα

Β) ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΥΧΕΝΑ ΚΥΣΤΕΩΣ
νευρογενής κύστη, Ca κύστης, υπερτροφία ή Ca προστάτη,

προστατίτιδα, λίθοι, πήγματα αίματος, λήψη αντιχολινεργικών
φαρμάκων
Γ) ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΟΥΡΗΘΡΑΣ

βαλβίδες, φίμωση, ουρηθρίτιδα με σπασμό κ.ά.



ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΚΗ ΟΝΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ



ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΚΗ ΟΝΑ



ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΚΗ ΟΝΑ



ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΚΗ ΟΝΑ
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ο φυσιολογικός GFR οδηγεί σε διάστημα ωρών-ημερών σε αυξημένη 
ενδουρητηρική πίεση πάνω από το σημείο της απόφραξης

↓
Διάταση εγγύς τμήματος ουρητήρα, νεφρικής πυέλου και καλύκων

↓
Πτώση  GFR

↓
Προσθήκη αγγειοσύσπασης

↓
Περαιτέρω πτώση GFR



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΚΗ ΟΝΑ



ΟΝΑ: ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• Μεγάλη ηλικία
• Ιστορικό ΟΝΑ
• Αφυδάτωση
• Προϋπάρχουσα νεφρική 

ανεπάρκεια
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Πολλαπλούν μυέλωμα –

παραπρωτεϊναιμίες
• Υπερουριχαιμία



Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

Glomerular Flow Rate (GFR): 
average GFR is 125 mls/min!

Figure 19-6: Filtration pressure in the renal corpuscle



• Unilateral ureteral occlusion
• Triphasic pattern of RBF and ureteral

pressure  changes

• during first 1-2 hrs –high pressure in tubule and
collecting system pressure - RBF increases

• Another 3-4 hours –the pressures remains
elevated but RBF begins to decline

• 6 hrs –further decline in RBF and decrease in PT

and also the collecting systempressure.

2
3
2

Παθοφυσιολογία Αποφρακτικής ΟΝΑ
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• Phase I-The increased PT is counterbalanced by an
increase in RBF via net renal vasodilation, which limits the
fall of GFR

• PGE2, NO –Contribute to net renal vasodilation early in UUO

• Phase II and III- An increase in afferent arteriolar 
resistance occurs  causing a decrease RPF.

• A shift in RBF from the outer cortex to the  inner cortex
also occurs = reducing GFR

• Angiotensin II, TXA2, Endothelin -mediators of the
preglomerular  vasoconstriction during the 2ndand 3rd

phase of UUO

235

Παθοφυσιολογία Αποφρακτικής ΟΝΑ



• Bilateral ureteral occlusion
• No triphasic pattern

• Mild increase in RBF up to 90 min but then 
profound decrease in RBF (<< UUO).

• The intrarenal distribution of blood flow changes
from the inner to outer cortex (opposite from UUO)

• When obstruction is released, GFR and RBF remain
depressed due to persisent vasoconstriction of the
afferent arteriole
The post-obstructive diuresis ismuch greater than with UUO

2
3
6

Παθοφυσιολογία Αποφρακτικής ΟΝΑ



Hemodynamic Changeswith Bilateral 
Ureteral  Occlusion

2
3
7

• Increase in RBF lasting 90 minutes followed by
a prolonged and  profound decrease in RBF
that is even more than with UUO

• The intrarenal distribution of blood flow
changes from the inner  to the outer cortex
(opposite from UUO)

• Accumulation of vasoactive substances 
(ANP) in BUO that  contributes to
preglomerular vasodilation and
postglomerular  vasoconstriction

• With UUO, these substances would be excreted by
the normal kidney

• When obstruction is released, GFR and RBF
remain depressed  due to persisent
vasoconstriction of the afferent arteriole





• Reduced glomerular filtration rate

• Reduced renal blood flow (after initial rise)

• Impaired renal concentrating ability

• Impaired distal tubular function

• Nephrogenic diabetes insipidus

• Renal salt wasting

• Renal tubular acidosis

• Impaired potassium concentration

• Postobstructive diuresis

Consequences of urinary tract obstruction



• Progressive and permanent changes to the kidney occur
– Tubulointerstitial fibrosis
– Tubular atrophy and apoptosis
– Interstitial inflammation

• Degree of obstruction, age of patient, and baseline renal
function affect chance of recovery

• Twophases of recovery may occur
• Tubular function recovery
• GFR recovery

• Duration has asignificant influence
• Full recovery of GFR seen with relief of acute complete obstruction
• Longer periods of complete obstruction are associated with GFR loss

• DMSA scan ispredicative of renal recovery

Renal Recovery after Obstruction



• Enlargement of the contralateral kidney in cases of unilateral  
hydronephrosis or renal agenesis

BUT!!!!!
• This occurs through “enlargement” of present glomeruli. An 

increase in the number of nephrons never happens. 
• Increase in eGFR through “increased workload of remaining 

glomeruli” is the first stage of proteinuric CKD!!!
• This is particularly dangerous in people at risk – i.e. obesity, 

diabetes, CKD etc.
• A reduction in compensatory growth occurs with age
• In many patients (i.e. elderly, ischemic renal disease) 

hyperfiltration would NEVER happen!  

Compensatory Renal Growth



Kanzaki et al. Hypertension Res 2015;38:633

GFR >90 ml/min GFR >135ml/min
Hyperfiltration

GFR <60ml/min GFR <30ml/min

Normal
Glomerular

hypertension CKD stage 3 CKD stage 4

Brenner et al. Kidney Int 1996;49:1774



} Types of obstruction
� Mechanical blockade

� Intrinsic
� extrinsic

� Functional defects
� Congenital



Common Mechanical Causes of Urinary 
Tract Obstruction

Ureter Bladder 
Outlet 

Urethra

CONGENITAL

Ureteropelvic
junction 
narrowing or 
obstruction

Bladder neck 
obstruction

Posterior 
urethral valves

Ureterovesical 
junction 
narrowing or 
obstruction 
and reflux

Ureterocele Anterior 
urethral valves

Ureterocele Damage to S2-
4

Stricture

Retrocaval 
ureter

Meatal 
stenosis

VUR VUR Phimosis



Ureter Bladder Outlet Urethra

Acquired Intrinsic Defects

Calculi Benign prostatic 
hyperplasia

stricture

Inflammation Cancer of the 
prostate

tumor

Infection Cancer of the 
bladder

calculi

Trauma Calculi trauma

Sloughed 
Papillae

Diabetic 
neuropathy

phimosis

Tumor Spinal cord 
disease

Blood Clots Anticholinergic 
drugs and alpha 
adrenergic 
antagonists

Uric acid 
crystals



Ureter Bladder Outlet Urethra

Acquired Extrinsic Defects

Pregnant uterus Carcinoma of 
cervix, colon

trauma

Retroperitoneal 
fibrosis

trauma

Aortic aneurysm

Uterine 
leiomyomata

Carcinoma of 
uterus, prostate, 
bladder, colon, 
rectum

lymphoma

Pelvic 
inflammatory 
disease, 
endometriosis

Accidental 
surgical ligation



} Unilateral (UUO)?
} Bilateral (BUO)?
} Obstruction relieved or not?
} Time 



} Obstruction can affect hemodynamic variables and GFR
} GFR= Kf(PGC-PT-PGC)

} RPF= (aortic pressure-renal venous pressure)
renal vascular resistance

◦ Influences PGC
◦ Constriction of the afferent arteriole will result in a 

decrease of PGC and GFR
◦ An increase in efferent arteriolar resistance will increase PGC

Kf- glomerular ultrafiltration coeffecient related to the 
surface area and permeability of the capillary 
membrane
PGC- glomerular capillary pressure.  Influenced by renal 
plasma flow and the resistance of the afferent and 
efferent arterioles
PT- Hydraulic pressure of fluid in the tubule
P- the oncotic pressure of the proteins in the 
glomerular capillary and efferent arteriolar blood



• No triphasic pattern
• Modest increase in RBF after 90 min but 

between 90 min to 7 hours, RBF is 
significantly lower than UUO.

• Increase renal vascular resistance (RVR)
• After 24 hours, low RBF, high RVR same as 

UUO



} Ureteral pressure higher than in UUO
} Effective RBF is markedly decreased after 48 

hours
} GFR is significantly decreased after 48 hours
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Obstructive Uropathy

Obstructive 
Nephropathy



Pathophysiology of Bilateral Ureteral Obstruction

Hemodynamic Effects Tubule Effects Clinical Features

Acute

Renal Blood Flow ureteral and tubular 
pressures

pain

GFR azotemia

Medullary Blood Flow reabsorption of Na, 
urea, water

Oliguria or anuria

Vasodilator PGs

Chronic

Renal Blood Flow medullary osmolarity azotemia

GFR concentrating ability hypertension

vasoconstrictor PGs Structural damage; 
parenchymal atrophy

ADH-insensitive polyuria

renin-angiotensin pdn transport fxn for Na,K, 
H

Hyperkalemic, 
hyperchloremic acidosis



Pathophysiology of Bilateral Ureteral Obstruction

Release of Obstruction

Slow   in GFR (variable) Tubular pressure Postobstructive diuresis

solute load per nephron 
(urea, NaCl)

Potential for volume 
depletion and electrolyte 
imbalance due to losses of 
Na, K, PO4, Mg and water

Natriuretic factors present



• Reduced glomerular filtration rate
• Reduced renal blood flow (after initial rise)
• Impaired renal concentrating ability
• Impaired distal tubular function

•Nephrogenic diabetes insipidus
•Renal salt wasting
•Renal tubular acidosis
•Impaired potassium concentration

• Postobstructive diuresis



} Progressive and permanent changes to the 
kidney occur
◦ Tubulointerstitial fibrosis
◦ Tubular atrophy and apoptosis
◦ Interstitial inflammation

Consequences of urinary tract 
obstruction



• Unilateral ureteral occlusion
• Triphasic pattern of renal blood flow

and ureteral pressure  changes
• during first 1-2 hrs -Renal blood flow increases 

and is  accompanied by a high pressure in
tubule and collecting system  pressure

• Another 3-4 hours –the pressures remains
elevated but renal  blood flow begins to
decline

• 6 hrs –further decline in RBF and decrease
in PT and also the  collecting system
pressure.

2
5
7

Pathophysiology of 
obstructiveuropathy



2
5
8



• Alterations in flow dynamics within the kidney
occur due to changes  in the biochemical and
hormonal milieu regulating renal resistance

• Phase I-The increased PTis counterbalanced by
an increase in renal blood flow via net renal
vasodilation, which limits the fall of GFR

• PGE2, NO –Contribute to net renal vasodilation early in
UUO

• Phase II and III-An increase in afferent arteriolar 
resistance occurs  causing a decrease RPF.

A shift in RBF from the
outer cortex to the  inner cortex also occurs all
reducing GFR

• Angiotensin II, TXA2, Endothelin -mediators 
of thepreglomerular  vasoconstriction

2
5
9



Hemodynamic Changeswith Bilateral 
Ureteral  Occlusion

2
6
0

• Increase in RBF lasting 90 minutes followed by
a prolonged and  profound decrease in RBF
that is even more than with UUO

• The intrarenal distribution of blood flow
changes from the inner  to the outer cortex
(opposite from UUO)

• Accumulation of vasoactive substances 
(ANP) in BUO that  contributes to
preglomerular vasodilation and
postglomerular  vasoconstriction

• With UUO, these substances would be excreted by
the normal kidney

• When obstruction is released, GFR and RBF
remain depressed  due to persisent
vasoconstriction of the afferent arteriole



Summary of UUO 
andBUO

2
6
1



Partial Ureteral
Occlusion

2
6
2

• Changes in renal hemodynamics and
tubular function are  similar to complete
models of obstruction

• Develop moreslowly
• Animal Studies- Difficult to imitate partial
obstruction

• 14 days- normal functional recovery
• 28 days- recover 31% of function
• 60 days- recovery 8%  of function



Effects of Obstruction on
Tubular Function
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• Dysregulation of aquaporin water channels in
the proximal tubule,  thin descending loop and
collecting tubule

• Lead to polyuria and impaired concentrating capacity

• Sodium Transport
• Decreased which leads to a role in the post-

obstructed kidney’s impaired  ability to concentrate
and dilute urine

• Much greater sodium and water excretion after
release of BUO than UUO

• Thought to be due to the retention of Na,
water, urea nitrogen and  increased ANP, all
which stimulate a profound natriuresis



• Potassium and phosphate excretions follow
changes in sodium

• Decreased withUUO
• Increased transiently with BUO in parallel with the

massive diuresis

• Deficit in urinaryacidification

• Magnesium excretion is increased after
release of UUO or BUO

• Changes in pepetide excretion mark renal
damage 2
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Cellular and Molecular Changes lead
to Fiborosis  and Tubular CellDeath
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• Obstruction leads to biochemical,
immunologic, hemodynamic,  and functional
changes of the kidney

• A cascade of events occur which lead to
release of angiotensin II,  cytokines, andgrowth 
factors (TGF-B, TNF-a, NFkB)

• Some mediators are produced directly from the renal
tubular and interstitial  cells

• Others are generated by way of fibroblasts and
macrophages

• Progressive and permanent changes to the
kidney occur

• Tubulointerstitial fibrosis



Pathologic Changes of
Obstruction
(porcine model)
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Gross Pathologic Changes
• 42 hours- Dilation of the pelvis and ureter

and blunting of the  papillary tips. Kidney 
alsoheavier

• 7days- Increased pelviureteric dilation and
weight. Parenchyma  is edematous

• 21-28 days- External dimensions of kidneys
are similar but the  cortex andmedullary 
tissue is diffusely thinned

• 6 weeks -Enlarged,cystic appearing
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Pathologic Changes of
Obstruction
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(porcine
model)

• Microscopic Pathologic Findings
• 42 hours- Lymphatic dilation, interstitial 

edema,tubular  and glomerular
preservation

• 7 days- Collecting duct and tubular
dilation, widening of  Bowman’s space, 
tubular basement membrane  
thickening, cell flattening

• 12 days- Papillary tip necrosis, 
regionaltubular  destruction, 
inflammatory cell response

• 5-6 weeks- widespread glomeular
collapse and tubular  atrophy, 
interstitial fibrosis, proliferation of 
connective  tissue in the collecting
system



Compensatory Renal
Growth
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• Enlargement of the contralateral kidney
with unilateral  hydronephrosis or renal
agenesis

• A reduction in compensatory growth
occurs with age

• An increase in the number of nephrons or
glomeruli does  not occur, despite
enlargement



Renal Recovery after
Obstruction
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• Degree of obstruction, age of patient, and
baseline  renal function affect chance of
recovery

• Two phases of recovery may occur
• Tubular function recovery
• GFR recovery

• Duration has a significant influence
• Full recovery of GFR seen with relief of acute

complete  obstruction
• Longer periods of complete obstruction are

associated with  diminished return of GFR

• DMSA scan is predicative of renal recovery
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