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Ορισμός

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ)  είναι η προοδευτικήπροοδευτικήπροοδευτικήπροοδευτική

απώλειααπώλειααπώλειααπώλεια νεφρικήςνεφρικήςνεφρικήςνεφρικής λειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίας που καταλήγει, σε άλλοτε

άλλο χρονικό διάστημα, σε ανάγκη εξωνεφρικής

κάθαρσης

• Οφείλεται σε ΧρόνιαΧρόνιαΧρόνιαΧρόνια νεφρικήνεφρικήνεφρικήνεφρική νόσονόσονόσονόσο

• Η Χρόνια νεφρική νόσος δεν ισοδυναμεί

απαραιτήτως με ΧΝΑ



Χρόνια Νεφρική Νόσος

• GFR < 60ml/min/1.73m2 για διάστημα ≥ 3 μήνες

• Παθοφυσιολογικές διαταραχές και παθολογικά ευρήματα στο

αίμα ή στα ούρα

• Παθολογικά απεικονιστικά ευρήματα

• GFR < 60ml/min/1.73m2 για διάστημα ≥ 3 μήνες

• Παθοφυσιολογικές διαταραχές και παθολογικά ευρήματα στο

αίμα ή στα ούρα

• Παθολογικά απεικονιστικά ευρήματα

Στάδια Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

Στάδιο Διαταραχή
GFR

(ml/min/1.73m2)

1
Νεφρική βλάβη με

φυσιολογικόφυσιολογικόφυσιολογικόφυσιολογικό ή αυξημένοαυξημένοαυξημένοαυξημένο

GFR
≥90

2
Νεφρική βλάβη με

ελαφρώςελαφρώςελαφρώςελαφρώς μειωμένο GFR
60-89

3 ΜετρίωςΜετρίωςΜετρίωςΜετρίως μειωμένος GFR 30-59

4 ΣοβαρήΣοβαρήΣοβαρήΣοβαρή μείωση του GFR 15-29

5
ΤελικούΤελικούΤελικούΤελικού σταδίουσταδίουσταδίουσταδίου

Νεφρική ανεπάρκεια

≤15  ( ή εξωνεφρική

κάθαρση)



Ρυθμός σπειραματικής διηθήσεως

Ηλικία (ml/min/1.73m2)

1 εβδομάδας 40.6  (±14.8)

2-8 εβδομάδων 65.8  (±24.8)

>8 εβδομάδων 95.7  (±21.7)

2-12 ετών 133.0  (±27.0)

13-21 ετών (αγόρια) 140.0  (±30.0)

13-21 ετών (κορίτσια) 126.0  (±22.0)

Φυσιολογικές τιμές GFR ανά ηλικία

ΕκτιμώμενοςΕκτιμώμενοςΕκτιμώμενοςΕκτιμώμενος GFR (μεμεμεμε βάσηβάσηβάσηβάση τοτοτοτο ύψοςύψοςύψοςύψος καικαικαικαι τηντηντηντην κρεατινίνηκρεατινίνηκρεατινίνηκρεατινίνη) 

• GFR=   k × Ύψος ⁄ P
cr

• GFR=   k × Ύψος ⁄ P
cr

�Ύψος σε cm
� Pcr σε mg/dl

ΤιμέςΤιμέςΤιμέςΤιμές τουτουτουτου k
Ηλικία k

Χαμηλού βάρους γέννησης βρέφη 0,33

0-18 μηνών 0,45

2 – 13 ετών

> 13 ετών
0,55

Κορίτσια στην εφηβεία (13-16 ετών) 0,55

Αγόρια στην εφηβεία (13-16 ετών) 0,70

Επιδημιολογικά στοιχεία

ΧΝΑ στα παιδιά-έτος 2007 
Στοιχεία Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Νεφρολογίας & Ευρωπαϊκής

Εταιρείας Νεφρικής μεταμόσχευσης και αιμοδιύλισης

*παιδικού
πληθυσμού

ΗΗΗΗ υπάρχουσαυπάρχουσαυπάρχουσαυπάρχουσα κατάστασηκατάστασηκατάστασηκατάσταση στηνστηνστηνστην ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα (2007) 
Ανάλυση στοιχείων παιδιών με τελικούτελικούτελικούτελικού σταδίουσταδίουσταδίουσταδίου νεφρικήνεφρικήνεφρικήνεφρική ανεπάρκειαανεπάρκειαανεπάρκειαανεπάρκεια στην ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα

46 παιδιάπαιδιάπαιδιάπαιδιά

(σύνολοσύνολοσύνολοσύνολο)

27 αγόρια

19 κορίτσια

9 σε αιμοδιύλιση

16 σε περιτοναϊκή κάθαρση

21 μεταμοσχευμένα

ΕπίπτωσηΕπίπτωσηΕπίπτωσηΕπίπτωση

(νέεςνέεςνέεςνέες περιπτώσειςπεριπτώσειςπεριπτώσειςπεριπτώσεις)
ΕπιπολασμόςΕπιπολασμόςΕπιπολασμόςΕπιπολασμός

(παλιέςπαλιέςπαλιέςπαλιές καικαικαικαι νέεςνέεςνέεςνέες περιπτώσειςπεριπτώσειςπεριπτώσειςπεριπτώσεις)
ΠαιδικόςΠαιδικόςΠαιδικόςΠαιδικός

ΠληθυσμόςΠληθυσμόςΠληθυσμόςΠληθυσμός
ΝΝΝΝ n ανάανάανάανά 1,000,000* ΝΝΝΝ n ανάανάανάανά 1,000,000*

Ελλάδα 13 8,1 46 28,8 1,598,665

Ευρώπη 483 6,5 2,512 33,6 74,682,067



Αιτίες Χρόνιας Νεφρικής Νόσου στα παιδιά

Συγγενείς ανωμαλίες νεφρών
Αγενεσία, δυσπλασία, δυσγενεσία νεφρών,
Πολυκυστικός νεφρός

Αποφρακτικές ουροπάθειες
Ατρησία ή Βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας

Απόφραξη πυελοουρητηρικής συμβολής

Νεφρωσικό σύνδρομο

Συγγενές νεφρωσικό

Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση

Μεμβρανοϋπερπλαστική ΣΝ

Μεμβρανώδης σπειραματοπάθεια

Σπειραματονεφρίτιδες

IgA νεφροπάθεια
Νεφρίτιδα του SLE
Σύνδρομο Alport
Νεφρίτιδα Henoch-Schönlein

Διαμεσοσωληναριακές παθήσεις

Φάρμακα

Λοιμώξεις – Πυελονεφρίτιδες

Κυστίνωση, Υπεροξαλουρία

Ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο

Προηγηθείσα μεταμόσχευση νεφρού
Χρόνια απόρριψη μοσχεύματος

Ανοσοκατασταλτική αγωγή

Αίτια ΧΝΑ σε παιδιά και σε ενήλικες



Πορεία της ΧΝΝ προς το τελικό στάδιο

Παράγοντες εξέλιξης μιας υπάρχουσας νεφρικής νόσου:
• Η συνεχιζόμενη ανοσολογική βλάβη

• Η υπερδιηθήση στα επιζώντα σπειράματα

• Η διαιτητική πρόσληψη πρωτεϊνών και φωσφόρου

• Η εμμένουσα πρωτεϊνουρία

• Η συστηματική υπέρταση

Τα παραπάνω οδηγούν :
Σε υπερτροφία των λειτουργούντων νεφρώνων

Αλλοιώσεις στο μεσάγγειο

Σπειραματοσκλήρυνση

Φαύλος κύκλος που οδηγεί στο τελικό στάδιο της ΧΝΑ

Επιπτώσεις ΧΝΑ

1. Μεταβολικές διαταραχές

2. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

3. Νεφρική Οστεοδυστροφία

4. Αναιμία

5. Διαταραχές της αύξησης



Μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές

διαταραχές στη ΧΝΑ

Υπονατριαιμία

• Αύξηση της πρόσληψης
Η2Ο ή μείωση της

πρόσληψης ΝaCl
• Απώλεια NaCl 
παρατηρείται σε βρέφη<3μ. 
με διαμαρτίες του

ουροποιητικού

Υπερκαλιαιμία

• Μειωμένος GFR
• Μεταβολική οξέωση
• Μείωση της ροής υγρού
στα άπω σωληνάρια

•Α-MEA

Μεταβολική Οξέωση

• Μειωμένη επαναρρόφηση
HCO3

-

•Μειωμένη άπω έκκριση Η+

•Προκαλεί απώλεια μυϊκής
μάζας και οστική νόσο

Υπερουριχαιμία

• Σπάνια αποτελεί
πρόβλημα

• Χορηγείται αλλοπουρινόλη

Υπασβεστιαιμία

• Εμφανίζεται σε GFR
<30ml/min/1.73m2

• Οφείλεται σε διαταραχές
του άξονα Ca-PTH-D3

Υπερφωσφαταιμία

• Οφείλεται στη μείωση του
GFR και της έκκρισης P
•Σε τιμές GFR 20-
50ml/min/1.73m2

•Εναπόθεση αλάτων Ca/P

Επιπτώσεις ΧΝΑ

1. Μεταβολικές διαταραχές

2. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

3. Νεφρική Οστεοδυστροφία

4. Αναιμία

5. Διαταραχές της αύξησης



Οστικές Αλλοιώσεις στη Χρόνια

Νεφρική Νόσο

� Περικλείονται στον όρο ΝεφρικήΝεφρικήΝεφρικήΝεφρική ΟστεοδυστροφίαΟστεοδυστροφίαΟστεοδυστροφίαΟστεοδυστροφία (ΝΟΔΝΟΔΝΟΔΝΟΔ)

� Ξεκινούν σχετικά νωρίς στην πορεία της ΧΝΝ

� Πρωταγωνιστές στην παθοφυσιολογία η PTH και η vit.D

� Διαταραχές στο μεταβολισμό Ca2+ και P

� Διαταραχές στη δημιουργία και την απορρόφηση νέου οστού

� Ιστολογικές μεταβολές στα οστά και μειωμένη κατά μήκος αύξηση

� Συχνές και οι ασβεστώσεις αγγείων και μαλακών μορίων

� Διακρίνεται σε ΝΟΔ αυξημένουαυξημένουαυξημένουαυξημένου ήήήή ελαττωμένουελαττωμένουελαττωμένουελαττωμένου οστικούοστικούοστικούοστικού μεταβολισμούμεταβολισμούμεταβολισμούμεταβολισμού

ανάλογα με την δραστηριότητα οστεοβλαστών & οστεοκλαστών

Μεταβολισμός βιτ.D

• Πηγές: εντερική απορρόφηση & δερματική παραγωγή

• Υδροξυλίωση σε ήπαρήπαρήπαρήπαρ και νεφρούςνεφρούςνεφρούςνεφρούς με δράση υδροξυλασών

• 1,25(ΟΗΟΗΟΗΟΗ)2D3 είναι η πλέονπλέονπλέονπλέον δραστικήδραστικήδραστικήδραστική μορφήμορφήμορφήμορφή

25-υδροξυλάση 1α –υδροξυλάση
25 (ΟΗ)D3 1,25 (ΟΗ)2D3

Δράσεις

• Αύξηση της εντερικής

απορρόφησης Ca/P
• Αναστολή έκκρισης PTH



Ομοιοστασία Αβεστίου - Φωσφόρου

ΜείωσηΜείωσηΜείωσηΜείωση νεφρικήςνεφρικήςνεφρικήςνεφρικής μάζαςμάζαςμάζαςμάζας

ΑνεπάρκειαΑνεπάρκειαΑνεπάρκειαΑνεπάρκεια

1αααα-υδροξυλάσηςυδροξυλάσηςυδροξυλάσηςυδροξυλάσης

ΜειωμένηΜειωμένηΜειωμένηΜειωμένη

ΠαραγωγήΠαραγωγήΠαραγωγήΠαραγωγή

ΚαλσιτριόληςΚαλσιτριόληςΚαλσιτριόληςΚαλσιτριόλης

ΜειωμένηΜειωμένηΜειωμένηΜειωμένη

ΕντερικήΕντερικήΕντερικήΕντερική

ΑπορρόφησηΑπορρόφησηΑπορρόφησηΑπορρόφηση

CaΥπερφωσφαταιμίαΥπερφωσφαταιμίαΥπερφωσφαταιμίαΥπερφωσφαταιμία

Παθοφυσιολογία Δευτεροπαθούς Υπερπαραθυρεοειδισμού

•Μειωμένη απέκκριση φωσφόρου λόγω ελαττωμένης νεφρικής λειτουργίας
•Αυξημένη επαναπρόσληψη φωσφορικών
•Αποτέλεσμα: Yπερφωσφαταιμίαπερφωσφαταιμίαπερφωσφαταιμίαπερφωσφαταιμία

Μειωμένη εντερική απορρόφηση Ca + , Κατακρήμνιση κρυστάλλων Ca/P

Υπασβεστιαιμία

Ανεπάρκεια 1,25(ΟΗ)
2
D

3                                                               

Υπερφωσφαταιμία

Διέγερση & Υπερπλασία παραθυρεοειδών αδένων

Μειωμένη εντερική απορρόφηση Ca + , Κατακρήμνιση κρυστάλλων Ca/P

Υπασβεστιαιμία

Ανεπάρκεια 1,25(ΟΗ)
2
D

3                                                               

Υπερφωσφαταιμία

Διέγερση & Υπερπλασία παραθυρεοειδών αδένων

PTH



Δευτεροπαθής

υπερπαραθυρεοειδισμός

• Η μειωμένη παραγωγή καλσιτριόλης συμβαίνει νωρίς στην πορεία της XNN

• Η αύξηση της PTH οδηγεί προσωρινά σε ομαλοποίηση των επιπέδων P

• Καθώς η νεφρική λειτουργία μειώνεται η ανεπάρκεια απέκκρισης του P οδηγεί σε

εμμένουσα υπερφωσφαταιμία

• Η υπερφωσφαταιμία οδηγεί σε αναστολή της 1α-υδροξυλάσης και περαιτέρω μείωση

παραγωγής καλσιτριόλης

• Η εντερική απορρόφηση ασβεστίου μειώνεται

• Η επιμένουσα υπασβεστιαιμία, υπερφωσφαταιμία και η έλλειψη της vit.D οδηγούν σε

υπερπλασία των παραθυρεοειδών

• Υπερπλασία� χρωμοσωμικές ανωμαλίες� αυτόνομη έκκριση�ανεξέλεγκτη έκκριση

PTH

� FGF-23: έχειέχειέχειέχει συσχετιστείσυσχετιστείσυσχετιστείσυσχετιστεί μεμεμεμε αναστολήαναστολήαναστολήαναστολή τηςτηςτηςτης καλσιτριόληςκαλσιτριόληςκαλσιτριόληςκαλσιτριόλης καικαικαικαι πρώιμηπρώιμηπρώιμηπρώιμη διέγερσηδιέγερσηδιέγερσηδιέγερση τωντωντωντων

παραθυρεοειδώνπαραθυρεοειδώνπαραθυρεοειδώνπαραθυρεοειδών

Μορφές Νεφρικής Οστεοδυστροφίας

ΙνώδηςΙνώδηςΙνώδηςΙνώδης ΚυστικήΚυστικήΚυστικήΚυστική ΟστεΐτιδαΟστεΐτιδαΟστεΐτιδαΟστεΐτιδα

• Είναι νόσος αυξημένουαυξημένουαυξημένουαυξημένου μεταβολισμού

• Οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα PTH – Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

• Σύνδεση στον υποδοχέα PTHrP και διέγερση οστεοβλαστών/οστεοκλαστών

• Σχηματισμός κύστεων, Ίνωση, Λέπτυνση φλοιώδους οστού

• Η αλκαλική φωσφατάση ορού βρίσκεται αυξημένη

ΟστεομαλακίαΟστεομαλακίαΟστεομαλακίαΟστεομαλακία

• Είναι νόσος μειωμένουμειωμένουμειωμένουμειωμένου μεταβολισμού, αλκ.φωσφατάση ορού μειωμένη

• Οφείλεται σε έλλειψη βιτ.D, αλουμίνιο και μεταβολική οξέωση

• Χαρακτηρίζεται από μειωμένη μετάλλωση και συσσώρευση οστεοειδούς

ΑδυναμικήΑδυναμικήΑδυναμικήΑδυναμική ΟστικήΟστικήΟστικήΟστική ΝόσοςΝόσοςΝόσοςΝόσος

• Είναι νόσος μειωμένουμειωμένουμειωμένουμειωμένου μεταβολισμού

• Εμφανίζεται κατά την θεραπεία της ΧΝΝ

• Οφείλεται σε υπερφόρτωση με βιτ.D και άλατα Ca

• Aλουμίνιο (από αιμοδιύλιση)

• Μείωση της PTH λόγω αυξημένου φορτίου βιτ.D και Ca και αδράνεια οστού

• Μείωση του αριθμού και της δραστηρίοτητας οστεοβλαστών και οστεοκλαστών

• Μείωση της αλκαλικής φωσφατάσης ορού



Επιπτώσεις ΧΝΑ

1. Μεταβολικές διαταραχές

2. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

3. Νεφρική Οστεοδυστροφία

4. Αναιμία

5. Διαταραχές της αύξησης

Αναιμία της ΧΝΑ

• Εμφανίζεται όταν GFR < 60ml/min/1.73m2

• Τα περισσότερα παιδιά με ΧΝΑ έχουν Hb 6-9 g/dl

• Αιτίες είναι η καταστολή του μυελού των οστών, ο μειωμένος χρόνος
ζωής των ερυθρών, οι απώλειες αίματος, η ανεπάρκεια
αιμοποιητικών παραγόντων και τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα(π.χ. 
κυκλοφωσφαμίδη, α-ΜΕΑ)

ΚαταστολήΚαταστολήΚαταστολήΚαταστολή ΜυελούΜυελούΜυελούΜυελού

ΕρυθροποιητίνηΕρυθροποιητίνηΕρυθροποιητίνηΕρυθροποιητίνη

ΟυρίαΟυρίαΟυρίαΟυρία – ΤοξίνεςΤοξίνεςΤοξίνεςΤοξίνες

ΧαλκόςΧαλκόςΧαλκόςΧαλκός & ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑλουμίνιοΑλουμίνιο

ΥπερπαραθυρεοειδισμόΥπερπαραθυρεοειδισμόΥπερπαραθυρεοειδισμόΥπερπαραθυρεοειδισμό

ςςςς

ΦλεγμονήΦλεγμονήΦλεγμονήΦλεγμονή

IL-1, IL-6, TNF-αααα

ΑιμόλυσηΑιμόλυσηΑιμόλυσηΑιμόλυση

ΟυρίαΟυρίαΟυρίαΟυρία

ΑπώλειαΑπώλειαΑπώλειαΑπώλεια αίματοςαίματοςαίματοςαίματος

ΑιμορραγικήΑιμορραγικήΑιμορραγικήΑιμορραγική

ΔιάθεσηΔιάθεσηΔιάθεσηΔιάθεση

ΑνεπάρκειαΑνεπάρκειαΑνεπάρκειαΑνεπάρκεια

αιμοποιητικώναιμοποιητικώναιμοποιητικώναιμοποιητικών

παραγόντωνπαραγόντωνπαραγόντωνπαραγόντων

Fe

B
12

ΦυλλικόΦυλλικόΦυλλικόΦυλλικό οξύοξύοξύοξύ

Παθοφυσιολογία



Διάγνωση Αναιμίας ΧΝΝ

• Λεπτομερές ιστορικό και κλινική εξέταση

• Eργαστηριακός έλεγχος

ΕξετάσειςΕξετάσειςΕξετάσειςΕξετάσεις 1ηςηςηςης γραμμήςγραμμήςγραμμήςγραμμής ΕπίΕπίΕπίΕπί ενδείξεωςενδείξεωςενδείξεωςενδείξεως

Αριθμός ερυθρών

Ht, Hb, MCV, MCH, MCHC
ΔΕΚ

Λευκοκύτταρα, τύπος
Αριθμός αιμοπεταλίων

Επίχρισμα περιφ.αίματος
Fe ορού

Φερριτίνη ορού

Κορεσμός τρανσφερρίνης

Ηλεκτροφόρηση Hb
Μυελόγραμμα

Αιμοσφαιρίνη κοπράνων

Αλουμίνιο ορού

Έμμεση/Άμεση Χολερυθρίνη

Β12 , Φυλλικό οξύ ορού

PTH oρού

Επιπτώσεις ΧΝΑ

1. Μεταβολικές διαταραχές

2. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

3. Νεφρική Οστεοδυστροφία

4. Αναιμία

5. Διαταραχές της αύξησης



Διαταραχές της αύξησης στη ΧΝΑ

Αιτίες

• Ανορεξία

• Μειωμένη πρόσληψη θερμίδων και πρωτεϊνών

• Αντίσταση στη δράση της GH/IGF-1
• Αναιμία

• Νεφρική οστεοδυστροφία

• Μεταβολική οξέωση

*σε σύγκριση με υγιή παιδιά της ίδιας ηλικίας και

φύλου

GFR
(ml/min/1,73m2)

50-70 25-49 <25

ΜείωσηΜείωσηΜείωσηΜείωση μέσουμέσουμέσουμέσου

ύψουςύψουςύψουςύψους* -1 SD -1,5 SD -1.85 SD

Μείωση του μέσου ύψους ανάλογα με τον GFR

Κλινική εικόνα ΧΝΑ

ΣυμπτωματολογίαΣυμπτωματολογίαΣυμπτωματολογίαΣυμπτωματολογία ουραιμικούουραιμικούουραιμικούουραιμικού συνδρόμουσυνδρόμουσυνδρόμουσυνδρόμου: 
• Γαστρεντερικό (μεταλλική γεύση, ναυτία-έμετοι, έλκος)

• Νευρικό (κεφαλαλγία, λήθαργος, σπασμοί)

• Καρδιαγγειακό (υπέρταση, περικαρδίτιδα, καρδιακή ανεπάρκεια)

• Αναπνευστικό (οξεωτική αναπνοή-Κussmaul, πλευρίτιδα)

• Νεφρική οστεοδυστροφία (δυσχέρεια ανέγερσης από
κάθισμα και ανόδου σκάλας, κατάγματα)

• Αιμοποιητικό (αναιμία, αιμορραγική διάθεση)

• Δέρμα (ωχρότητα, μελάγχρωση, κνησμός, απολέπιση, εκχυμώσεις)

• Ενδοκρινείς (αμηνόρροια, στείρωση)



ΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηΑντιμετώπιση τηςτηςτηςτης ΧρόνιαςΧρόνιαςΧρόνιαςΧρόνιας Nεφρικήςεφρικήςεφρικήςεφρικής

ΑνεπάρκειαςΑνεπάρκειαςΑνεπάρκειαςΑνεπάρκειας

Στενή παρακολούθηση:
α. της κλινικής εικόνας (κλινική
εξέταση και αρτηριακή πίεση)
β. των εργαστηριακών

εξετάσεων



Έλεγχος

• Αιμοσφαιρίνης (αναιμία)

• Ηλεκτρολυτών (υπονατριαιμία, υπερκαλιαιμία, οξέωση)

• Ουρίας και κρεατινίνης (κατακράτηση αζώτου και επίπεδο

νεφρικής λειτουργίας)

• Επίπεδων ασβεστίου, φωσφόρου και αλκαλικής φωσφατάσης

(υπασβεστιαιμία, υπερφωσφαταιμία)

• Παραθορμόνης και ακτινολογικές εξετάσεις οστών (πρώιμα

σημεία οστεοδυστροφίας)

• Ακτινογραφία θώρακος και ηλεκτροκαρδιογράφημα (έλεγχος

καρδιακής λειτουργίας)

Στόχοι θεραπείας ΧΝΑ

• Διατήρηση της υπολειπόμενης νεφρικής λειτουργίας

• Αντιμετώπιση συμπτωμάτων και μεταβολικών

διαταραχών εγκαίρως

• Φυσιολογική κατά το δυνατόν αύξηση και ανάπτυξη

του παιδιού



Συνεργασία ποικίλων ειδικοτήτων

• Καθοδήγηση από τον παιδονεφρολόγο

• Ειλικρίνεια για το πρόβλημα του παιδιού αλλά και αισιοδοξία

• Γενική αντιμετώπιση με συνήθη, συμβατικά μέτρα ως την τελική

απόφαση των γονιών για αιμοδιύλιση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή

μεταμόσχευση

• Ενημέρωση για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας

και την αργή ίσως απάντηση του μικρού ασθενούς

Ομάδα αντιμετώπισης του παιδιού

με χρόνια νεφρική νόσο

• Παιδονεφρολόγος

• Παιδίατρος

• Παιδοουρολόγος

• Παιδοακτινολόγος

• Χειρουργός

μεταμοσχεύσεων

• Διαιτολόγος

• Ψυχολόγος

• Κοινωνικοί λειτουργοί

• Νοσηλευτικό προσωπικό



Παράμετροι αντιμετώπισης

1. Διατροφή

2. Υπέρταση

3. Νεφρική οστεοδυστροφία & δευτεροπαθής

υπερπαραθυρεοειδισμός

4. Αναιμία

5. Αύξηση και ανάπτυξη

6. Νεφροπροστασία

7. Αντιμετώπιση τελικού σταδίου ΧΝΑ

Παράμετροι αντιμετώπισης

1)    Διατροφή

1) Υπέρταση

2) Νεφρική οστεοδυστροφία & δευτεροπαθής

υπερπαραθυρεοειδισμός

3) Αναιμία

4) Αύξηση και ανάπτυξη

5) Νεφροπροστασία

6) Αντιμετώπιση τελικού σταδίου ΧΝΑ



Διατροφή (1)

• Δίαιτα ελεύθερης ποσότητας υδατανθράκων και λιπών

• Μέτριος περιορισμός των πρωτεϊνών (συσσώρευση αζωτούχων

προϊόντων που προκαλούν ναυτία κι έμετο)

• Όχι περιορισμός της λήψης υγρών

• Όχι περιορισμός του νατρίου

• Περιορισμός του καλίου σε περίπτωση αύξησης της συγκέντρωσής

του στον ορό ελάττωση της διαιτητικής πρόσληψης

προσθήκη αλκαλικών σκευασμάτων και ρητίνης

Διατροφή (2)

• Όχι περιορισμός της πρόσληψης ασβεστίου

• Περιορισμός του φωσφόρου (κυρίως με χρήση

φωσφοροδεσμευτικών μέσων)

• Το αγελαδινό γάλα θεωρείται βλαπτικό λόγω των υψηλών

συγκεντρώσεων σε φωσφορικά που περιέχει

• Χορήγηση αναλόγων βιταμίνης D

• Νεογνά με δυσπλαστικούς νεφρούς συνήθως χρειάζονται

προσθήκη χλωριούχου νατρίου στη διατροφή τους



1) Διατροφή

2) Υπέρταση

3) Νεφρική οστεοδυστροφία & δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

4) Αναιμία

5) Αύξηση και ανάπτυξη

6) Νεφροπροστασία

7) Αντιμετώπιση τελικού σταδίου ΧΝΑ

Θεραπεία υπέρτασης

Αρχική θεραπεία
• Χορήγηση υδροχλωροθειαζίδης

• Νιφεδιπίνη per os ή διαζοξείδη IV
• Νιτροπρωσσικό νάτριο πιθανή συσσώρευση τοξικών θειοκυανικών

Σε παρατεινόμενη υπέρταση
• Περιορισμός του αλατιού, χορήγηση φουροσεμίδης, προπρανολόλης, 

υδραλαζίνης

Επί αποτυχίας των παραπάνω
• Μινοξιδίλη και καπτοπρίλη (η τελευταία μπορεί να προκαλέσει

υπερκαλιαιμία)



Παράμετροι αντιμετώπισης

1) Διατροφή

2) Υπέρταση

3) Νεφρική οστεοδυστροφία & δευτεροπαθής

υπερπαραθυρεοειδισμός

4) Αναιμία

5) Αύξηση και ανάπτυξη

6) Νεφροπροστασία

7) Αντιμετώπιση τελικού σταδίου ΧΝΑ

ΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηΑντιμετώπιση ΝεφρικήςΝεφρικήςΝεφρικήςΝεφρικής ΟστεοδυστροφίαςΟστεοδυστροφίαςΟστεοδυστροφίαςΟστεοδυστροφίας

• Μείωση των επιπέδων του φωσφόρου

σκευάσματα χαμηλής αύξηση της απέκκρισής του στα

περιεκτικότητας σε φώσφορο κόπρανα με ανθρακικό ασβέστιο

φωσφοροφωσφοροφωσφοροφωσφορο-δεσμευτικοίδεσμευτικοίδεσμευτικοίδεσμευτικοί παράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντεςπαράγοντες

• Επαρκής παροχή ασβεστίου

• Διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης



Δράσεις Οne Alpha σε ασθενείς με ΧΝΝ

αααα. ΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηΑντιμετώπισηΑντιμετώπιση δευτεροπαθούςδευτεροπαθούςδευτεροπαθούςδευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμούυπερπαραθυρεοειδισμούυπερπαραθυρεοειδισμούυπερπαραθυρεοειδισμού

� ΡΤΗ

� δημιουργίας νέου οστού

� μετάλλωσης οστών

ββββ. ΜείωσηΜείωσηΜείωσηΜείωση τηςτηςτηςτης απελευθέρωσηςαπελευθέρωσηςαπελευθέρωσηςαπελευθέρωσης PTH:

� Άμεσα, παρεμποδίζοντας τη μεταγραφή του υπεύθυνου γονιδίου

για την έκφραση του πρόδρομου μορίου της παραθορμόνης

� Έμμεσα, αυξάνοντας την απορρόφηση του ασβεστίου

ΘεραπείαΘεραπείαΘεραπείαΘεραπεία τουτουτουτου ΔΥΠΘΔΥΠΘΔΥΠΘΔΥΠΘ στηστηστηστη ΧΝΝΧΝΝΧΝΝΧΝΝ
ΝέαΝέαΝέαΝέα ανάλογαανάλογαανάλογαανάλογα τηςτηςτηςτης βιτβιτβιτβιτ. D-
ΠαρικαλσιτόληΠαρικαλσιτόληΠαρικαλσιτόληΠαρικαλσιτόλη ΔεσμευτικάΔεσμευτικάΔεσμευτικάΔεσμευτικά τουτουτουτου ΦωσφόρουΦωσφόρουΦωσφόρουΦωσφόρου

δεσμευτικάδεσμευτικάδεσμευτικάδεσμευτικά τουτουτουτου ΡΡΡΡΔράσηΔράσηΔράσηΔράση:      σύνθεσηςσύνθεσηςσύνθεσηςσύνθεσης τηςτηςτηςτης PTH ΔράσηΔράσηΔράσηΔράση:      P

ΈκκρισηςΈκκρισηςΈκκρισηςΈκκρισης τηςτηςτηςτης

PTH

ΈκκρισηςΈκκρισηςΈκκρισηςΈκκρισης τηςτηςτηςτης

PTH

Renal Osteodystrophy .In Haemodialysis,  Cannata-Andía J et al, Norma Ed, in press, 2005

ΑσβεστιομιμητικάΑσβεστιομιμητικάΑσβεστιομιμητικάΑσβεστιομιμητικά

ΤριπλήΤριπλήΤριπλήΤριπλή θεραπείαθεραπείαθεραπείαθεραπεία



ΣτάδιοΣτάδιοΣτάδιοΣτάδιο

ΧΝΑΧΝΑΧΝΑΧΝΑ

ΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότητα ελέγχουελέγχουελέγχουελέγχου

Ca, P, CO2

ΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότητα ελέγχουελέγχουελέγχουελέγχου

PTH, ALP
ΣτόχοςΣτόχοςΣτόχοςΣτόχος συγκέντρωσηςσυγκέντρωσηςσυγκέντρωσηςσυγκέντρωσης

PTH στονστονστονστον ορόορόορόορό

2 Ετησίως Ετησίως 35-70 pg/ml

3 Κάθε 6 μήνες Κάθε 6 μήνες 35-70 pg/ml

4 Κάθε 3 μήνες Κάθε 3 μήνες 70-110 pg/ml

5 Μηνιαίως Κάθε 3 μήνες 200-300 pg/ml

El. Avner W. Harmon et al, Pediatric Nephrology 

1) Διατροφή

2) Υπέρταση

3) Νεφρική οστεοδυστροφία & δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

4) Αναιμία

5) Αύξηση και ανάπτυξη

6) Νεφροπροστασία

7) Αντιμετώπιση τελικού σταδίου ΧΝΑ



Αναιμία

• Αξιολόγηση της τιμής της αιμοσφαιρίνης 1-2 φορές ετησίως

στόχος η διατήρησή της στα 10-11 g/dl

• Σίδηρος μόνος ή μαζί με ερυθροποιητίνη

• Φυλλικό οξύ και βιταμίνη Β12 

• Δεν ενδείκνυνται οι μεταγγίσεις αίματος, γιατί καταστέλλουν

περαιτέρω την παραγωγή ερυθροποιητίνης (εξαίρεση αποτελούν

περιπτώσεις ↓ αιμοσφαιρίνης επικίνδυνης για τη ζωή)

Χαμηλή αιμοσφαιρίνη

Σίδηρος per os (επιθυμητά επίπεδα φεριτίνης 100-800 μg/l)

Παράταση αναιμίας

Προβληματική απορρόφηση απώλεια αίματος

σιδήρου

Σίδηρος IV                 αντιμετώπιση υποκείμενης

νόσου

Παράταση της αναιμίας

Ερυθροποιητίνη

� Χορήγηση Β12 και φυλλικού, σε περίπτωση ↓της Β12

L. Rees et al, Oxford Paediatric Nephrology 



Θεραπεία με ερυθροποιητίνη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αποφυγή μεταγγίσεων

– Μειωμένη ευαισθητοποίηση

στα αντιγόνα

ιστοσυμβατότητας

– Μειωμένη έκθεση σε

λοιμώδη νοσήματα

• Βελτίωση όρεξης

• Αυξημένη καθημερινή

δραστηριότητα, βελτίωση
φυσικής κατάστασης κι

αισθήματος ευεξίας

• Βελτίωση ύπνου

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Έλλειψη σιδήρου

– Συνήθως απαραίτητη η

σιδηροθεραπεία

• Υπέρταση

• Σπασμοί

• Μειωμένη κάθαρση του

διαλύτη

• Υπερκαλιαιμία

• Σχηματισμός πήγματος

στην αγγειακή γραμμή

1) Διατροφή

2) Υπέρταση

3) Νεφρική οστεοδυστροφία & δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

4) Αναιμία

5) Αύξηση και ανάπτυξη

6) Νεφροπροστασία

7) Αντιμετώπιση τελικού σταδίου ΧΝΑ



Αύξηση και ανάπτυξη

• Αντιμετώπιση συμπτωμάτων (μειωμένη όρεξη, 

ναυτία, έμετος) με αντιπερισταλτικούς

παράγοντες

• Διατροφή μέσω ρινογαστρικού καθετήρα ή

γαστροστομίας

• Αντιμετώπιση οστεοδυστροφίας

• Θεραπεία με ανασυνδυασμένη αυξητική

ορμόνη (μόνο για παιδιά με ΧΝΑ και

ανάπτυξη κάτω από την 3η εκατοστιαία θέση

και εφόσον έχει διασφαλιστεί επαρκής σίτιση)

1) Διατροφή

2) Υπέρταση

3) Νεφρική οστεοδυστροφία & δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

4) Αναιμία

5) Αύξηση και ανάπτυξη

6) Νεφροπροστασία

7) Αντιμετώπιση τελικού σταδίου ΧΝΑ



Νεφροπροστασία

Θεωρία της αντιμετώπισης των πολλαπλών

παραγόντων κινδύνου

Καθυστέρηση της εξέλιξης της νεφρικής νόσου

Παράταση του χρόνου μέχρι την απόφαση για

διύλιση ή μεταμόσχευση

Στάδια νεφροπροστασίας

Στάδιο 1
i. Θεραπεία υπέρτασης

ii. Αποφυγή υπερλιπιδαιμίας

iii. Έλεγχος της υπεργλυκαιμίας

iv. Μείωση πρωτεϊνουρίας

v. Μείωση της λήψης πρωτεϊνών

vi. Έλεγχος υπερφωσφαταιμίας

vii.Αποφυγή της μείωσης του καλίου



Στάδια νεφροπροστασίας

Στάδιο 2
i. Διόρθωση της αναιμίας

ii. Μείωση της λήψης αλατιού

iii. Μείωση της λήψης υγρών

iv. Έλεγχος της υπερλιπιδαιμίας

v. Έλεγχος της υπερομοκυστεϊναιμίας

vi. Αποφυγή ΜΣΑΦ

Στάδια νεφροπροστασίας

Στάδιο 3

i. Έλεγχος της υπερομοκυστεϊναιμίας

ii. Έλεγχος της αύξησης της ενδογενούς ινσουλίνης

iii.Έλεγχος υπερφωσφαταιμίας

iv.Αποφυγή της μείωσης του καλίου



1) Διατροφή

2) Υπέρταση

3) Νεφρική οστεοδυστροφία & δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

4) Αναιμία

5) Αύξηση και ανάπτυξη

6) Νεφροπροστασία

7) Αντιμετώπιση τελικού σταδίου ΧΝΑ

Αντιμετώπιση τελικού σταδίου ΧΝΑ

• Περιτοναϊκή κάθαρση

• Αιμοδιύλιση

• Μεταμόσχευση νεφρού
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