
 0 

  

 

 

 

 

 

ΣΤΑΘΑ  Ι .  ΑΝΝΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΑ  ΝΕΦΡΙΚΗ  ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ  

ΝΟΣΟΣ  – ΘΕΡΑΠΕΙΑ  - ΚΟΣΤΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιπλωµατική  Εργασία  για  την  απόκτηση  

Μεταπτυχιακού  ∆ιπλώµατος  Ειδίκευσης  

 

 

 

 

 

 

Πειραιάς ,  2012                         

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 
 

ΤΕΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 1  

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 
 

ΤΕΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

 

 

ΣΤΑΘΑ  Ι .  ΑΝΝΑ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΑ  ΝΕΦΡΙΚΗ  ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ  

ΝΟΣΟΣ  -  ΘΕΡΑΠΕΙΑ  - ΚΟΣΤΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής:       

Γαλάνης Πέτρος 

∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

 

 

Μελέτη  για  την  απόκτηση  

Μεταπτυχιακού  ∆ιπλώµατος  Ειδίκευσης  

 

Πειραιάς ,  2012 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

2 

 

 

 

 

 

STATHA I. ANNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHRONIC KIDNEY FAILURE 

DISEASE – ILLNESS - COST 

 

 

 

 

 

 
Supervisor: Galanis Petros, PhD 
 

 

 

 

 

 

Graduated Thesis Submitted for the Degree 

“Master in Health Management” 

 

 

Piraeus, 2012 

 

 

 

UNIVERSITY 

OF PIRAEUS 

 

 

COURSE OF POSTGRADUATE STUDIES 

 

HEALTH MANAGEMENT 

 

 

TEI 

 OF PIRAEUS 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

3 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Ευχαριστώ θερµά τον επιβλέποντα κ. Πέτρο Γαλάνη για την άψογη συνεργασία, 

τη συνεχή επίβλεψη, καθώς και τις πολύτιµες συµβουλές και τις παρατηρήσεις του, χωρίς 

τις οποίες η εκπόνηση της παρούσας εργασίας θα ήταν αδύνατη. 

Θερµές ευχαριστίες στους συναδέλφους µου για τη στήριξη που µου παρείχαν 

κατά το διάστηµα της συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας µου. 

Αισθάνοµαι επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω τα µέλη της οικογένειας µου και 

τους φίλους µου για την αµέριστη συµπαράστασή τους κατά τη διάρκεια συγγραφής του 

παρόντος πονήµατος. 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

4 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια διακρίνεται σε πέντε στάδια και είναι η 

προοδευτική, γενικά µη αναστρέψιµη µείωση της νεφρικής λειτουργίας που προκαλείται 

από βλάβη του νεφρού. Τα σηµαντικότερα αίτια που προκαλούν τη βλάβη είναι ο 

διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, η σπειραµατονεφρίτιδα και οι πολυκυστικοί νεφροί. Η 

θεραπεία της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας περιλαµβάνει τη συντηρητική αντιµετώπιση, 

την υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας µε αιµοκάθαρση, την υποκατάσταση της 

νεφρικής λειτουργίας µε περιτοναϊκή κάθαρση και τέλος την µεταµόσχευση νεφρού. Σε 

όλα αυτά παίζει καθοριστικό ρόλο η διατροφή που ακολουθεί ο ασθενής καθώς και η 

συµµόρφωση του απέναντι στην θεραπεία του και στις οδηγίες που τη διέπουν. 

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί µια σοβαρή νόσο, η οποία επιφέρει 

αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών και ειδικότερα όσον αφορά στην 

ψυχολογική τους ευεξία αλλά και στην κοινωνική και οικονοµική τους ευηµερία, καθώς 

το κόστος των θεραπειών, και ειδικότερα της αιµοκάθαρσης που αποτελεί και την πιο 

διαδεδοµένη θεραπεία, είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η έγκαιρη και τακτική νεφρολογική 

παρακολούθηση είναι εξαιρετικά σηµαντική και χαρακτηρίζεται από µειωµένη 

νοσηρότητα και θνητότητα, αυξηµένο ποσοστό επιβίωσης και µικρότερο οικονοµικό 

κόστος. 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: αιµοκάθαρση, διατροφή, κόστος, µεταµόσχευση, περιτοναϊκή κάθαρση, 

ποιότητα ζωής, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
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ABSTRACT 

The chronic kidney failure divided into five stage and is progressive that causes 

the irreversible reduction of kidney function (is caused by damage of the kidney). The 

major causes of damage are diabetes, hypertension, glomerulonephritis and polycystic 

kidneys. The therapy of chronic kidney failure includes the conservative management, the 

substitution of kidney function by dialysis, substitution of kidney function in peritoneal 

dialysis and finally the transplant of kidney. So the diet that follows the patient as the 

compliance of the patient towards the rules of the treatment is equally important for the 

therapy’s success.  

The chronic kidney failure is a serious disease, which causes “negatives” effects 

on quality of patients’ life particularly with regard to their psychological well-being, 

social and economic prosperity as the cost of treatments is too high especially the dialysis 

which is the most common therapy. The early and regular kidney monitoring is extremely 

important characterized by reduced morbidity and mortality, increased survival rate and 

lower financial cost. 

 

 

 

 

Keywords: hemodialysis, diet, cost, transplant, peritoneal dialysis, quality of life, chronic 

kidney failure  
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ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ 

ADH = Αυξητική Ορµόνη 

ΟΝΑ = Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια 

ΧΝΑ = Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 

GFR = Ρυθµός Σπειραµατικής ∆ιηθήσεως 

ΘΥΝΛ = Θεραπεία Υποκατάστασης της Νεφρικής Λειτουργίας 

ΤΣΧΝΝ = Τελικού Σταδίου Χρόνια Νεφρική Νόσος  

ΑΚ = Αιµοκάθαρση 

ΜΒ = Μοριακό Βάρος 

ΚΝΣ = Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα 

ΜΕΘ = Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

CVC = Κεντρικός Φλεβικός Καθετήρας 

ΠΚ = Περιτοναϊκή Κάθαρση 

ΣΦΠΚ = Συνεχής Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση 

ΑΠΚ = Αυτοµατοποιηµένη Περιτοναϊκή Κάθαρση 

ΣΒ = Σωµατικό Βάρος 

ΑΠ = Αρτηριακή Πίεση 

HLA = Human Leucocyte Antigens 

ΟΟΣΑ = Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

ΤΣΧΝΑ = Τελικού Σταδίου Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 

MOS HS SF-36 = Medical Outcome Study- Health Survey-36- Item Short Form 

SIP = Sickness Impact Profile instrument 

KDQOL = Kidney Disease Quality Of Life 

RQOLP = Renal Quality of Life Profile instrument 

ΤΝ = Τεχνητός Νεφρός 

KDOQI = Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
 

ΝΕΦΡΟΣ 

 

1.1 Λειτουργία 

 

Οι δύο νεφροί, τα απεκκριτικά όργανα που ευθύνονται για την αποβολή των 

υδατοδιαλυτών αποβλήτων, εντοπίζονται στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο της άνω κοιλίας. 

Ο καθένας τους εκτείνεται από το επίπεδο του Θ12 ως του Ι3. Ο δεξιός νεφρός συνήθως 

βρίσκεται λίγο χαµηλότερα από τον αριστερό, πιθανώς λόγω του ογκώδους και µεγάλου 

βάρους ήπατος που βρίσκεται ακριβώς από πάνω του. Και οι δύο νεφροί κείτονται µέσα 

σε λίπος και περιτονίες, που του καθηλώνουν και τους προστατεύουν. Ο καθένας τους 

περιέχει πάνω από 1 εκατοµµύριο νεφρώνες, που είναι οι δοµικές και λειτουργικές 

µονάδες των νεφρών. Οι νεφρώνες αποτελούνται από ένα θύσανο τριχοειδών, το 

σπείραµα, το εγγύς εσπειραµένο σωληνάριο, την αγκύλη του Henle και το άπω 

εσπειραµένο σωληνάριο (Seidel et al., 2001). 

Κάθε νεφρός δέχεται περίπου το 1/8 της καρδιακής παροχής µέσω της νεφρικής 

αρτηρίας. Το σπείραµα διηθεί το αίµα µε ρυθµό 125 ml ανά λεπτό στον ενήλικό άνδρα 

και 100 ml ανά λεπτό στην ενήλικη γυναίκα. Το µεγαλύτερο τµήµα του διηθούµενου 

υλικού, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρολυτών, της γλυκόζης, του ύδατος και των 

µικροµοριακών πρωτεϊνών επαναρροφούνται στο εγγύς σωληνάριο. Κάποια οργανικά 

οξέα εκκρίνονται ενεργά στο άπω σωληνάριο. Ο όγκος των ούρων ελέγχεται προσεχτικά 

από την αντιδιουρητική ορµόνη (ADH) ώστε να διατηρείται ένας σταθερός όγκος υγρών 

στον οργανισµό. Τα ούρα φτάνουν στις νεφρικές πυέλους µέσω των συλλεκτικών 

σωληναρίων, και από εκεί πηγαίνουν στους ουρητήρες. Περισταλτικά κύµατα τα 

κατευθύνουν σε µια δεξαµενή, την ουροδόχο κύστη, η οποία έχει χωρητικότητα 400- 500 

ml (Seidel et al 2001). 

Ο νεφρός λειτουργεί επίσης και ως ενδοκρινής αδένας, υπεύθυνος για την 

παραγωγή της ρενίνης, που είναι σηµαντική για τον τελικό έλεγχο της έκκρισης της 

αλδοστερόνης. Ο νεφρός στους ενήλικες αποτελεί την κύρια πηγή παραγωγής 

ερυθροιητίνης, επηρεάζοντας έτσι τη συνολική µάζα ερυθροκυττάρων του οργανισµού. 

Έκτος από τη σύνθεση πολλών προσταγλανδινών, ο νεφρός παράγει και τη βιολογικά 

δραστική µορφή της βιταµίνης D (Seidel et al 2001). 
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Οι νεφροί λοιπόν, είναι ζωτικά όργανα που εξασφαλίζουν την αποβολή των 

άχρηστων προϊόντων της ανταλλαγής της ύλης. Ρυθµίζουν όµως και άλλες 

σηµαντικέςλειτουργίες του σώµατος,όπως: α) διατήρηση των της ισορροπίας ύδατος και 

ηλεκτρολυτών, β) διατήρηση της ωσµωτικότητας του πλάµστος και των άλλων υγρών 

του σώµατος, γ) διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας, δ) διαφύλαξη ορισµένων 

απαραίτητων ουσιών, όπως γλυκόζης, αµινοξέων, πρωτεϊνών κ.ά, ε) άσκηση ορµονικής 

δράσεως (µε τη ρενίνη, ερυθροποιητίνη κ.ά) και ορισµένων µεταβολικών διεργασιων 

(διάσπαση πεπτιδίων, µετατροπή οργανικών οξέων κ.ά) (Φερτάκης 1996 ). 

Σε πολλούς νεφροπαθείς τα συµπτώµατα και σηµεία από τη νεφροπάθειά τους δεν 

έχουν σχέση µε την ανατοµική θέση των νεφρών, πλην ίσως του κωλικού του νεφρού . Οι 

κλινικές τους εκδηλώσεις συνήθως προέρχονται από τις επιπτώσεις, τις οποίες προκαλεί 

η νόσος στον οργανισµό, όπως είναι π.χ. η υπέρταση, τα οιδήµατα, η αναιµία, κ.ά , ο δε 

συσχετισµός των συµπτωµάτων µε τους νεφρούς θα γίνει µε την µελέτη του προϊόντος 

που παράγουν, δηλαδή των ούρων και στη συνέχεια µε τη µελέτη της λειτουργικότητάς 

τους (Φερτάκης 1996 ). 

 

1.2 Παθήσεις των νεφρών 

 

1.2.1 ∆ιαταραχές υδατοηλεκτρολυτικής ισορροπίας 

Οι διαταραχές της υδατοηλεκτρολυτικής ισορροπίας περιλαµβάνουν τα εξής: 

(α) Υπονατριαιµία:  

Η µείωση της πυκνότητας του νατρίου του ορού ή του πλάσµατος σε επίπεδα 

κάτω των 135mEq/l (Σεβαστός 2002). 

(β) Υπερνατριαιµία:  

Η αύξηση της πυκνότητας του νατρίου του ορού ή του πλάσµατος σε επίπεδα άνω 

των 145 mEq/l (Σεβαστός 2002). 

(γ) Υποκαλιαιµία:  

Κάθε επίπεδο καλίου πλάσµατος µικρότερο των 3,5 mEq/l (Gennari  1998) 

(δ) Υπερκαλιαιµία:  

Κάθε επίπεδο καλίου πλάσµατος µεγαλύτερο από 5,5 mEq/l (Gennari 1998) 

 

1.2.2 ∆ιαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας 

Οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας περιλαµβάνουν τα εξής: 
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(α) Μεταβολική Οξέωση: 

 Όταν το ph< 7.40 και [ HCO3]< 24 mEq/l (Βασιλακόπουλος και συν 1997) 

(β) Μεταβολική Αλκάλωση:  

Όταν το ph> 7.40 και [ HCO3]> 24 mEq/l (Βασιλακόπουλος και συν 1997) 

(γ) Αναπνευστική Οξέωση: 

 Όταν ph> 7.40 και pCO2 <40mmHg ( Burton 1994) 

 

1.2.3 Σπειραµατονεφρίτιδες 

Ο όρος σπειραµατονεφρίτιδα χρησιµοποιείται για µια οµάδα νόσων που 

χαρακτηρίζεται ιστολογικώς από φλεγµονώδεις αλλοιώσεις του νεφρικού σπειράµατος 

και έχουν ως τυπική κλινική εκδήλωση το οξύ νεφριτιδικό σύνδροµο(Couser 1999). 

 

1.2.4 Νεφρωσικό σύνδροµο 

Το νεφρωσικό σύνδροµο ορίζεται ως το κλινικό σύνδροµο που χαρακτηρίζεται 

από την παρουσία βαριάς, σταθερής λευκωµατουρίας σε συνδυασµό µε την παρουσία 

οιδήµατος και υπολευκωµατιναιµίας. Συνυπάρχουν επίσης λιπιδουρία και υπερλιπιδαιµία 

(Glassock et al 1996) 

 

1.2.5 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια 

Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια (Ο.Ν.Α), χαρακτηρίζεται από ταχεία έκπτωση της 

νεφρικής λειτουργίας, σε συνδυασµό µε αύξηση των επιπέδων των αζωτούχων προϊόντων 

του µεταβολισµού των πρωτεϊνών (αζωθαιµία). Η µείωση της σπειραµατικής διήθησης 

που τη χαρακτηρίζει, είναι αρκετές φορές αναστρέψιµη. Έχει παρατηρηθεί στο 5% 

περίπου των ασθενών που νοσηλεύονται σε γενικά νοσοκοµεία. (Thadhani et al 1996 ). 

 

1.2.6 Λοιµώξεις ουροποιογεννητικού 

Η ουρολοίµωξη αφορά την ύπαρξη µικροβίων στην περιοχή του ουροποιητικού 

συστήµατος, η οποία φυσιολογικά είναι στείρα µικροβίων (Orenstein 1999) 

 

1.2.7 ∆ιάµεση νεφροπάθεια 

Με τον όρο διάµεση νεφροπάθεια αναφέρονται ποικίλα νοσήµατα που 

προσβάλλουν τον διάµεσο ιστό του νεφρού.(Μουντοκαλάκης 2002) 
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1.2.8 Νεφρολιθίαση 

Η νεφρολιθίαση αφορά παθολογικές συµπήξεις, οι οποίες σχηµατίζονται στους 

νεφρούς και µπορούν να βρεθούν οπουδήποτε κατά µήκος της αποχετευτικής µοίρας του 

ουροποιητικού συστήµατος, αποτελούνται δε από κρυσταλλικά συστατικά, 

ενσωµατωµένα µε οργανική µητρική ουσία. (Μαγιοπούλου- Συµβουλίδου 1996) 

 

1.2.9 Κυστικές Νεφροπάθειες 

Χαρακτηρίζονται από τη δηµιουργία µίας ή πολλαπλών νεφρικών κύστεων, 

διαµέτρου < του 1 εκατοστού ή > των 10 εκατοστών (Ζερεφός 2002) 

 

1.2.10 Καρκίνος  

Περίπου το 1-2% του συνόλου των νεοπλασµάτων είναι το αδενοκαρκίνωµα του 

νεφρού, το οποίο εκπορεύεται από τα επιθηλιακά κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων 

(Φερτάκης 1996)   

 

1.2.11 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) είναι η προοδευτική, γενικά µη 

αναστρέψιµη µείωση της νεφρικής λειτουργίας που προκαλείται από βλάβη του νεφρού 

ποικίλης αιτιολογίας (Luke et al 1994)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

2.1 Ορισµός 

 

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) είναι η προοδευτική, γενικά µη αναστρέψιµη 

µείωση της νεφρικής λειτουργίας που προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης 

αιτιολογίας. Η µείωση της νεφρικής λειτουργίας µπορεί να προσδιοριστεί ως ελάττωση 

του ρυθµού σπειραµατικής διηθήσεως (GFR) δηλαδή του συνόλου του υπερδιηθήµατος 

που περνά από το αίµα στον αυλό των σωληναρίων στη µονάδα του χρόνου. Οι 

φυσιολογικές τιµές του GFR, όπως µετράται µε τις συνήθεις µεθόδους καθάρσεως της 

κρεατινίνης είναι για τους άνδρες 85- 125 ml/min/1,73m
2
 και για τις γυναίκες 75- 115 

ml/min/1,73m
2 

. Η προοδευτική µείωση της νεφρικής λειτουργίας δίνει τη δυνατότητα 

στο νεφρώνα να προχωρήσει σε προσαρµοστικές µεταβολές και έτσι η ΧΝΑ µπορεί να 

διαδράµει για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς ιδιαίτερα συµπτώµατα (Βιρβιδάκης 2002). 

 

2.2 Στάδια 

 

Η ΧΝΑ συνήθως διακρίνεται σε 5 στάδια. Ο ρυθµός σπειραµατικής διήθησης 

(GFR) που µετράται µε την κάθαρση κρεατινίνης αποτελεί την βάση για την 

σταδιοποίηση. Όσο µικρότερος είναι ο GFR τόσο βαρύτερη είναι η έκπτωση της 

νεφρικής λειτουργίας. Στο πρώτο στάδιο, οι ασθενείς είναι δυνατόν να έχουν GFR 

µειωµένο µέχρι και στο 30% της φυσιολογικής τιµής, αλλά µέσω οµοιοστατικών 

µηχανισµών διατηρείται το ισοζύγιο υγρών και ηλεκτρολυτών, η φυσιολογική ουρία και 

κρεατινίνη, και έτσι συνήθως δεν διαγιγνώσκεται η δυσλειτουργία των νεφρών. Ο 

ασθενής δεν έχει κλινικές εκδηλώσεις στην φάση αυτή (Daugirdas 2008). 

Στο δεύτερο  και τρίτο στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας  ο GFR φθάνει στο 25% 

της φυσιολογικής τιµής. Στα στάδιο αυτό, η κάθαρση κρεατινίνης µειώνεται και 

εµφανίζεται αζωθαιµία (κατακράτηση αζωτούχων ενώσεων στο αίµα). Παρά το ότι η 

ουρία και η κρεατινίνη ορού είναι αυξηµένες, η νεφρική ανεπάρκεια δεν έχει φθάσει σε 

επίπεδα τέτοια ώστε να εµφανισθούν συµπτώµατα προβληµατικά για τον ασθενή. Στα 
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στάδια αυτά, ο ασθενής µεταπίπτει από τη µη ολιγουρική φάση, όπου οι νεφροί 

αδυνατούν να συµπυκνώσουν τα ούρα, στην ολιγουρική φάση. Στην ολιγουρική αυτή  

φάση τα συµπτώµατα γίνονται εµφανή και οφείλονται κυρίως στη µειωµένη ικανότητα 

των νεφρών να αποβάλλουν υγρά και ηλεκτρολύτες (Daugirdas 2008) 

Το τέταρτο και πέµπτο στάδιο της ΧΝΑ είναι η ουραιµία ή νεφρική νόσος 

τελικού σταδίου. Επέρχεται όταν ο GFR είναι κάτω του 10% της φυσιολογικής τιµής και 

αθροίζονται αζωτούχες ενώσεις(π.χ ουρία, κρεατινίνη, φαινόλες)σε επίπεδα τοξικά για τα 

υπόλοιπα συστήµατα. Τυπικά σηµεία και συµπτώµατα του τελικού σταδίου είναι : 

λήθαργος, ευερεθιστότητα, έντονη αδυναµία και εξάντληση, κνησµός, ναυτία και έµετοι, 

κράµπες µυών και στοµατίτιδα. Το ισοζύγιο υγρών, ηλεκτρολυτών και η οξεοβασική 

ισορροπία συνεχίζουν να επιδεινώνονται. Στο στάδιο αυτό για την επιβίωση του 

ασθενούς είναι αναγκαία η αιµοκάθαρση ή η µεταµόσχευση νεφρού (Daugirdas 2008). 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στάδια της ΧΝΑ 

 

Πίνακας 1. Στάδια της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (Daugirdas 2008) 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ GFR (ml/min/1,73 m
2
) 

1
o 

Νεφρική βλάβη µε 

φυσιολογικό ή ↑ GFR 

≥90 

2
o 

Νεφρική βλάβη µε ↓ GFR 60-89 

3
o 

Μέτρια ↓ GFR 30-59 

4
o 

Σοβαρή ↓ GFR 15-29 

5
o 

Νεφρική ανεπάρκεια <15 

 

2.3 Συµπτώµατα νεφρικής ανεπάρκειας  

 

Στη νεφρική ανεπάρκεια ο ασθενής εκδηλώνει τα ακόλουθα συµπτώµατα (Φερτάκης 

1996): 

• Χλωµή και γκριζοκίτρινη όψη στο πρόσωπο 

• Γρήγορη κόπωση 

• Λαχάνιασµα 

• Φαγούρα 

• Λίγη όρεξη, µερικές φορές ακολουθούµενη από ναυτία και έµετο 

• Πρήξιµο στο πρόσωπο και στα πόδια 
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• Συχνή ούρηση τα βράδια 

• Ολιγουρία 

 

2.4 Κλινικές εκδηλώσεις   

 

Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαµβάνουν διαταραχές των υγρών και των 

ηλεκτρολυτών, διαταραχές των οστών, µεταβολικές διαταραχές, νευροµυϊκές διαταραχές, 

καριαγγειακές διαταραχές, εκδηλώσεις από το δέρµα, γαστρεντερικές διαταραχές και 

διαταραχές αίµατος (Wilson et al. 1991) 

 

2.4.1 ∆ιαταραχές των υγρών και ηλεκτρολυτών  

• Αύξηση και ελάττωση του ενδοαγγειακού όγκου 

• Υπερνατριαιµία και υπονατριαιµία 

• Μεταβολική οξέωση 

• Υπασβεστιαιµία 

  

2.4.2 ∆ιαταραχές των οστών  

• Νεφρική οστεοδυστροφία 

• Οστεοµαλάκυνση 

 

2.4.3 Μεταβολικές διαταραχές 

• ∆υσανεξία στους υδατάνθρακες  

• Υποθερµία 

• Υπερτριγλυκεριδαιµία 

• Πρωτεϊνική- θερµιδική υποθρεψία 

• Καθυστέρηση σωµατικής ανάπτυξης 

• ∆ιαταραχές γονιµότητας και σεξουαλική δυσλειτουργία 

• Αµηνόρροια 

• Αρθροπάθεια της αιµοκάθαρσης 

 

2.4.4 Νευροµυϊκές διαταραχές 

• Εύκολη κόπωση 

• ∆ιαταραχές ύπνου 
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• ∆ιαταραχές της νοητικής λειτουργίας 

• Λήθαργος 

• Αστηριξία 

• Μυϊκή ευερεθιστότητα 

• Περιφερική νευροπάθεια 

• Σύνδροµο υπερκινιτικότητας των κάτω άκρων 

• Παράλυση 

• Μυοκλωνίες 

• Επιληπτικές κρίσεις 

• Κώµα 

• Μυϊκές κράµπες 

• Σύνδροµο διαταραχής της ισορροπίας λόγω της αιµοκάθαρσης 

• Άνοια λόγω της αιµοκάθαρσης 

• Μυοπάθεια 

 

2.4.5 Καρδιαγγειακές διαταραχές 

• Αρτηριακή υπέρταση 

• Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή πνευµονικό οίδηµα 

• Περικαρδίτιδα 

• Καρδιοµυοπάθεια 

• Ουραιµική πνευµονοπάθεια 

• Ταχέως εξελισσόµενη αρτηριοσκλήρυνση 

• Υπόταση και αρρυθµίες 

 

2.4.6 Εκδηλώσεις από το δέρµα 

• Ωχρότητα 

• Υπέρχρωση 

• Κνησµός 

• Εκχυµώσεις 

• Ουραιµικός πάγος 
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2.4.7 Γαστρεντερικές διαταραχές 

• Ανορεξία 

• Ναυτία και έµετοι 

• Απόπνοια ουρίας 

• Γαστρεντερίτιδα 

• Πεπτικό έλκος 

• Αιµορραγία του γαστρεντερικού συστήµατος 

• Ηπατίτιδα 

• Ασκίτης που δεν υποχωρεί µε την αιµοκάθαρση 

• Περιτονίτιδα 

 

2.4.8 ∆ιαταραχές αίµατος 

• Ορθόχρωµη, ορθοκυτταρική αναιµία 

• Μικροκυτταρική αναιµία 

• Λεµφοπενία 

• Αιµορραγική διάθεση 

• Αυξηµένη προδιάθεση για λοιµώξεις 

• Σπληνοµεγαλία και υπερσπληνισµός 

• Λευκοπενία 

• Χαµηλό συµπλήρωµα 

 

2.5 Κλινική εξέταση και παρακλινικές εξετάσεις  

 

Η κλινική εξέταση αρχίζει µε τη λήψη του ιστορικού. Τα ερωτήµατα που τίθενται 

στον ασθενή αφορούν τη συχνότητα των ουρήσεων (εάν π.χ. υπάρχει συχνουρία), τα 

τυχόν συνοδά συµπτώµατα της ουρήσεως (δυσκολία κατά την έναρξη, καύσος κατά το 

τέλος, κ.ά.), το ποσό των ούρων (πολυουρία-ολιγουρία), την τυχόν παρουσία παθήσεων 

που ευνοούν τη νεφροπάθεια (π.χ υπερτάσεως, σακχαρώδη διαβήτη) και τέλος, τα 

φάρµακα που τυχόν λάµβανε τον τελευταίο καιρό (Φερτάκης 1996). 

Ακολουθεί η πλήρης αντικειµενική εξέταση. Οι νεφροί ψηλαφώνται µε αµφίχειρο  

συνήθως εξέταση. Η επισκόπηση θα αποκαλύψει ενδεχόµενη ωχρότητα ή τη 

χαρακτηριστική των νεφροπαθών ωχροκίτρινη «ακάθαρτη» όψη, οιδήµατα 

(χαρακτηριστικά είναι των βλεφάρων), κρυστάλλους ουρίας στο δέρµα µε τη µορφή 
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λευκής σκόνης σε διάφορες περιοχές («urea frost»), δύσπνοια τύπου Kussmaul λόγω 

µεταβολικής οξέωσης, υπνηλία ή διέγερση κ.ά. (Ζηρογιάννης και συν 2005). 

Οι παρακλινικές εξετάσεις που βοηθούν στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση των 

νεφροπαθειών είναι (Φερτάκης 1996): 

• Εξέταση ούρων (γενική, καλλιέργεια,ποσότητα κ.ά) 

• Βιοχηµικές εξετάσεις (ουρία, κρεατινίνη κ.ά) 

• Ακτινολογικές (απλή νεφρών, πυελογραφία κ.ά) 

• Υπερηχογράφηµα 

• Υπολογιστική τοµογραφία 

• Ραδιοϊσοτοπικές 

• Ενδοσκοπήσεις  

• Βιοψία νεφρού 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

24 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ 

ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

3.1 Αιτιογένεια 

 

Η πιο συχνή αιτία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας είναι ο σακχαρώδης διαβήτης 

ενώ ακολουθούν σε συχνότητα η αρτηριακή υπέρταση και οι σπειραµατονεφρίτιδες. 

Λιγότερο συχνές αιτίες χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας είναι οι πολυκυστικοί νεφροί, η 

απόφραξη της αποχετευτικής µοίρας των νεφρών και οι λοιµώξεις (πίνακας 2) (McPhee 

et al 2000). 

 

Πίνακας 2. Οι κυριότεροι αιτιολογικοί παράγοντες σε ασθενείς µε χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου (McPhee et al 2000). 

Παράγοντας Ποσοστό 

∆ιαβητική νεφροπάθεια 27,7 

Αρτηριακή υπέρταση 24,5 

Σπειραµατονεφρίτιδα 21,2 

Πολυκυστικοί νεφροί 3,9 

Άλλα άγνωστα αίτια 22,7 

 

Στην Ελλάδα η χρόνια σπειραµατονεφρίτιδα αποτελεί την κύρια αιτία τελικού 

σταδίου ΧΝΑ και ακολουθούν η άγνωστη νεφροπάθεια, η χρόνια διάµεση νεφροπάθεια 

και η διαβητική νεφροπάθεια. Στην Ευρώπη, η χρόνια σπειραµατονεφρίτιδα αποτελεί την 

πρώτη αιτία τελικού σταδίου ΧΝΑ (ΤΣΧΝΑ) και ακολουθούν η χρόνια διάµεση 

νεφροπάθεια, η άγνωστη νεφροπάθεια και η διαβητική νεφροπάθεια. Στις Η.Π.Α η 

διαβητική νεφροπάθεια είναι αίτιο ΤΣΧΝΑ στο ένα τρίτο περίπου των ασθενών και 

ακολουθούν η υπερτασική σπειραµατοσκλήρυνση, η χρόνια σπειραµατονεφρίτιδα και η 

άγνωστη νεφροπάθεια(Βιρβιδάκης 2002) 
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3.2 Παθολογοανατοµία και παθογένεια 

 

3.2.1 Εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. 

Η χρόνια βλάβη προκαλεί µη αναστρέψιµη απώλεια νεφρώνων, µε επακόλουθο η 

λειτουργία των νεφρών να γίνεται από µειωµένο αριθµό νεφρώνων. Η αύξηση του 

λειτουργικού φορτίου των νεφρώνων που έχουν αποµείνει, εκφράζεται µε αύξηση της 

δραστικής πίεσης διήθησης του σπειράµατος και µε υπερδιήθηση. Για λόγους που 

παραµένουν ακόµη άγνωστοι, η παραπάνω αντιρροπιστική υπερδιήθηση- που µπορεί να 

θεωρηθεί ως µία µορφή «υπέρτασης» στο επίπεδο του κάθε νεφρώνα- προδιαθέτει σε 

ίνωση και ουλοποίηση (σπειραµατοσκλήρυνση). Αποτέλεσµα είναι η επιτάχυνση του 

ρυθµού καταστροφής και απώλειας των νεφρώνων και εποµένως, η επιτάχυνση της 

εξέλιξης σε ουραιµία (δηλαδή, στο σύνολο των συµπτωµάτων και κλινικών σηµείων που 

εµφανίζονται κατά τη µη αντιρροπούµενη έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας) (Brown 

1993). 

Οι νεφροί έχουν τεράστια λειτουργική εφεδρεία και εποµένως, µπορεί να 

απωλεστεί ως και το 50% των νεφρώνων του χωρίς να εµφανιστούν, βραχυπρόθεσµα 

τουλάχιστον, εκδηλώσεις λειτουργικής έκπτωσης- για το λόγο αυτό άλλωστε, άτοµα µε 

υγιείς νεφρούς µπορούν να προσφέρουν τον ένα για µεταµόσχευση. Αζωθαιµία (αύξηση 

των επιπέδων στο αίµα προϊόντων που φυσιολογικά αποβάλλονται διά των νεφρών) 

παρατηρείται όταν ο ρυθµός σπειραµατικής διήθησης κατέρχεται στο 30- 50%, δηλαδή 

όταν διατηρείται µόνο το 20% της αρχικής λειτουργικότητας του νεφρού. Οι ασθενείς µε 

αζωθαιµία παραµένουν κατά κανόνα ασυµπτωµατικοί, διότι εγκαθίσταται µία νέα 

κατάσταση ισορροπίας, κατά την οποία τα επίπεδα των παραπάνω προϊόντων στο αίµα 

δεν είναι αρκετά ψηλά ώστε να προκληθεί κλινικά έκδηλη τοξικότητα. Βέβαια, ακόµη 

και σε αυτό το φαινοµενικά σταθεροποιηµένο επίπεδο νεφρικής λειτουργίας, η 

αντιρροπιστική υπερδιήθηση που παρατηρείται, επιταχύνει την εξέλιξη προ 

τελικούσταδίου χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Οι ασθενείς µε αυτόν τον ρυθµό 

σπειραµατικής διήθησης διαθέτουν ελάχιστη λειτουργική εφεδρεία εποµένως, υπάρχει 

µεγάλος κίνδυνος να εµφανίσουν ουραιµία σε κάθε περίπτωση επιπρόσθετου «stress» 

(π.χ λοίµωξη, απόφραξη, αφυδάτωση ή νεφροτοξικά φάρµακα) ή σε περίπτωση 

υπερκαταβολικών καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από αύξηση του ρυθµού 

παραγωγής αζωτούχων ενώσεων. Όταν η λειτουργικότητα του νεφρού µειωθεί κάτω από 

το 20% του φυσιολογικού, δεν επαρκεί πλέον για την πρόληψη της κλινικά έκδηλης 

ουραιµίας (McPhee et al 2000). 
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3.2.2 Παθογένεια της ουραιµίας. 

 Η παθογένεια της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας είναι αποτέλεσµα του 

συνδυασµού των βλαπτικών επιδράσεων (Buckalew 1994): 

(α) Της κατακράτησης ουσιών που φυσιολογικά απεκκρίνονται µέσω των νεφρών 

(π.χ. ουρία και άλλα αζωτούχα προϊόντα του µεταβολισµού των πρωτεϊνών) 

(β) Της αυξηµένης συγκέντρωσης φυσιολογικών προϊόντων, όπως είναι οι 

ορµόνες, και 

(γ) Της ανεπάρκειας ουσιών που παράγονται φυσιολογικά στους νεφρούς (π.χ 

ανεπάρκεια ερυθροποιητίνης). 

Η διαταραχή της απεκκριτικής ικανότητας του νεφρού οδηγεί σε µετακίνηση 

υγρών, µε αποτέλεσµα αύξηση του ενδοκυττάριου ύδατος και νατρίου και µείωση του 

ενδοκυττάριου καλίου. Η µεταβολή της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης των παραπάνω 

ιόντων προκαλεί ήπιες µεταβολές της δραστηριότητας διαφόρων ενζύµων, συστηµάτων 

µεταφοράς κ.ά (Buckalew 1994) 

 

3.2.3 Επιπτώσεις της ουρίας στον µεταβολισµό 

Οι επιπτώσεις της ουραιµίας στο µεταβολισµό είναι οι εξής  (McPhee et al 2000): 

(α) Η µείωση της βασικής θερµοκρασίας του σώµατος (πιθανώς ως συνέπεια της 

µειωµένης δραστηριότητας της Na
+ 

- K
+ 

ATPάσης) 

(β) Η επιβράδυνση του µεταβολισµού της γλυκόζης, εν µέρει λόγω της αυξηµένης 

αντίστασης των περιφερικών ιστών στην ινσουλίνη 

(γ) Η µείωση της δραστηριότητας της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης και η ταχέως 

εξελισσόµενη αρτηριοσκλήρυνση. 

 

3.3  Χαρακτηριστικά ατόµων µε νεφρική ανεπάρκεια 

 

Σύµφωνα µε τη µελέτη του Third National Health and Nutrition Survey για το 

επίπεδο του ορού της κρεατινίνης ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο και την εθνολογική 

οµάδα στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι η µέση τιµή του ορού της κρεατινίνης στις γυναίκες 

είναι 0,96 mg/ dl και 1,17 mg/ dl στους άντρες. Επίσης διαπιστώθηκε ότι ο ορός της 

κρεατινίνης αυξάνεται µε την πάροδο της ηλικίας. Ακόµα η µελέτη φανέρωσε ότι το 

9,74% των ανδρών και το 1,78% των γυναικών, έχουν κρεατινίνη πάνω από 1,5 mg/ dl. Η 

έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας είναι πιο συχνή στα ηλικιωµένα άτοµα (Dialysis 

Living 2004).  
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3.4  Νεφρική ανεπάρκεια σε σχέση µε την ηλικία 

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η σχέση της νεφρικής ανεπάρκειας µε την ηλικία 

και προκύπτει ότι η αύξηση της ηλικίας σχετίζεται µε αύξηση της συχνότητας εµφάνισης 

της νεφρικής ανεπάρκειας. 

 

Πίνακας 3. Σχέση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας µε την ηλικία (Cassidy et al 1998)  

Ηλικιακή οµάδα Περιπτώσεις νεφρικής 

ανεπάρκειας ανά 1.000.000  

0-19 13 

20-44 109 

45-64 545 

65-74 1296 

≥74 1292 

 

 

3.5 Νεφρική ανεπάρκεια σε σχέση µε το φύλο 

 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η σχέση της νεφρικής ανεπάρκειας µε το φύλο και 

προκύπτει ότι η συχνότητα εµφάνισης της νεφρικής ανεπάρκειας είναι µεγαλύτερη στους 

άντρες. 

 

 

Πίνακας 4. Σχέση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας µε το φύλο (Cassidy et al 1998) 

Φύλο Περιπτώσεις νεφρικής 

ανεπάρκειας (ανά 1.000.000) 

Γυναίκες  242 

Άνδρες  348 
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3.6 Νεφρική ανεπάρκεια σε σχέση µε την φυλή 

 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η σχέση της νεφρικής ανεπάρκειας µε τη φυλή και 

προκύπτει ότι η συχνότητα εµφάνισης της νεφρικής ανεπάρκειας είναι µεγαλύτερη στους 

ερυθρόδερµους και στους µαύρους. 

 

Πίνακας 5. Σχέση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας µε την φυλή (Cassidy et al 1998) 

Φυλή Ποσοστό νεφρικής ανεπάρκειας 

(ανά 1.000.000) 

Κίτρινη φυλή 344 

Μαύροι 873 

Ερυθρόδερµοι 928 

Λευκοί 218 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

4.1  Ιστορική αναδροµή 

 

Πριν περίπου 2500 χρόνια, ο Ιπποκράτης ανέφερε ότι : « το νερό που πίνουν οι 

άνθρωποι  µπορεί να ευθύνεται για λιθιάσεις , φλεγµονές των νεφρών, δυσκολία στην 

ούρηση και πόνο στην µέση». Πατέρας της σύγχρονης νεφρολογίας θεωρείται ο Άγγλος 

ιατρός Richard Bright ο οποίος περιέγραψε πρώτος αυτό που ονοµάζουµε χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια. Το 1861, ένας χηµικός από τη Σκωτία, ο Thomas Graham, µετά από µελέτες 

στη διάχυση υγρών και αερίων και στη διαχωριστική ικανότητα των µεµβρανών εισήγαγε 

για πρώτη φορά τον όρο “ dialysis” που προέρχεται από την ελληνική λέξη διάλυση, για 

να περιγράψει την αποµάκρυνση της ουρίας από τα ούρα προς άλλο διάλυµα, µέσω µιας 

ηµιδιαπερατής µεµβράνης φυτικής προέλευσης (περγαµηνή).Το 1913 λαµβάνει χώρα η 

πρώτη αιµοκάθαρση σε πειραµατόζωα από τον John Abel. Το 1924 γίνεται η πρώτη 

προσπάθεια αιµοκάθαρσης σε άνθρωπο, από έναν Γερµανό ιατρό τον  Georg Haas αλλά 

και οι εφτά ασθενείς µε οξεία νεφρική ανεπάρκεια απεβίωσαν. Στη συνέχεια ο Ολλανδός 

ιατρός Willem Kolf το 1943 δηµιούργησε έναν πρωτόγονο τεχνητό νεφρό οπού µέχρι το 

1950 και µε τη συµβολή του Σουηδού Nils Alwall, ο οποίος έλυσε κάποια προβλήµατα 

που είχε αυτός ο τεχνητός νεφρός, γινόταν η αιµοκάθαρση. Έπειτα οι ιατροί Belding 

Scribner, Wayne Quinton και ο David Dillard  δηµιούργησαν και τοποθέτησαν τον πρώτο 

αρτηριοφλεβικό shunt για µακροχρόνια χρήση, αυτό που ονοµάζουµε σήµερα 

fistula(συρίγγιο που ενώνει αρτηρία και φλέβα συνήθως στο αντιβράχιο). Οι πρώτοι 

ασθενείς υποβάλλονταν σε αιµοκάθαρση επί 12 ώρες δύο φορές την εβδοµάδα (Κυρίτσης 

2012). 

Τα επόµενα χρόνια παρατηρείται εξέλιξη στα φίλτρα αιµοκάθαρσης, στα 

διαλύµατα αιµοκάθαρσης οπού όλα αυτά αποφέρουν βελτίωση στην τεχνική 

αιµοκάθαρσης και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής των ασθενών µε χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια (Κυρίτσης 2012). 
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4.2 Βασική θεραπευτική αγωγή 

 

Η θεραπεία της ΧΝΑ περιλαµβάνει : 

(α) Τη συντηρητική αντιµετώπιση  

(β) Την υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας µε αιµοκάθαρση 

(γ) Την υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας µε περιτοναϊκή κάθαρση 

(δ) Την µεταµόσχευση νεφρού 

 

Η συντηρητική αντιµετώπιση της ΧΝΑ ενδείκνυται σε ασθενείς που διατηρούν 

σχετικά ικανοποιητικό βαθµό νεφρικής λειτουργίας και περιλαµβάνει (Βιρβιδάκης 2002): 

(α) Την εφαρµογή ειδικής θεραπείας για την αντιµετώπιση της κύριας και 

πρωτοπαθούς αιτίας 

(β) Την ανεύρεση και αποκατάσταση των  αναστρέψιµων αιτίων που 

επιδεινώνουν την νεφρική λειτουργία 

(γ) Τον έλεγχο του ρυθµού εξελίξεως της νεφρικής βλάβης 

(δ) Την αντιµετώπιση των επιπλοκών της ουραιµίας.  

 

Στην συντηρητική αντιµετώπιση της ΧΝΑ, οι βασικές αρχές που την διέπουν 

είναι οι εξής (Βιρβιδάκης 2002): 

(α) Πρέπει να αποφεύγεται η συνταγογράφηση νεφροτοξικών φαρµάκων, ιδίως 

στους ηλικιωµένους και αυτούς που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια 

(β) Να µεσολαβεί σηµαντικό χρονικό διάστηµα µεταξύ των διάφορων 

επιβαρύνσεων  

(γ) Να ενυδατώνεται ο ασθενής ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα αφυδάτωσης 

κυρίως στους ηλικιωµένους. 

 

4.3 Θεραπεία 

Η θεραπευτική αντιµετώπιση της ΧΝΑ έχει τους παρακάτω σκοπούς (Φερτάκης 

1996): 

(α) Να διερευνηθεί η αιτία της και να εξετασθεί εάν αυτή ή κάποιος από τους 

επιβαρυντικούς παράγοντες µπορεί να αντιµετωπιστεί. Η ανεύρεση της αιτίας θα γίνει µε 

την διαδικασία των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων που γίνονται στις παθήσεις 

των νεφρών 

(β) Να περιορισθεί η περαιτέρω βλάβη των νεφρών. Αυτό θα γίνει : 
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• Με την καταπολέµηση της υπερτάσεως και της καρδιακής 

ανεπάρκειας, όπου υπάρχουν. 

• Με την κατάλληλη δίαιτα. Οι πρωτεϊνες περιορίζονται στα 40 gr 

περίπου ηµερησίως και οι ηµερήσιες ανάγκες σε θερµίδες καλύπτονται µε 

υδατάνθρακες (περίπου 250 gr) και λίπος (60 gr). 

• Με τη λήψη αρκετών υγρών (περίπου 3 λίτρα/ 24 ωρο), ώστε να 

εξασφαλίζεται επαρκής διούρηση που θα βοηθήσει την αποβολή των προϊόντων 

του µεταβολισµού. Το νάτριο δεν περιορίζεται εκτός και αν υπάρχει υπέρταση, 

οίδηµα και καρδιακή ανεπάρκεια. Στον άρρωστο συνιστάται απλώς να µην 

προσθέτει αλάτι στα φαγητά που του προσφέρονται. Αντίθετα περιορίζονται οι 

τροφές οι πλούσιες σε κάλιο (µπανάνες, πατάτες, πορτοκάλια, ντοµάτες) 

• Με τη διατήρηση σταθερής της στάθµης του ασβεστίου και 

φωσφόρου για την πρόληψη ή καταπολέµηση της οστεοδυστροφίας. Η 

υπασβεστιαιµία διορθώνεται µε τη χορήγηση βιταµίνης D. Σε υπερφωσφοραιµία 

περιορίζονται οι τροφές που είναι πλούσιες σε φώσφορο (γάλα, τυρί, αυγά). 

(γ) Εάν υπάρχει προοδευτική καταστροφή των νεφρώνων θα έρθει ένα σηµείο στο 

οποίο θα απαιτηθεί µερική ή πλήρης αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας, είτε µε µια 

από τις µεθόδους εξωνεφρικής κάθαρσης (περιτοναϊκή πλύση, τεχνητός νεφρός) ή µε 

µεταµόσχευση νεφρού. 

 

Τα παρακάτω σηµεία χρειάζονται προσοχή κατά τη νοσηλεία των ασθενών 

αυτών: καλή περιποίηση του δέρµατος για την αποφυγή ή τη βελτίωση του κνησµού. Εάν 

ο άρρωστος έχει ανορεξία η τροφή θα του προσφέρεται σε µικρά και συχνά γεύµατα. Η 

χορήγηση πολλών θερµίδων εµποδίζει τον καταβολισµό των ιστών και την παραγωγή 

αζωτούχων ουσιών. Οι ουραιµικοί άρρωστοι είναι ευπαθείς στις λοιµώξεις και χρειάζεται 

προσοχή για την αποφυγή µολύνσεων. Τέλος, όπως σε όλους τους βαρέως πάσχοντες, 

απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών και των 

ζωτικών λειτουργιών (Ulrich et al 1994). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 

 

5.1 Στατιστικά στοιχεία 

 

Ο αριθµός των νεφροπαθών µε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας έφτασε 

το 2000 περίπου το 1.000.000, ενώ το 1996 ήταν περίπου 800.000. Από αυτούς, το 70% 

περίπου προέρχονταν από Ευρώπη, Βόρεια Αµερική και Ιαπωνία. Η µέση ηλικία των 

ασθενών σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας είναι 55-62 έτη. Ο αριθµός των 

νέων ασθενών που καταλήγουν σε τελικό στάδιο ΧΝΑ ετησίως είναι περίπου 120 ανά 

εκατοµµύριο πληθυσµού (Αγρογιάννης 2002). 

Σύµφωνα µε τον Γεώργιο Καστρινάκη, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Νεφροπαθών, στην Ελλάδα περίπου 9500 νεφροπαθείς τελικού σταδίου υποβάλλονται σε 

αιµοκάθαρση, περίπου 2500 είναι µεταµοσχευµένοι και γύρω στους 1000 χρησιµοποιούν 

την µέθοδο της περιτοναϊκής κάθαρσης. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 8
η

 θέση αναφορικά µε τον επιπολασµό ασθενών σε 

θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας (ΘΥΝΛ), µε την δεξαµενή των 

παραπάνω ασθενών να αυξάνεται κατά 5- 7% ετησίως. Το 2004, η Ελλάδα παρουσίασε 

τη µεγαλύτερη συχνότητα νεοεισαχθέντων ασθενών ανά εκατοµµύριο πληθυσµού στην 

ΑΜΚ σε σύγκριση µε 24 ευρωπαϊκές χώρες και κατείχε την 3η θέση παγκοσµίως στην 

αντίστοιχη συχνότητα σε ΘΥΝΛ, µετά τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Η κατάταξη της 

Ελλάδας στην 8η θέση, αναφορικά µε τον επιπολασµό σε ΘΥΝΛ, παρόλο που είναι 

ευνοϊκότερη, παραµένει πολύ υψηλή, υποδεικνύοντας το µέγεθος του αυξηµένου αριθµού 

ασθενών τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου (ΤΣΧΝΝ) στην χώρα µας. Ορισµένα 

από τα αίτια της αύξησης του επιπολασµού είναι (Βιρβιδάκης 2002): 

• Η αύξηση του µέσου όρου ζωής 

• Η αύξηση των ασθενών µε σακχαρώδη διαβήτη 

• Η αύξηση της επίπτωσης και του επιπολασµού της αρτηριακής υπέρτασης 

• Η αύξηση του πληθυσµού 

• Η κατάργηση των κριτηρίων ένταξης σε µεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής 

λειτουργίας 

• Η φυλετική διαφοροποίηση 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

33 

 

• Η αύξηση της επιβίωσης των ασθενών (καλύτερη κατανόηση και θεραπεία των 

επιπλοκών της ΧΝΑ) 

 

5.2 Αιµοκάθαρση 

 

Η αιµοκάθαρση στηρίζεται στην αρχή της διαπιδύσεως µε την χρήση µιας 

ηµιδιαπερατής µεµβράνης (φίλτρο αιµοκάθαρσης). ∆ηλαδή η αιµοκάθαρση είναι η 

διαδικασία κατά την οποία αποµακρύνονται, µέσω µιας ηµιδιαπερατής µεµβράνης, τα 

άχρηστα προϊόντα του µεταβολισµού ή οι τοξίνες από το αίµα του ασθενούς προς το 

διάλυµα της ΑΚ (Gutch et al 2003). 

Για την αιµοκάθαρση του ασθενή µε ΧΝΑ τελικού σταδίου απαιτείται 

(Αγραφιώτης 1994): 

• To τεχνητό νεφρό 

• Φίλτρο ΑΚ 

• Ειδικό διάλυµα ΑΚ 

 

5.2.1
 
Το τεχνητό νεφρό  

Περιλαµβάνει την συσκευή του τεχνητού νεφρού και το κύκλωµα αίµατος 

(αρτηριακή γραµµή και φλεβική γραµµή). Η συσκευή του τεχνητού νεφρού έχει µια 

αντλία η οποία µέσω της αρτηριακής γραµµής µεταφέρει το αίµα από τον ασθενή στο 

φίλτρο και στην συνέχεια το αίµα όντας απαλλαγµένο από τις επιβλαβείς ουσίες 

επιστρέφει µέσω της φλεβικής γραµµής στον ασθενή (Αγραφιώτης 1994). 

 

5.2.2 Φίλτρο  ΑΚ  

∆ιαθέτει δύο χώρους . Από τον ένα χώρο διέρχεται περίπου 300 ml/ min αίµα και 

στον άλλο χώρο διέρχεται 500 ml/ min διάλυµα ΑΚ. Μέσω της µεµβράνης του φίλτρου 

γίνεται ανταλλαγή ουσιών µεταξύ αίµατος και του διαλύµατος µε αποτέλεσµα την 

επαρκή κάθαρση ουσιών µικρού και µέσου µοριακού βάρους (Μ.Β), ασήµαντη απώλεια 

ωφέλιµων ουσιών, επαρκής αφυδάτωση, καλή βιοσυµβατότητα. Η αποµάκρυνση των 

ουσιών µέσου φίλτρου γίνεται κυρίως µε διάχυση (µεταφορά µιας ουσίας ενός 

διαλύµατος χωρίς την µεταφορά του διαλυτικού υγρού) και µε διήθηση (ταυτόχρονη 

µεταφορά ουσιών και διαλυτικού µέσου) (Αγρογιάννης 2002). 

Οι µεµβράνες αιµοκάθαρσης κατασκευάζονται από (Ανάσης 2006): 
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1. Κλασική κυτταρίνη  

(α) Κυτταρίνη 

(β) Κουπροφάνη 

2. Τροποποιηµένη Κυτταρίνη 

(α) Αιµοφάνη 

(β) Κυτταρίνη οξική 

(γ) ∆ιοξική 

(δ) Τριοξική  

(ε) SMC 

3. Συνθετική 

(α) Αιθυλενοβινυλική αλκοόλη 

(β) Πολυσουλφόνη- Πολυαµίδη 

(γ) Πολυακρονιτρίλιο 

(δ) Πολοµεθυλοµεθακρυλικό 

(ε) Πολυαρυλεθεροσουλφόνη 

Οι βιοσυµβατές µεµβράνες δε διεγείρουν πηκτικούς µηχανισµούς, τους 

αµυντικούς µηχανισµούς, δεν καταστρέφουν κύτταρα του αίµατος και δεν προκαλούν 

καρκινογένεση. 

 

5.2.3 ∆ιαχωρισµός φίλτρων  

Τα φίλτρα διαχωρίζονται στα High –Flux και στα Low- Flux. Στα Low- Flux 

ευνοείται η αποµάκρυνση ουσιών µικρού µοριακού βάρους και χρησιµοποιούνται 

µεµβράνες κυτταρίνης ή συνθετικά πολυµερή. Στα High- Flux ευνοείται η αποµάκρυνση 

ουσιών µικρού µοριακού βάρους, χρησιµοποιούνται µεµβράνες τροποποιηµένης 

κυτταρίνης ή συνθετική και µε αυτά τα φίλτρα ο χρόνος θεραπείας µπορεί να ελαττωθεί 

(Ανάσης 2006). 

 

5.3 ∆ιάλυµα ΑΚ 

 

Το διάλυµα ΑΚ είναι ένα υδατικό διάλυµα ηλεκτρολυτών, µη αποστειρωµένο, το 

οποίο µέσω της αρχής της διαπιδύσεως διορθώνει τους ηλεκτρολύτες και την οξέωση του 

ουραιµικού ασθενούς, και αποµακρύνει απ’ αυτόν ουρία, κρεατινίνη και άλλες τοξικές 

ουσίες. Σήµερα όλα σχεδόν τα κέντρα χρησιµοποιούν διαλύµατα µε διττανθρακικά γιατί 

έχουν το πλεονέκτηµα να µην διαταράσσουν την καρδιοαγγειακή σταθερότητα, 
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διορθώνουν οµαλά το pH και δεν προκαλούν σοβαρά συµπτώµατα από το ΚΝΣ και το 

κυκλοφορικό µε την αφαίρεση υγρών κατά τη συνεδρία ΑΚ.Το διάλυµα µε 

διττανθρακικά είναι το ιδανικότερο για ασθενείς µε καρδιακή και ηπατική ανεπάρκεια Η 

σύσταση του διαλύµατος αναφέρεται στον πίνακα 6 (Jacobs et al 1996): 

 

Πίνακας 6. Η σύσταση του διαλύµατος της αιµοκάθαρσης  

Κατιόντα mEq/L 

 

Ανιόντα mEq/L 

 

Na 140-45 Cl 114 

 

K 2 Οξεϊκά ή διττανθρακικά 38 

 

Ca 3- 3,5 

 

 

Mg 1,5 

 

 

Οσµωτική πίεση 304 mosm/ L 

 

 

 

Για να παραχθεί όµως το αναφερόµενο διάλυµα χρησιµοποιείται ένα πυκνό 

διάλυµα µε τις παραπάνω ουσίες, το οποίο το τεχνητό νεφρό το αραιώνει µε νερό του 

αστικού δικτύου. Το νερό του αστικού δικτύου για να χρησιµοποιηθεί στην αιµοκάθαρση 

υφίσταται επεξεργασία µε την µέθοδο της αντίστροφης ώσµωσης για την αποµάκρυνση 

ασβεστίου, αλουµινίου, νιτρικών, χλωριούχων, θειούχων, µικροοργανισµών και τοξινών 

(Amato 2005).    

 

5.4 Άλλες µέθοδοι ΑΚ 

 

Άλλες µέθοδοι αιµοκάθαρσης είναι (Daugirdas 2008): 

5.4.1 Αιµοδιήθηση 

Έχει οµοιότητες µε την κλασική αιµοκάθαρση αλλά έχει και 2 διαφορές: α) 

απουσία υγρού ΑΚ διότι δεν στηρίζεται στην διάχυση και β) ύπαρξη υγρού 

υποκατάστασης, µε σκοπό την αποφυγή διαταρραχών στους ασθενείς µέσω της 
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αντικατάστασης των υγρών που αποµακρύνονται από τον ενδοαγγειακό χώρο µε υγρό 

παρόµοιας ηλεκτρολυτικής σύστασης µε το πλάσµα. 

 

5.4.2 Αιµοδιαδιήθηση 

Με την µέθοδο αυτή, αποµακρύνονται από το αίµα ακόµα και ουσίες µικρού 

µοριακού βάρους. ∆ηλαδή συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα της κλασικής αιµοκάθαρσης και 

της αιµοδιήθησης σε µία και µόνο µέθοδο. 

 

5.4.3 Συνδυασµένη αιµοκάθαρση- αιµοδιήθηση 

Αποµακρύνονται οι ουσίες µικρού, µεσαίου αλλά και µεγάλου µοριακού βάρους. 

 

5.4.4 Βιοδιήθηση 

Τροποποιηµένη µέθοδος αιµοδιαδιήθησης που επιτελείται µε την βοήθεια 

µεµβρανών µε υψηλή υδραυλική διαπερατότητα. 

 

5.4.5 Συνεχείς µέθοδοι αιµοκάθαρσης 

Επιτελείται όλο το 24ωρο κυρίως σε ΜΕΘ µικρών και µεγάλων νοσοκοµείων. 

 

5.4.6 Βραχεία ΑΚ 

Λιγότερες ώρες ΑΚ και προτάθηκε σαν µέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής 

λειτουργίας σε µια προσπάθεια εξακρίβωσης της τοξικής δράσης των ουσιών µέσου 

µοριακού βάρους. 

 

5.4.7 Παρατεταµένη βραδεία ΑΚ 

Αναφέρεται σε συχνές, ακόµα και πέντε φορές την εβδοµάδα, αιµοκάθαρση. 

Γενικά οι ασθενείς µε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας υπό οµαλές συνθήκες 

υποβάλλονται σε τρεις συνεδρίες αιµοκαθάρσεως των 4 ωρών εβδοµαδιαίως. 

 

5.5 Προσδιορισµός δόσης ΑΚ 

 

Από την δεκαετία του ’70 έχουν γίνει προσπάθειες για να αναπτυχθούν µέθοδοι οι 

οποίοι θα προσδιορίζουν την δόση της ΑΚ που απαιτείται για να διατηρηθεί ο ασθενής 

σε ικανοποιητική κατάσταση υγείας. Μία από αυτές τις µεθόδους είναι ο υπολογισµός 

του δείκτη Kt/ V ουρίας (Gutch et al 2003). 
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5.5.1 Ο δείκτης Kt/ V ουρίας 

Η ουρία είναι µικρό µόριο και σχετίζεται µε τη διατροφή του ατόµου και τον 

καταβολισµό των πρωτεϊνών. Ο δείκτης Kt/ V ουρίας έχει προκύψει από ένα πολύπλοκο 

µαθηµατικό υπόδειγµα της κινητικής της ουρίας. Το K συµβολίζει  την κάθαρση της 

ουρίας από το φίλτρο (ml/ min), το t αντιπροσωπεύει το χρόνο ΑΚ σε λεπτά και το V 

υποδεικνύει τον όγκο κατανοµής της ουρίας στα υγρά του αίµατος. Ο όγκος V δεν είναι 

ένας πραγµατικός όγκος που µπορούµε να µετρήσουµε αλλά υπολογίζεται από το σχετικό 

υπόδειγµα της φαρµακοκινητικής της ουρίας και περιλαµβάνει περισσότερα από ένα 

διαµερίσµατα υγρών µε διαφορετικούς ρυθµούς  µεταφοράς ουσιών µεταξύ αυτών των 

διαµερισµάτων (Gutch et al 2003). 

Ωστόσο δεν υπάρχει συµφωνία όσον αφορά τη χρήση του δείκτη Kt/ V ουρίας για τον 

προσδιορισµό του απαιτούµενου χρόνου ΑΚ. ∆εν έχει δηλαδή καθοριστεί η βέλτιστη 

τιµή για την επίτευξη της µέγιστης ευεξίας του ασθενή. Η Επιτροπή του Εθνικού 

Ινστιτούτου Υγείας (National Institute of Health Conference Committee) συνέστησε το 

1996 ελάχιστη τιµή Kt/ V ουρίας ίση µε 1,2 (Daugirdas et al 2008).   

 

5.6 Ανεπιθύµητες ενέργειες ΑΚ 

  

Κατά την διάρκεια µιας συνεδρίας ΑΚ είναι δυνατόν να εµφανισθούν πολλές 

επιπλοκές που αφορούν τον ασθενή αλλά και τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό. Κυρίως 

όµως µας ενδιαφέρουν οι επιπλοκές που σχετίζονται µε τον ασθενή και οφείλονται στην 

υπερβολική ή ταχεία αφαίρεση υγρών. Οι πιο συχνές  επιπλοκές που εµφανίζουν οι 

ασθενείς κατά την διάρκεια της ΑΚ είναι ( Daugirdas et al 1994) :  

• Υπόταση 

• Κράµπες στα πόδια 

• Ναυτία 

• Κεφαλαλγία 

• Θωρακικό και οσφυϊκό άλγος 

• Κνησµός 

• Πυρετός και ρίγη 

• Αντιδράσεις στο φίλτρο 

• Αρρυθµίες 

• Καρδιακός επιπωµατισµός 
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• Ενδοκρανιακή αιµορραγία 

• Επιληπτικοί σπασµοί 

• Αιµόλυση 

Αυτά τα συµπτώµατα µπορούν να συµβούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή να 

διαρκέσουν και µετά το πέρας αυτής. 

Εκτός από τις παραπάνω επιπλοκές που έχουν βραχύ χαρακτήρα υπάρχουν και οι 

µακροπρόθεσµες. Τέτοιες είναι (Jacobs et al 1996): 

• Η αναιµία 

• Η οστεοδυστροφία 

• Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός 

• Η αµυλοείδωση από τη β2- µικροσφαιρίνη 

• Πολυνευροπάθεια 

• Καρδιοαγγειακές βλάβες   

 

Ο εξοπλισµός της ΑΚ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προστατεύεται ο ασθενής από 

επιπλοκές που είναι δυνατό να εµφανισθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Ωστόσο, τα 

µηχανήµατα κάνουν λάθη και εµφανίζουν προβλήµατα λειτουργίας λόγω της 

υπερβολικής χρήσης και µη συχνής αντικατάστασης τους µε άλλα καινούργια 

(Παπαγιάννη και συν 2004):   

• Πρόβληµα στη λειτουργία διάταξης ελέγχου της θερµοκρασίας είναι δυνατό να 

οδηγήσει σε υπερθερµία, που προκαλεί αιµόλυση. Αν δεν ανιχνευθεί εγκαίρως το 

πρόβληµα υπάρχει κίνδυνος ο ασθενής να καταλήξει. Είναι δυνατό να συµβεί 

όµως και το αντίθετο µε αποτέλεσµα ο ασθενής να παρουσιάσει έντονο ρίγος και 

τρόµο. 

• Είσοδος αέρα στο κύκλωµα ΑΚ, η οποία µπορεί να γίνει από σηµεία χαλαρών 

συνδέσµων της αρτηριακής γραµµής, από τις γραµµές χορήγησης υγρών και 

χορήγησης ηπαρίνης, από την παγίδα της φλεβικής γραµµής και από το διάλυµα 

της ΑΚ. Τα συµπτώµατα ποικίλουν ανάλογα της θέσεως του ασθενή. Εάν ο 

ασθενής βρίσκεται σε καθιστή θέση, παρουσιάζονται σπασµοί και απώλεια 

συνείδησης, ενώ αν βρίσκεται σε ύπτια θέση παρουσιάζει θωρακικό αλγος, 

δύσπνοια, βήχας, κυάνωση και απώλεια συνείδησης 
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5.7 Αγγειακή προσπέλαση 

 

Τρεις κύριοι µέθοδοι χρησιµοποιούνται για να έρθει σε επαφή το αίµα µε το 

φίλτρο: 

• Ένας ενδοφλέβιος καθετήρας 

• Μία αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία (fistula) 

• Ένα συνθετικό µόσχευµα. 

Ο τύπος που θα χρησιµοποιηθεί έχει σχέση µε τον αναµενόµενο χρόνο για την 

είσοδο του ασθενούς στο Τεχνητό Νεφρό αλλά και από την κατάσταση των αγγείων του. 

Ο ασθενής µπορεί να έχει πολλαπλή πρόσβαση επειδη η fistula ή το µόσχευµα δεν έχουν 

αναπτυχθεί ακόµα και ο καθετήρας να χρησιµοποιείται παράλληλα. Και οι τρεις µέθοδοι 

απαιτούν χειρουργική επέµβαση (Daugirdas et al, 2008). 

 

5.7.1 Ενδοφλέβιος καθετήρας 

Ο καθετήρας που µερικές φορές καλείται CVC(κεντρικός φλεβικός καθετήρας), 

υποκλείδιος ή σφαγιτιδικός ή µηριαίος, συνιστάται από έναν σωλήνα µε δύο αυλούς που 

µπαίνουν σε µια µεγάλη φλέβα του τραχήλου (υποκλείδιο ή σφαγίτιδα) ή στην µοιριαία, 

ώστε να επιστρέψει µεγάλες ροές αίµατος να απαχθούν από τον ένα αυλό, να εισέλθουν 

στο κύκλωµα της αιµοκάθαρσης και να επιστρέψουν από τον άλλο. Η ποσότητα αίµατος 

είναι πάντα µικρότερη από µια καλά λειτουργούσα fistula ή µόσχευµα. 

Οι καθετήρες βρίσκονται σε δύο ποικιλίες, σε σήραγγα ή µη. 

• Μη σήραγγας (Not tunneled) - Οι καθετήρες είναι για µικρής διάρκειας πρόσβαση 

(µέχρι δέκα ηµέρες)αλλά συνήθως για µία συνεδρία µόνο και ο καθετήρας 

αναδύεται από το δέρµα στο σηµείο εισόδου της φλέβας. 

• Tunnelled (σήραγγας) - Οι καθετήρες περιλαµβάνουν έναν µακρύ καθετήρα ο 

οποίος περνάει σε σήραγγα κάτω από το δέρµα, από το σηµείο εισόδου στη 

φλέβα, σηένα σηµείο εξόδου σε κάποια απόσταση µακριά. Το tunnel δρα σαν 

φράγµα µικροβίων, αλλά και οι καθετήρες αυτοί, είναι σχεδιασµένοι για βραχείας 

και µέσης  διάρκειας χρήσης, µιας και ο κίνδυνος για ανάπτυξη λοίµωξης είναι 

πιθανό. 

Τα τελευταία χρόνια, σε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται 

µόνιµοι καθετήρες. Οι καθετήρες αυτοί διαθέτουν ελαστικό τµήµα από σιλικόνη που 

εισάγεται χειρουργικά στο αγγείο. Συνήθως εισάγεται στην έσω σφαγίτιδα φλέβα και 
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δηµιουργείται µια υποδόρια σήραγγα για την έξοδο του καθετήρα από το θωρακικό 

τοίχωµα. Μόνιµοι καθετήρες τοποθετούνται επίσης στην υποκλείδια, τη µαστική και τη 

µηριαία φλέβα. Οι µόνιµοί καθετήρες ενδείκνυνται στους παιδιατρικούς ασθενείς, στους 

οποίους το µικρό µέγεθος των αρτηριών και των φλεβών είναι απαγορευτικό για την 

δηµιουργία αρτηριοφλεβικού µοσχεύµατος, καθώς και σε ασθενείς που είναι αδύνατη η 

δηµιουργία fistula ή µοσχεύµατος λόγω κακού αγγειακού δικτύου (Gutch et al 2003). 

Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα από την τοποθέτηση του καθετήρα είναι η 

δηµιουργία λοίµωξης καθώς και η φλεβική στένωση. Ο καθετήρας είναι ένα ξένο σώµα 

και συχνά προκαλεί µια φλεγµονώδη αντίδραση στο τοίχωµα της φλέβας. Το αποτέλεσµα 

είναι στένωση της φλέβας συχνά στο σηµείο απόφραξης (Gutch et al 2003). 

 

5.7.2 Αρτηριοφλεβική επικοινωνία  

Η αρτηριοφλεβική επικοινωνία (fistula), δηµιουργείται όταν ο αγγειοχειρουργός 

ενώσει δύο γειτονικά αγγεία (αρτηρία µε φλέβα) µέσω µιας αναστόµωσης . Με αυτή την 

παράκαµψη το αίµα ρέει γρήγορα µέσω της επικοινωνίας. Αυτό µπορεί να το αισθανθεί 

κάποιος αν ακουµπήσει το χέρι του πάνω σε µια ώριµη fistula, ακούγοντας τον λεγόµενο 

ροίζο.  Η fistula δηµιουργείται στο µη κυρίαρχο χέρι συνήθως στο αντιβράχιο, ενώνοντας 

την κερκιδική αρτηρία µε την κεφαλική φλέβα, ή την ωλένια αρτηρία µε την κεφαλική 

φλέβα.  Όταν δηµιουργείται η fistula πάνω από τον αγκώνα, ενώνεται η βραχιόνιος 

αρτηρία µε την κεφαλική φλέβα ή η βραχιόνιος αρτηρία µε την βασιλική φλέβα Όταν 

όλες οι θέσεις στο µη επικρατούν άκρο έχουν εξαντληθεί, µπορει να χρησιµοποιηθεί το 

επικρατούν. Μια fistula χρειάζεται ένα διάστηµα 2- 3 µηνών για να ωριµάσει και για να 

µπορέσει να χρησιµοποιηθεί σαν κύρια αγγειακή προσπέλαση  στην αιµοκάθαρση. Κατά 

την αιµοκάθαρση η fistula παρακεντείται µε δύο βελόνες, η µία µε την οποία φεύγει το 

αίµα και η άλλη µε την οποία επιστρέφει (Chin et al 2004). 

Τα πλεονεκτήµατα της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας είναι ότι διατρέχει λιγότερο 

κίνδυνο για λοίµωξη ή αιµορραγίας. 

 

5.7.3 Αρτηριοφλεβικό µόσχευµα 

Το αρτηριοφλεβικό µόσχευµα είναι συνήθως βιολογικό, ηµιβιολογικό ή 

προσθετικό το οποίο εµφυτεύεται υποδόρια µε το ένα άκρο του να συνδέεται µε µια 

αρτηρία και το άλλο µε µια φλέβα. Τα συνθετικά µοσχεύµατα χρησιµοποιούνται 

συνήθως σε ασθενείς που δεν έχουν ικανοποιητικά αγγεία για δηµιουργία fistula. 

Ωριµάζουν γρηγορότερα από την fistula και µπορεί να είναι έτοιµα µερικές εβδοµάδες 
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µετά το σχηµατισµό ή ακόµα συντοµότερα (υπάρχουν και τα µοσχεύµατα για άµεση 

χρήση). Τα µοσχεύµατα µπορούν να τοποθετηθούν σε περισσότερες θέσεις, επειδή έχουν 

µεγάλο µήκος, όπως στον µηρό η στον τράχηλο (Gradzki et al 2001). 

 

5.7.4   Επιπλοκές αγγειακής προσπέλασης 

Οι επιπλοκές από την αγγειακή προσπέλαση αποτελούν συχνή αιτία νοσηλείας 

των ασθενών που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση (Ayus et al 1998). 

• Στένωση αγγειακής προσπέλασης 

• Θρόµβωση 

• Ισχαιµία του άκρου που φέρει την αρτηριφλεβική προσπέλαση 

• Ψευδοανευρήσµατα 

• Λοιµώξεις  

• Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. 

 

5.8 Αντιπηκτική αγωγή 

 

Σηµαντικό ρόλο στην τεχνική της αιµοκάθαρσης παίζει η χορήγηση αντιπηκτικής 

αγωγής κατά την διάρκεια της συνεδρίας µε σκοπό τη µη πήξη του αίµατος στο  φίλτρο 

και τις γραµµές (Χατζηκωνσταντίνου και συν 1999). 

Παράγοντες που βοηθούν στην δηµιουργία θρόµβου στην εξωσωµατική κυκλοφορία 

είναι (Χατζηκωνσταντίνου και συν 1999): 

• Χαµηλή ροή αίµατος στο µηχάνηµα 

• Υψηλός αιµατοκρίτης 

• Επανακυκλοφορία της προσπέλασης 

• Μετάγγιση αίµατος και προϊόντων αυτού κατά την ΑΚ 

• Χορήγηση λιπιδίων κατά την ΑΚ 

 

5.8.1 Είδη ηπαρίνης 

Τα είδη της ηπαρίνης  και εναλλακτικές  αντιπηκτικές θεραπείες είναι (De  Vos et 

al, 2000): 

• Νατριούχος ηπαρίνη 

• Χαµηλού ΜΒ ηπαρίνη 

• Χρήση κιτρικού νατρίου 
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• Προστακυκλίνη 

• Nafamostat Mesilate 

• Χαµηλού ΜΒ Γλυκοσαµινογλυκάνη- Danaparoid 

• Ανασυνδυασµένη Ιρουδίνη- Λεπουριδίνη 

 

5.9 Φαρµακευτική αγωγή κατά την ΑΚ 

 

Τα συνήθη φάρµακα που χορηγούνται στους ασθενείς υπό αιµοκάθαρση είναι 

(Χατζηκωνσταντίνου και συν 1999): 

• Ερυθροποιητίνη 

• ∆εσµευτικά φωσφόρου 

• Βιταµίνη D  

• Σίδηρος 

Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν κι άλλα φάρµακα, ανάλογα µε τις επιπλοκές 

του ασθενή και την κρίση του γιατρού. Η δόση καθορίζεται ανάλογα µε τον µεταβολισµό 

του φαρµάκου και την αποβολή του από την αιµοκάθαρση. 

Οι ουραιµικοί ασθενείς πριν την συνεδρία αιµοκαθάρσεως  εµφανίζουν αύξηση 

των τιµών των αζωτούχων ουσιών, αύξηση του καλίου και µεταβολική οξέωση. Ακόµα 

και µετά την ΑΚ δεν επέρχεται πλήρης φυσιολογική αποκατάσταση της ποιότητας των 

υγρών του οργανισµού. Όµως οι συνεχείς βελτιώσεις της ΑΚ καθώς και οι διάφορες 

πειραµατικές µελέτες δίνουν ελπίδες για την ανάπτυξη ενός βιο- τεχνητού νεφρού, ο 

οποίος θα είναι δυνατό να εµφυτευθεί στον ασθενή και να υποκαθιστά σχεδόν πλήρως το 

φυσιολογικό νεφρό ( Βιρβιδάκης 2002). 

 

5.10 Σχήµατα ΑΚ  

 

Τα προτεινόµενα σχήµατα ΑΚ είναι (NKF KDOQI 2006): 

1. Σχήµα ΑΚ 3 συνεδριών ανά εβδοµάδα.  

Σύµφωνα µε το πρότυπο επάρκειας της ΑΚ που ισχύει σήµερα στις ΗΠΑ, δηλαδή 

σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες των KDOQI 2006, συστήνουν διατήρηση του Kt/ V > 

1,2 όταν εφαρµόζεται πρόγραµµα 3 συνεδριών ανά εβδοµάδα. 

2. Σχήµα ΑΚ µε δύο συνεδρίες ανά εβδοµάδα 
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Συστήνεται σε ασθενείς που ο κατώτατος Kt/ V ορίστηκε στα 2,0 θεωρώντας ότι 

η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 4 ώρες. 

3. Σχήµα µε τέσσερις συνεδρίες ανά εβδοµάδα 

Συστήνεται σε ασθενείς που ο Kt/ V  κυµαίνεται µεταξύ 0,6 µε 0,8. 

 

5.11 Αξιολόγηση και παρακολούθηση ασθενούς και µηχανήµατος 

 

5.11.1 Αξιολόγηση ασθενούς  

Η αξιολόγηση του ασθενούς πριν από κάθε συνεδρία περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

(Vogel 1993): 

• Ισοζύγιο υγρών (ύπαρξη διάτασης σφαγίτιδων, παρουσία οιδήµατος) 

• Σωµατικό βάρος 

• Αρτηριακή πίεση σε όρθια και καθιστή θέση 

• Θερµοκρασία, σφύξεις, αναπνευστική συχνότητα 

• Χρώµα, σπαργή, θερµοκρασία και ακεραιότητα δέρµατος 

• Βατότητα αγγειακής προσπέλασης και απουσία σηµείων αιµορραγίας ή λοίµωξης 

• Ερµηνεία εργαστηριακών παραµέτρων, έτσι ώστε να χορηγηθεί η κατάλληλη 

φαρµακευτική αγωγή. 

 

5.11.2 Αξιολόγηση µηχανήµατος 

Πριν από κάθε συνεδρία αξιολογούνται οι παρακάτω παράµετροι του 

µηχανήµατος (Vogel 1993): 

• Έλεγχος της ακεραιότητας της µεµβράνης του φίλτρου 

• Ακεραιότητα των γραµµών αίµατος, χωρίς διαρροές 

• Χρήση του φίλτρου που καθορίζουν οι ιατρικές οδηγίες 

• Χρήση του κατάλληλου διαλύµατος ΑΚ 

• Θερµοκρασία εντός των καθορισµένων ορίων (35- 37
ο
C) 

• Αποµάκρυνση των παραγόντων αποστείρωσης ή απολύµανσης από το σύστηµα 

παροχής του διαλύµατος της ΑΚ 

• Απουσία αέρα από το κύκλωµα της εξωσωµατικής κυκλοφορίας του αίµατος 

• Σωστό κλείσιµο της αντλίας του αίµατος 

• Επανέλεγχο των ιατρικών οδηγιών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε 

τη συνταγή της ΑΚ που δόθηκε για τον συγκεκριµένο ασθενή 
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• Προγραµµατισµό και καθορισµό των ορίων πέρα των οποίων θα ενεργοποιούνται 

οι συναγερµοί του µηχανήµατος 

 

5.11.3 Παρακολούθηση ασθενούς 

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας της ΑΚ ελέγχουµε αν ο ασθενής είναι καλά και 

σε ένα ειδικό έντυπο το οποίο φέρει τον τίτλο «ηµερήσιο διάγραµµα ΑΚ» σηµειώνουµε 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (Corea et al 2003) 

• Την αρτηριακή πίεση και τις σφύξεισ του ασθενούς,  

• Την ροή αίµατος 

• Την φλεβική πίεση 

• Την αρτηριακή πίεση  

• Την διαµεµβρανική πίεση 

• Το υπερδιήθηµα (βάρος) που αφαιρείται ανά ώρα 

• Η θερµοκρασία διαλύµατος 

• Η ροή διαλύµατος 

• Η αγωγιµότητα διαλύµατος (Na
+
) 

Το προσωπικό της µονάδας έχει την ευθύνη της παρακολούθησης, της 

καταγραφής και της αξιολόγησης αυτών των παραµέτρων. Μέσα από την συνεχή 

αξιολόγηση καθορίζονται και οι παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθούν 

οι στόχοι της ΑΚ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 

 

6.1 Ορισµός 

 

Η περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) περιλαµβάνει την µεταφορά διαλυµένων ουσιών 

και νερού µέσω µιας «µεµβράνης», η οποία χωρίζει δύο διαµερίσµατα που περιέχουν 

υγρό. Τα διαµερίσµατα αυτά είναι (Daugirdas et al 2008):  

• Το αίµα των τριχοειδών του περιτόναιου, το οποίο στα άτοµα µε ΧΝΑ περιέχει 

περίσσεια ουρίας, κρεατινίνης και άλλων διαλυµένων ουσιών και 

• Το διάλυµα της ΠΚ στην περιτοναϊκή κοιλότητα, το οποίο περιέχει Νa
+
, Cl

-
 και 

γαλακτικά η HCO3
-
, και είναι υπερωσµωτικό λόγω της υψηλής συγκέντρωσης 

γλυκόζης. 

Κατά την διάρκεια της µιας συνεδρίας ΠΚ εξελίσσονται ταυτόχρονα τρεις 

διαδικασίες (Daugirdas et al 2008): 

• Η διάχυση, µέσω της οποίας οι ουραιµικές διαλυµένες ουσίες και το K
+ 

διαχέονται από το αίµα των περιτοναϊκών υγρών στο διάλυµα της ΠΚ, ενώ η 

γλυκόζη, το γαλακτικό οξύ και το HCO3
-
, και σε µικρότερο βαθµό το Ca, 

διαχέονται προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

• Η υπερδιήθηση, η οποία είναι συνέπεια της διαφοράς ωσµωτικότητας µεταξύ του 

σχετικά υπέρτονου διαλύµατος ΠΚ και του σχετικά υπότονου αίµατος των 

περιτοναϊκών τριχοειδών και 

• Η απορρόφηση υγρών, η οποία επιτυγχάνεται µέσω των λεµφαγγείων µε σταθερό 

ρυθµό ενώ η κατακράτηση διαλυµένων ουσιών είναι ελάχιστη ή µηδενική. Με 

αυτόν τον τρόπο αντισταθµίζεται η αποµάκρυνση τόσο των διαλυµένων ουσιών 

όσο και των υγρών Μια σύντοµη, λοιπόν, περιγραφή της διαδικασίας της ΠΚ 

είναι: το διάλυµα της ΠΚ εισάγεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα µέσω καθετήρα, 

αφήνεται εκεί για κάποιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα  και στην συνέχεια 

παροχετεύεται. Το διάλυµα περιέχει δεξτρόζη για τη δηµιουργία της ωσµωτικής 

κλίσης που είναι απαραίτητη για να παρασυρθεί το νερό στην περιτοναϊκή 

κοιλότητα. Με την αποµάκρυνση του χρησιµοποιηµένου διαλύµατος 

αποµακρύνεται και η περίσσεια των υγρών (Καραφέρη 2011) 
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6.2 Περιτόναιο 

 

Το περιτόναιο είναι ο µεγαλύτερος ορογόνος υµένας του σώµατος, µε συνολική 

επιφάνεια περίπου 2 m
2
. Το περιτόναιο διακρίνεται σε τοιχωµατικό πέταλο, που επενδύει 

εσωτερικά τα κοιλιακά και τα πυελικά τοιχώµατα, συµπεριλαµβανοµένου του 

διαφράγµατος και σε σπλαγχνικό πέταλο, που επικαλύπτει τα κοιλιακά όργανα. Στους 

άρρενες το περιτόναιο είναι κλειστή κοιλότητα ενώ στις γυναίκες οι ωοθήκες και οι 

σάλπιγγες αποτελούν θέσεις επικοινωνίας της περιτοναϊκής κοιλότητας µε τον 

οπισθοπεριτοναϊκό χώρου και µε το περιβάλλον (Gutch et al 2003). 

 

6.3 Πρότυπα περιτοναϊκής µεταφοράς 

 

6.3.1 Το πρότυπο των τριών πόρων 

Το πρότυπο αυτό έχει επικυρωθεί από κλινικές παρατηρήσεις και υποστηρίζει ότι 

ο κρίσιµος φραγµός στην περιτοναϊκή µεταφορά είναι το περιτοναϊκό τριχοειδές και ότι 

η µεταφορά διαλυµένων ουσιών και νερού µέσου αυτού γίνεται από πόρους τριών 

διαφορετικών µεγεθών. Αυτοί είναι (Rippe et al 2004):  

• Μεγάλοι πόροι µε ακτίνα 20- 40 nm. Οι ουσίας µεγάλου ΜΒ, όπως οι πρωτεϊνες 

µεταφέρονται µέσα από αυτούς 

• Μικροί πόροι µε ακτίνα 4- 6 nm όπου µέσω αυτούς µεταφέρονται µιρές 

διαλυµένες ουσίες όπως είναι η ουρία, η κρεατινίνη, το Na
+ 
και το K

+
 µαζί µε 

νερό 

• Πολύ µικροί πόροι µε ακτίνα < 0,8 nm. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την µεταφορά 

µόνο νερού. 

 

6.3.2 Πρότυπο κατανοµής και δραστική επιφάνεια περιτόναιου 

Η µεταφορά εξαρτάται περισσότερο από το εµβαδόν επιφανείας των 

περιτοναϊκών τριχοειδών , παρά από το συνολικό εµβαδόν επιφανείας του περιτόναιου. 

∆ηλαδή δύο ασθενείς που έχουν περιτόναιο µε ίδιο εµβαδόν επιφάνειας µπορεί να 

διαφέρουν σηµαντικά ως προς την περιτοναϊκή αγγειοβρίθεια και κατά συνέπεια να 

έχουν πολύ διαφορετική δραστική περιτοναϊκή επιφάνεια (Rippe et al 2004). 
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6.4 Εξοπλισµός ΠΚ 

 

Για την κλινική εφαρµογή της ΠΚ απαραίτητα είναι :  

• Ο περιτοναϊκός καθετήρας 

• Το διάλυµα της ΠΚ και 

• Τα συνδετικά συστήµατα. 

 

6.4.1 Ο περιτοναϊκός καθετήρας 

Οι καθετήρες κατασκευάζονται από υλικά που έχουν καλή βιοσυµβατότητα. 

Κατασκευάστηκαν καθετήρες από σιλικόνη και πολυουρεθάνιο. Συνήθως φέρουν δύο 

δακτυλίους, οι οποίοι τους χωρίζουν σε τρία τµήµατα: το εξωτερικό, το ενδοτειχωµατικό 

και το ενδοπεριτοναϊκό. Οι δακτύλιοι (Cuffs) έχουν σα σκοπό την καλύτερη στερέωση 

του στο σηµείο εισόδου στην περιτοναϊκή κοιλότητα και στο σηµείο πριν την έξοδο από 

το δέρµα (Ζηρογιάννης 1995). 

Οι καθετήρες διακρίνονται σε προσωρινούς και χρόνιους. Ο προσωρινός 

καθετήρας ΠΚ έχει σχεδιαστεί ώστε να τοποθετείται τυφλά στην περιτοναϊκή κοιλότητα 

που έχει πληρωθεί µε υγρό. Η εισαγωγή κατευθύνεται µε την βοήθεια ενός στυλεού ή 

ενός συρµάτινου οδηγού. Στους χρόνιους καθετήρες υπάρχουν 4 επιλογές τοποθέτησης 

τους : 

• Η χειρουργική τοποθέτηση τους µε τοµή 

• Η χειρουργική τοποθέτηση τους µε λαπαρασκόπηση 

• Η τυφλή τοποθέτησή τους µε τη βοήθεια συρµάτινου οδηγού και 

• Η τοποθέτηση µε minitrocar κατά τη διάρκεια περιτοναιοσκόπησης.  

Οι καθετήρες που φέρουν δίσκο σε σχήµα µπάλας  (disk- ball) στην περιτοναϊκή 

τους επιφάνεια, όπως οι Toronto- Western και Missuri, πρέπει να τοποθετούνται 

χειρουργικά. Οι ευθείς και καµπυλωτοί καθετήρες Tenckhoff και ο καθετήρας Advantage 

µπορούν να τοποθετηθούν µε οποιαδήποτε µέθοδο (Ash 2003). 

 

6.4.2 Το διάλυµα της ΠΚ 

Τα διαλύµατα που κυκλοφορούν στο εµπόριο έχουν κατά προσέγγιση την ίδια 

σύσταση µε το εξωκυττάριο υγρό του σώµατος, µε εξαίρεση τη συγκέντρωση του K
+ 

, 

επειδή πολλοί ασθενείς τείνουν να αναπτύσσουν υπερκαλιαιµία. Ωστόσο είναι δυνατή η 

προσθήκη K
+ 

 σε περίπτωση που ο ασθενής εµφανίζει υποκαλιαιµία που πρέπει να 
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διορθωθεί. Η δεξτρόζη είναι αυτή που δηµιουργεί την απαραίτητη ωσµωτική κλίση 

µεταξύ πλάσµατος και περιτοναϊκού διαλύµατος που αποτελεί την κινητήρια δύναµη για 

την αποµάκρυνση υγρών και διαλυµένων ουσιών. Όσο πιο υπέρτονο είναι το περιτοναϊκό 

διάλυµα (δηλαδή αν έχει συγκέντρωση δεξτρόζης 2,5% ή 4,5%), τόσο µεγαλύτερη θα 

είναι η υπερδιήθηση. Η σύσταση του διαλύµατος φαίνεται στον πίνακα 7 (Brown et al, 

2003). 

 

Πίνακας 7: Η σύσταση του περιτοναϊκού διαλύµατος   

Συστατικό  Ποσότητα (MEq/L) 

Na 132 

K  0-2 

Mg 1,5 

Ca 3,5 

Lactate 35-40 

Γλυκόζη 1,5-4,5 gr/dl 

pH 5,5 

 

Για τη διόρθωση της µεταβολικής οξέωσης χρησιµοποιούνται κυρίως διαλύµατα 

που περιέχουν γαλακτικά ανιόντα και όχι οξεϊκά. Τα γαλακτικά διαλύµατα 

παρασκευάζονται ευκολότερα και γίνονται καλύτερα ανεκτά από τον οργανισµό. 

Αντενδείκνυνται σε γαλακτική οξέωση και σε κιρρωτικούς ασθενείς, γιατί το κιρρωτικό 

ήπαρ δεν δύναται να τα µετατρέψει σε διττανθρακικά. Τα διαλύµατα µε οξεϊκά ανιόντα 

προκαλούν καραµελλοποίηση της γλυκόζης, µείωση της υπερδιηθήσεως του περιτόναιου 

και σκληρυντική περιτονίτιδα. Όµως και τα γαλακτικά δεν αποτελούν τον ιδανικό 

παράγοντα για την διόρθωση της µεταβολικής οξέωσης γιατί προκαλούν βλαπτικές 

επιδράσεις στην κυτταρική λειτουργία, µειώνουν την φαγοκυτταρική ικανότητα, την 

βακτηριοκτόνο δράση και τη βιωσιµότητα των πολυµορφοπύρηνων και µακροφάγων, 

διαταράσσουν τη λειτουργία και βιωσιµότητα των µεσοθηλιακών κυττάρων. Στους 

περισσότερους ασθενείς µε περιτοναϊκή κάθαρση χρησιµοποιείται διάλυµα µε γαλακτικά 

και γλυκόζη γιατί γίνεται  περισσότερο ανεκτό από τον οργανισµό τους (Coles et al., 

1997).   

Τα διαλύµατα της ΠΚ περιέχονται σε αποστειρωµένους εύκαµπτους πλαστικούς 

σάκους ή λιγότερο συχνά, σε ηµιδιαφανή πλαστικά δοχεία. Οι σάκοι είναι τυπικά 

κατασκευασµένοι από πολυβινυλχλωρίδιο, αν και έχουν χρησιµοποιηθεί και  άλλα υλικά, 
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λόγω θεωρητικών ανησυχιών για τη συσσώρευση φθαλικού οξέος στους σάκους. 

Ορισµένα νεότερα διαλύµατα ΠΚ αποτελούνται από διαφορετικά συστατικά, τα οποία 

εµπεριέχονται σε σάκους µε δύο ξεχωριστά διαµερίσµατα και αναµειγνύονται λίγο πριν 

την έγχυσή τους στην περιτοναϊκή κοιλότητα (Daugirdas et al 2008). 

 

6.4.3 Συστήµατα µεταφοράς 

Ο σάκος του διαλύµατος της ΠΚ συνδέεται µε τον περιτοναϊκό καθετήρα του 

ασθενή µε ένα πλαστικό σωλήνα του που ονοµάζεται σύστηµα µεταφοράς. Υπάρχουν 

τρεις κύριοι τύποι συστηµάτων µεταφοράς και κάθε ένας αντιστοιχεί σε διαφορετική 

µέθοδο αλλαγής.  

Τα συστήµατα µεταφοράς είναι τα εξής (Blagg 1994): 

• Το ευθύ σύστηµα µεταφοράς είναι ένας απλός πλαστικός σωλήνας του οποίου το 

ένα άκρο συνδέεται στον περιτοναϊκό καθετήρα και το άλλο στον σάκο του 

διαλύµατος. Στη σύνδεση κατά κανόνα περιλαµβάνεται ένα συνδετικό αιχµηρό 

εξάρτηµα ( spike ή Luer Lock).Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται πλέον σπάνια 

λόγω της συσχέτισής του µε υψηλά ποσοστά περιτονίτιδας. 

• Το σύστηµα τύπου Υ, το οποίο δεν συνδέεται απευθείας στον καθετήρα αλλά σε 

έναν βραχύ (15- 24cm) σωλήνα επέκτασης ο οποίος τοποθετείται µεταξύ τους. 

Αυτό γίνεται σε κάθε αλλαγή του διαλύµατος. ∆ηλαδή, κατά τη διάρκεια της 

αλλαγής, το προασαγωγό και το απαγωγό άκρο του Υ συνδέονται µε έναν σάκο 

νέου διαλύµατος και µε έναν σάκο παροχέτευσης αντίστοιχα.το προσαγωγό άκρο 

του σωλήνα συνδέεται µε τον σάκο του διαλύµατος µέσω ενός συνδετικού 

εξαρτήµατος (spike ή Luer Lock). 

• Συστήµατα διπλού σάκου, τα οποία αποτελούν παραλλαγή του συστήµατος Υ στα 

οποία ο σάκος του διαλύµατος είναι προσυνδεδεµένος µε το προσαγωγό άκρο του 

Υ παρακάµπτοντας την ανάγκη σύνδεσης µέσω ειδικού εξαρτήµατος  (spike ή 

Luer Lock). Ο σάκος παροχέτευσης είναι παρόµοια προσυνδεδεµένος µε το 

απαγωγό άκρο και, εποµένως, η µοναδική σύνδεση που πρέπει να κάνει ο 

ασθενής είναι η σύνδεση µεταξύ του συστήµατος και του σωλήνα επέκτασης. Τα 

συστήµατα αυτά είναι τα πλέον δηµοφιλή, λόγω της ευκολίας στην χρήση και των 

ενδείξεων ότι συνοδεύονται από ακόµα χαµηλότερα ποσοστά ανεπιθύµητων 

ενεργειών. 
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6.5 Μορφές ΠΚ 

 

Η ΠΚ µπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα είτε αυτόµατα µε τη βοήθεια µηχανήµατος 

αλλαγής διαλύµατος που ονοµάζεται cycler.  

 

6.5.1 Συνεχής φορητή ΠΚ, (ΣΦΠΚ) 

Στη Συνεχή Φορητή Περιτοναϊκή Κάθαρση, ΣΦΠΚ γίνονται καθηµερινά τέσσερις 

ή περισσότερες αλλαγές. Ο ασθενής συνδέει το µόνιµο καθετήρα µε τη γραµµή που 

συνδέεται µε το σάκο, εξέρχεται το περιτοναϊκό διάλυµα και ακολουθεί η εισαγωγή του 

νέου διαλύµατος που θα παραµείνει στην περιτοναϊκή κοιλότητα για καθορισµένο 

χρονικό διάστηµα. Το τυπικό σχήµα της ΣΦΠΚ περιλαµβάνει τέσσερις κύκλους αλλαγών 

των 2 Lt (4x 2 Lt). Σε κάποιες µονάδες προτιµώνται 4 x 2,5 Lt σε µεγαλόσωµους 

ασθενείς, ιδιαίτερα αν η υπολειπόµενη νεφρική λειτουργία είναι µικρή, ενώ σε άλλες 

εφαρµόζονται 3 x 2 Lt, ειδικά σε µικρόσωµους ασθενείς µε συµαντική ΥΝΛ (Μαργέλος 

2009) 

 

6.5.2 Αυτοµατοποιηµένη ΠΚ, (ΑΠΚ) 

Η αυτοµατοποιηµένη ΠΚ (ΑΠΚ) γίνεται µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού 

µηχανήµατος συνήθως κατά την διάρκεια της νύχτας, ενώ ο ασθενής κοιµάται. Στις 

διάφορες µονάδες ένας τυπικός όγκος έναρξης είναι 10 ή 12 Lt ηµερησίως, αλλά από 

κάποιους χρησιµοποιείται όγκος 15 Lt, ιδιαίτερα σε πιο µεγαλόσωµους ασθενείς. Ο 

τυπικός χρόνος ΑΠΚ είναι 8- 10 ώρες και οι χρησιµοποιούµενοι όγκοι διαλύµατος στο 

µηχάνηµα και κατά τη διάρκεια της ηµέρας είναι 2 Lt, ή σε πιο µεγαλόσωµους ασθενείς 

2,5 Lt. Οι διάφορες µορφές ΑΠΚ σύµφωνα µε τις αρχές της KDOQI είναι: 

• Η Συνεχής Κυκλική, στην οποία γίνονται πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια της 

νύχτας και παραµονή µίας και µόνο αλλαγής στην περιτοναϊκή κοιλότητα καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ηµέρας. 

• Νυχτερινή ∆ιαλείπουσα, στην οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνονται 

πολλαπλές αλλαγές αλλά κατά τη διάρκεια της µέρας στην περιτοναϊκή κοιλότητα 

παραµένει ελάχιστο ή και καθόλου διάλυµα. 

• ∆ιαλείπουσα, η οποία περιλαµβάνει αλλεπάλληλες αλλαγές που γίνονται σε τρεις 

έως τέσσερις συνεδρίες την εβδοµάδα και το περιτόναιο παραµένει χωρίς διάλυµα 

µεταξύ των συνεδριών. 
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• Παλιρροϊκή, στην οποία καθορισµένος αρχικός όγκος διαλύµατος εισάγεται στο 

περιτόναιο και ακολουθεί µερική παροχέτευση του χρησιµοποιηµένου 

διαλύµατος. Στη συνέχεια εισάγεται νέο διάλυµα σε ποσότητα ίδια µε αυτή που 

αφαιρέθηκε.    

 

6.6 Επιλογή ασθενών 

 

Όλοι οι νεφροπαθείς θεωρητικά είναι κατάλληλοι για αντιµετώπιση µε ΣΦΠΚ. 

Τα χρησιµοποιούµενα κριτήρια µε τα οποία γίνεται η επιλογή των ασθενών που θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν την ΠΚ  ως θεραπεία τους είναι τα εξής (Θεοδωρίδου 

1995) : 

1. Ιατρικές αντενδείξεις για ΠΚ: 

•  Ενδοκοιλιακές συµφήσεις  

• Ταυτόχρονη παρουσία ενδοκοιλιακού νεοπλάσµατος 

• Ιστορικό ρήξης εκκολπωµάτων  

• Ιστορικό υποτροπιάζουσας κήλης 

• ∆ιαπιστωµένη ανεπάρκεια περιτόναιου για υπερδιήθηση ή διάχυση  

• Επικοινωνία µεταξύ περιτοναϊκής και υπεζωκοτικής κοιλότητας  

• Ασθενείς µε ΣΒ > 70 kg χωρίς υπολειπόµενη νεφρική λειτουργία 

2. Ιατρικές ενδείξεις 

• Ασθενείς στους οποίους η δηµιουργία αγγειακής προσπέλασης είναι 

αδύνατη 

• Ασθενείς µε καρδιαγγειακά προβλήµατα 

• Παιδιατρικοί ασθενείς 

• ∆ιαβητικοί ασθενείς 

3. Ψυχοκοινωνική εκτίµηση 

• Ευαισθητοποίηση του ασθενούς για αυτοφροντίδα 

• Τρόπος ζωής (επάγγελµα, φοίτηση σε σχολείο) 

• Εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

• Αντιλήψεις σε θέµατα υγείας 

• Υποστηρικτικό σύστηµα µέσα στην οικογένεια 

• Ικανότητα του ασθενούς να λαµβάνει αποφάσεις 

• Ιστορικό συµµόρφωσης στις ιατρικές οδηγίες 
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• Απόσταση από νεφρολογικό κέντρο 

• Χαρακτηριστικά του σπιτιού (καθαριότητα, διαθεσιµότητα νερού, 

ηλεκτρικό ρεύµα και τηλέφωνο, ύπαρξη χώρου για την αποθήκευση του 

υλικού κλπ) 

• Ύπαρξη εναλλακτικού ατόµου για παροχή φροντίδας 

4. Φυσικά χαρακτηριστικά/ περιορισµοί που παρουσιάζει ο ασθενής 

• Οπτική οξύτητα 

• Μυϊκή δύναµη 

• Επιδεξιότητα 

• Συντονισµός λεπτών κινήσεων. 

 

6.7 Επιπλοκές ΠΚ 

 

Στην ΠΚ µπορεί να εκδηλωθούν ανεπιθύµητες ενέργειες  οι οποίες έχουν να 

κάνουν µε το περιτόναιο, τον περιτοναϊκό καθετήρα και το διάλυµα που χρησιµοποιείται. 

Οι πιο συνηθισµένες επιπλοκές της ΠΚ είναι (Favero1992): 

• Περιτονίτιδα, είναι η λοίµωξη της περιτοναϊκής κοιλότητας 

• Λοίµωξη σηµείου εξόδου, είναι η έκκριση πύον και η ερυθρότητα στο σηµείου 

εξόδου του καθετήρα 

• Λοίµωξη σήραγγας, είναι η φλεγµονή κατά µήκος της υποδόριας σήραγγας µέσα 

από την οποία διέρχεται ο καθετήρας 

• Σχηµατισµός ινώδους  

• Αιµοπεριτόναιο 

• Προβλήµατα στην είσοδο και την έξοδο του διαλύµατος  

• Αέρας στην περιτοναϊκή κοιλότητα 

• ∆ιαρροή διαλύµατος, γύρω από το σηµείο εισόδου ή προς τους υποδόριους ιστούς 

• Κήλες 

• Πόνος κατά την είσοδο του υγρού. 

• Οίδηµα γεννητικών οργάνων 

• Αναπνευστικές επιπλοκές 

• Οσφυϊκό άλγος 

Μπορεί να φαίνονται αριθµητικά πολλές , όµως η συχνότητα τους δεν είναι 

µεγάλη και αρκετές από αυτές µπορούν να προληφθούν. 
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6.8 Εκπαίδευση ασθενούς  

 

Η εκπαίδευση του ασθενούς και ενός ακόµα ατόµου του συγγενικού του 

περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν οι παραπάνω επιπλοκές αλλά και η 

έγκαιρη διάγνωση τους σε περίπτωση που εµφανισθούν. 

Η εκπαίδευση του ασθενούς αρχίζει συνήθως δύο εβδοµάδες µετά από την 

τοποθέτηση του καθετήρα, έτσι ώστε να έχει προχωρήσει αρκετά η επούλωση του 

τραύµατος και να έχει ανανήψει ο ασθενής από την επέµβαση τόσο σωµατικά όσο και 

ψυχολογικά. 

Μαζί µε τον ασθενή εκπαιδεύεται και κάποιο άλλο µέλος του οικογενειακού 

περιβάλλοντος για υποστήριξη και ενίσχυση. Η εκπαίδευση του ασθενούς συστήνεται να 

γίνεται από νοσηλευτή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας που αναπτύσσει σχέση 

εµπιστοσύνης µε τον ασθενή και την οικογένεια του  και στη συνέχεια λειτουργεί ως 

συνδετικός κρίκος ανάµεσα στον ασθενή και την οµάδα ΠΚ. Το περιεχόµενο και η 

µέθοδος της παρουσίασης γίνονται κατά κύριο λόγο σε εξωνοσοκοµειακή  βάση και 

εξατοµικεύονται ανάλογα µε τις µαθησιακές ικανότητες του ασθενούς. 

Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης περιλαµβάνει (Παπασηµακοπούλου 1995): 

• Περιγραφή της φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας και των συνεπειών της 

νεφρικής ανεπάρκειας 

• Τον µηχανισµό της ΠΚ 

• Την εκτέλεση της άσηπτης τεχνικής  

• Την φροντίδα του καθετήρα και του σηµείου εξόδου 

• Την παρακολούθηση του σωµατικού βάρους και της αρτηριακής πίεσης 

• Τη διατήρηση αρχείου ΠΚ µε παράλληλη καταγραφή του βάρους και της πίεσης 

και των αλλαγών που γίνονται 

• Τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το διάλυµα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη 

διατήρηση του ΣΒ και την αποκατάσταση της ΑΠ στο φυσιολογικό 

• Την αναγνώριση σηµείων και συµπτωµάτων λοίµωξης 

• Την σηµασία της επάρκειας της ΠΚ και της έγκαιρης θεραπείας της περιτονίτιδας 

• Την φαρµακευτική αγωγή 

• Τις διαιτητικές οδηγίες από τον διαιτολόγο 

• Την διαδικασία παραγγελίας υλικού για την ΠΚ 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

54 

 

• Την αντιµετώπιση τυχόν επιπλοκών    

Καλό θα ήταν, µετά την εκπαίδευση του ασθενή, να ακολουθήσει και µία 

επίσκεψη του νοσηλευτή, τον οποίο θα µπορούν να καλούν οι ασθενείς αν 

αντιµετωπίσουν προβλήµατα εκτός ωραρίου δουλειάς του νοσηλευτή πρωτοβάθµιας 

φροντίδας. 

 

6.9 Επάρκεια ΠΚ 

 

Τυπικά η κάθαρση στην ΠΚ προσδιορίζεται είτε µε τον δείκτη Kt/ V είτε µε την 

ClCr. Και οι δύο περιλαµβάνουν το περιτοναϊκό και υπολειπόµενο νεφρικό στοιχείο. 

Ο περιτοναϊκός Kt/ V υπολογίζεται µε 24ωρη συλλογή των υγρών που 

παροχετεύονται από την περιτοναϊκή κοιλότητα και προσδιορισµό της περιεχόµενης 

ουρίας. Στη συνέχεια η µετρηθείσα τιµή διαιρείται µε τη µέση συγκέντρωση της ουρίας 

στο πλάσµα το ίδιο 24 ωρο, έτσι ώστε να προκύψει ο όρος που αντιπροσωπεύει την 

κάθαρση, o Kt. Ο όρος Kt, που αντιστοιχεί στην ΥΝΛ, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο, 

χρησιµοποιώντας τη συλλογή ούρων 24ώρου. Στη συνέχεια οι δύο Kt  προστίθενται και 

υπολογίζεται ο συνολικός Kt, που οµαλοποιείται προς τον όγκο V του ολικού νερού του 

σώµατος. Ο κοινός στόχος Kt/ V που έχει οριστεί για όλες τις µεθόδους ΠΚ είναι πλέον 

1,7 ανά εβδοµάδα, αντί του παλαιότερου 2,0  επειδή δεν έχει αποδειχθεί ότι επίπεδα πάνω 

από την τιµή αυτή βελτιώνουν την έκβαση. Οι στόχοι της κάθαρσης κρεατινίνης ClCr δεν 

έχει φανεί ότι έχουν επιπρόσθετη αξία έναντι των στόχων Kt/ V, και πιθανότατα δεν έχει 

νόηµα η µέτρησή της. Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ΣΦΠΚ, υπάρχουν τρεις επιλογές 

για την αύξηση του περιτοναϊκού Kt/ V. Η µία είναι να αυξηθεί η συχνότητα των 

ηµερήσιων αλλαγών, η δεύτερη να αυξηθεί ο όγκος κάθε αλλαγής και η τρίτη να αυξηθεί 

η τονικότητα των διαλυµάτων, ενισχύοντας έτσι την υπερδιήθηση. Στην ΑΠΚ η κάθαρση 

µπορεί να αυξηθεί µέσα από πέντε επιλογές. Η µία είναι η προσθήκη µίας αλλαγής κατά 

τη διάρκεια της ηµέρας, η δεύτερη είναι η αύξηση των όγκων αλλαγής στο µηχάνηµα, η 

τρίτη είναι η αύξηση της διάρκειας των αλλαγών, η τέταρτη είναι η αύξηση της 

συχνότητας των κύκλων και η πέµπτη είναι η αύξηση της τονικότητας των διαλυµάτων 

ΠΚ (KDOQI, 2001). 

6.10 Σύγκριση ΑΚ και ΠΚ 

 

6.10.1 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ΑΚ 
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Η επιλογή του τεχνητού νεφρού ως µέθοδο αντιµετώπισης της ΧΝΑ παρουσιάζει 

µια σειρά από πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για τα οποία θα πρέπει να ενηµερωθεί ο 

ασθενής, έτσι ώστε να γνωρίζει ο ασθενής τι πρόκειται να αντιµετωπίσει (Καραφέρη 

2011): 

Τα πλεονεκτήµατα είναι τα εξής: 

• Άµεση αντιµετώπιση συµβάντων 

• ∆ιαρκής εκτίµηση- αξιολόγηση του ασθενούς από την οµάδα υγείας 

• Συχνή επαφή µε άλλους ασθενείς 

• ∆εν απαιτείται εξοπλισµός στο σπίτι 

Τα µειονεκτήµατα είναι τα εξής: 

• Αλλαγή κατοικίας προκειµένου να είναι κοντά Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

• Μετακίνηση τρεις φορές την εβδοµάδα στο νοσοκοµείο 

• Κόπωση µετά τη συνεδρία και δυσκολία µετακίνησης 

• Κίνδυνος ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων 

• Εξάρτηση από την οµάδα υγείας 

Σε περίπτωση που επιλεγεί η ΠΚ σαν µέθοδος αντιµετώπισης της ΧΝΑ θα πρέπει 

να τονιστούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της (Καραφέρη  2011):  

Τα πλεονεκτήµατα είναι τα εξής:  

• ∆εν απαιτείται αλλαγή κατοικίας 

• Ο ασθενής προσαρµόζει τη θεραπεία του µε βάση το δικό του πρόγραµµα 

• Ο ίδιος ο ασθενής έχει την ευθύνη της νοσηλείας του 

• Ανεξαρτησία 

• Ελαστική δίαιτα 

• Καλύτερη ρύθµιση της ΑΠ 

• Συντήρηση υπολειπόµενης νεφρικής λειτουργίας 

• Βελτίωση αναιµίας 

• Σταθερός βιοχηµικός έλεγχος 

Τα µειονεκτήµατα είναι τα εξής: 

• Ύπαρξη ειδικού χώρου κατάλληλου για τη θεραπεία και τη φύλαξη υλικών 

• Φλεγµονή στο σηµείο εξόδου του καθετήρα 

• Περιτονίτιδα 

• Παχυσαρκία 

• Αλλαγή σωµατικού ειδώλου 
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• Κήλες  

• Συχνές αλλαγές 

• Μόνιµος καθετήρας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

7.1 Η σηµασία της διαιτητικής αγωγής στον νεφρολογικό ασθενή 

 

Είναι αποδεκτό ότι η τήρηση της διαιτητικής αγωγής από τους νεφροπαθείς 

συνεισφέρει στην µείωση ορισµένων επιπλοκών της νεφρικής ανεπάρκειας, αλλά και 

στην καθυστέρηση της εξέλιξης της νεφρικής νόσου και κατά συνέπεια την έναρξη της 

υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας µε αιµοκάθαρση (Burrowes et al 1992). 

Η διαµόρφωση της διαιτητικής αγωγής διαφέρει για κάθε ένα ασθενή και 

προσαρµόζεται, όχι µόνο στο βαθµό της νεφρικής του ανεπάρκειας και στη µέθοδο της 

υποκατάστασης που χρησιµοποιείται, αλλά και στην ψυχοσωµατική του κατάσταση, 

στην ηλικία του, στην εθνικότητα του και στα συνυπάρχοντα προβλήµατα υγείας του, 

όπως είναι: η ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη, καρδιακής ανεπάρκειας, υπέρτασης κλπ 

(Θανασά 1996). 

 

7.2 ∆ιατροφή σε ασθενείς µε προοδευτική νεφρική ανεπάρκεια. 

 

Οι στόχοι της διαιτητικής αγωγής κατά τη συντηρητική αντιµετώπιση των 

ασθενών µε ΧΝΑ είναι (Θανασά 1996): 

• Η αποφυγή της διαταραχής της ισορροπίας του ύδατος και των ηλεκτρολυτών  

• Η µείωση της συγκέντρωσης των προϊόντων µεταβολισµού του αζώτου 

• Η διατήρηση της επιθυµητής κατάστασης της θρέψης 

• Η επιβράδυνση του ρυθµού εξέλιξης της νεφρικής βλάβης 

Ο σχεδιασµός της δίαιτας του ασθενούς κατά τη συντηρητική αντιµετώπιση 

βασίζεται στον περιορισµό των προσλαµβανόµενων πρωτεϊνών, των οποίων το 60- 70 % 

θα είναι υψηλής αξίας πρωτεΐνες (αυγά, κρέας, ψάρι), στην επαρκή θερµιδική κάλυψη 

του, στη µειωµένη πρόσληψη φωσφόρου από τις τροφές και στη συµπληρωµατική 

κάλυψη του µε ασβέστιο και υδατοδιαλυτές βιταµίνες (Bradley 1994). 

Ένα άλλο στοιχείο της διατροφής που χρειάζεται προσοχή στους ασθενείς µε 

οίδηµα ή υπέρταση πριν την έναρξη της ΑΚ είναι το νάτριο. Από την άλλη µεριά, δεν 

είναι γενικά απαραίτητος ο περιορισµός του καλίου µέχρι να πέσει η παραγωγή των 
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ούρων σε επίπεδα κάτω των 1000 mL/ ηµέρα, εποµένως είναι δυνατό να µη χρειάζεται 

περιορισµός καλίου πριν αρχίσει η ΑΚ (Gutch et al 2003). 

Οι ασθενείς µπορούν να ενηµερώνονται ότι κυκλοφορούν στο εµπόριο τροφές 

χαµηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, οι περισσότερες από τις οποίες καταψύχονται και 

διατηρούνται άριστα και τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιούν για την ευκολία τους 

καθώς και βιβλία µαγειρικής µε συνταγές για την παρασκευή γευµάτων νεφρικής 

ανεπάρκειας. Τέλος οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αθλούνται, αφού η 

φυσική άσκηση θα τους βοηθήσει να διατηρήσουν την µυϊκή τους µάζα (James et al 

2002). 

       

7.3 ∆ιατροφή ασθενών υπό αιµοκάθαρση µε τεχνητό νεφρό 

 

Είναι γνωστό ότι η γενική κατάσταση του ασθενούς εξαρτάται από την ποιότητα 

της ΑΚ, τη δίαιτα που ακολουθεί και τη φαρµακευτική αγωγή. 

Η ποσότητα των υγρών και των άχρηστων προϊόντων που συγκεντρώνονται 

µεταξύ δύο συνεδριών ΑΚ είναι δυνατό να ελεγχθούν µε τη δίαιτα. Για το λόγο αυτό 

δίνεται µεγάλη σηµασία στη συµµόρφωση του ασθενούς στη διαιτητική αγωγή, της 

οποίας µακροπρόθεσµος στόχος είναι να παρέχει στον ασθενή όλα τα θρεπτικά 

συστατικά σε ιδανική ποιότητα και ποσότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα προλαµβάνονται 

επιπλοκές από τη µη συµµόρφωση στην ενδεικνυόµενη δίαιτα. Για παράδειγµα, η 

εµφάνιση καρδιαγγειακής νόσου µπορεί να επηρεαστεί από τον τύπο και την ποσότητα 

των λιπαρών οξέων και των υδατανθράκων των τροφών, ενώ η ανάπτυξη 

υπερπαραθυρεοειδισµού από την αυξηµένη περιεκτικότητας τους σε φώσφορο (James et 

al 2002). 

 

7.3.1 Συνιστώµενη διαιτητική πρόσληψη πρωτεΐνης 

Οι ηµερήσιες ανάγκες του οργανισµού σε πρωτεΐνη είναι 1,2± 0,2 g/ kg και οι 

ανώτερες τιµές αυτού του εύρους συνιστώνται σε ασθενείς µε κακή θρέψη όσον αφορά 

το ισοζύγιο των πρωτεϊνών. Τουλάχιστον το 50% της συνιστώµενης ηµερήσιας 

ποσότητας πρέπει να προέρχεται από πηγές πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, όπως 

είναι το κρέας, τα ψάρια και τα πουλερικά. Αυτές οι τροφές περιέχουν όλα τα απαραίτητα 

αµινοξέα. Τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δηµητριακά είναι πηγές πρωτεϊνών χαµηλής 

βιολογικής αξίας. Η διαδικασία της ΑΚ από µόνη της αυξάνει τις ανάγκες σε πρωτεΐνες. 

Η απώλεια πρωτεϊνών µέσω του διαλύµατος ΑΚ, συµπεριλαµβανοµένων των αµινοξέων, 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

59 

 

πεπτιδίων και ολόκληρων πρωτεϊνικών µορίων, υπολογίζεται ότι ανέρχεται περίπου στα 

10- 12 g ανά συνεδρία (Chazot et al 1997). 

 

7.3.2 Συνιστώµενη ηµερήσια πρόσληψη θερµίδων 

Για τη συντήρηση του ΣΒ απαιτούνται 35 kcal/ kg ηµερησίως. Σε καταστάσεις 

στρες ή σε διαταραχές της θρέψης είναι δυνατό να χρειάζονται 40-45 kcal/ kg. Ο 

µειωµένος στόχος των 30- 35 kcal/ kg ενδείκνυται στους ηλικιωµένους ασθενείς, στους 

παχύσαρκους και στους ασθενείς µε µειωµένη δραστηριότητα. Είναι σηµαντικό να 

αξιολογηθούν µε ακρίβεια οι ενεργειακές ανάγκες για την πρόληψη της υποθρεψίας. Η 

επαρκής πρόσληψη σε ενέργεια συµβάλλει στην επίτευξη άριστου ΣΒ και θετικού 

ισοζυγίου αζώτου (Lorenzo et al 1995). 

 

7.3.3 Φώσφορος 

Η πρόσληψη φωσφόρου πρέπει να περιορίζεται σε 600- 1200 mg ηµερησίως. 

Επειδή η προσλαµβανόµενη ποσότητα φωσφόρου σχετίζεται µε την πρόσληψη 

πρωτεϊνών, είναι δυνατόν για να επιτευχθεί επαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών να είναι 

απαραίτητη η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φώσφορο. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα 

επίπεδα του φωσφόρου στον ορό ελέγχονται µε φωσφοροδεσµευτικά αντιόξινα 

σκευάσµατα, όπως το ανθρακικό ή το οξεικό ασβέστιο (James et al 2002). 

 

7.3.4 Κάλιο 

Το κάλιο περιέχεται σχεδόν σε όλες τις τροφές, και ορισµένα φρούτα και 

λαχανικά έχουν ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα Κ
+
. Όταν η παραγωγή των ούρων πέσει 

κάτω από 1 L/ ηµέρα και σε µερικές περιπτώσεις νωρίτερα, επιβάλλεται περιορισµός της 

πρόσληψης Κ
+
. Ηµερήσια πρόσληψη Κ

+
 η οποία θεωρείται ασφαλής για τους 

περισσότερους ασθενείς που υποβάλλονται σε ΑΚ είναι περί τα 2000- 2500 mg. Εκτός 

από την περίπτωση της διατροφικής υπερβολής, υπερκαλιαιµία προκαλείται επίσης από 

βαριά οξέωση, δυσκοιλιότητα, αυξηµένο καταβολισµό, στεροειδή φάρµακα, µείωση της 

υπολειπόµενης νεφρικής λειτουργίας και την ανεπάρκεια της κάθαρσης. Η κατανάλωση 

τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε Κ
+
 στη διάρκεια της συνεδρίας δεν θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται, διότι το Κ
+
 δεν προλαβαίνει να αποµακρυνθεί κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας και ο ασθενής ενδέχεται να εκδηλώσει σηµεία υπερκαλιαιµίας στα ενδιάµεσα 

των συνεδριών (Bansal 1992). 
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7.3.5 Νάτριο και υγρά 

Στον αιµοκαθαιρόµενο ασθενή η ηµερήσια συνιστώµενη πρόσληψη νατρίου είναι 

περί τα 1800- 2500 mg/ ηµέρα και η επιτρεπτή κατανάλωση υγρών περί τα 500 ml συν 

την ποσότητα που ισούται µε την ηµερήσια αποβολή ούρων. Η ποσότητα Na
+ 
που µπορεί 

να προσλάβει ο ασθενής τροποποιείται ανάλογα µε τα επίπεδα της ΑΠ, την παραγωγή 

ούρων και την παρουσία ή την απουσία οιδήµατος. Στους αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς η 

υπέρταση συνδέεται µε την σταθερά µεγάλη ποσότητα υγρών στα ενδιάµεσα των 

συνεδριών και στη µεγάλη κατακράτηση υγρών. Αυτή αυξάνει τον κίνδυνο 

καρδιαγγειακών επιπλοκών και τα ποσοστά θνησιµότητας. Κατά οµοφωνία, οι 

περισσότερες Ευρωπαϊκές µονάδες ΑΚ προτείνουν ως µέγιστη απόκτηση βάρους 

ανάµεσα στις συνεδρίες τα 1,5- 2,0 kg ή το 4% του ξηρού σωµατικού βάρους (Mailloux 

et al 1998). 

 

7.3.6 Βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία 

Η κατάσταση των αιµοκαθαιρόµενων ασθενών σε βιταµίνες και ανόργανα 

στοιχεία εξακολουθεί να αποτελεί ένα αµφιλεγόµενο θέµα. Υπάρχουν αρκετοί 

παράγοντες που µπορεί να οδηγήσουν σε ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων. Οι υδατοδιαλυτές 

βιταµίνες αποµακρύνονται στη διάρκεια της συνεδρίας. Η ανορεξία, η συννοσηρότητα ή 

οι θεραπευτικοί διαιτητικοί περιορισµοί κάνουν την δίαιτα άγευστη περιορίζοντας έτσι 

την πρόσληψη τροφής και κατά συνέπεια την πρόσληψη σε βιταµίνες και ανόργανα 

στοιχεία. 

Μερικές νεφρολογικές µονάδες εφαρµόζουν πρωτόκολλα για τη τακτική 

συµπληρωµατική χορήγηση βιταµινών και ανόργανων στοιχείων. Τα ανάλογα βιταµίνης 

D συνταγογρασούνται για την αντιµετώπιση της νεφρικής οστεοδυστροφίας, εάν 

καταστεί αναγκαίο. Η παρακολούθηση και συµπληρωµατική χορήγηση σιδήρου και 

φυλλικού οξέος αποτελούν αναπόσπαστο µέρος στην αντιµετώπιση της αναιµίας (Mason 

et al 1995). 

 

7.4 ∆ιατροφή ασθενών υπό περιτοναϊκή κάθαρση 

 

Η δίαιτα της ΠΚ επιτελεί αρκετές σηµαντικές λειτουργίες (Cutright 1992): 

• Περιορίζει τη σταδιακή αύξηση άχρηστων µεταβολικών προϊόντων (ουρία, 

φώσφορος, κάλιο, υγρά και νάτριο) 
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• Προλαµβάνει την εκδήλωση µεταβολικών επιπλοκών (π χ νεφρική οστεοπάθεια, 

ανορεξία κλπ) 

• Αναπληρώνει τις απώλειες των θρεπτικών συστατικών που συνδέονται µε τη 

διαδικασία της κάθαρσης (άζωτο, βιταµίνες, ανόργανα στοιχεία) 

• Αξιολογεί τις θερµίδες που απορροφούνται από το περιτοναϊκό υγρό 

• ∆ιατηρεί σταθερή την κατάσταση θρέψης. 

 

7.4.1  Συνιστώµενη διαιτητική πρόσληψη πρωτεΐνης 

Στον περιτοναϊκά καθαιρόµενο ασθενή, ο οποίος είναι δραστήριος και µη 

καταβολικός, η πρόσληψη λευκώµατος είναι 1- 1,2 g/ kg ανά ηµέρα. Σε ασθενείς µε 

περιτονίτιδα συστήνεται πρόληψη λευκώµατος 1,5 g/ kg ανά ηµέρα. Στους ασθενείς που 

εφαρµόζουν πρόγραµµα περιτοναϊκής κάθαρσης, η απώλεια πρωτεϊνών διαµέσου της 

περιτοναϊκής µεµβράνης φτάνει κατά µέσο όρο τα 4- 12 g περίπου. Στην περίπτωση 

περιτονίτιδας ενδεχοµένως αυξάνεται οι περιτοναϊκές απώλειες πρωτεϊνών και 

αλβουµίνης αγγίζοντας το 70% στη διάρκεια επεισοδίων λοίµωξης. Κατά συνέπεια, 

αυξάνονται και οι ανάγκες σε λεύκωµα. Απαιτείται επαρκής ενεργειακή πρόσληψη για 

την επίτευξη θετικού ισοζυγίου αζώτου (Bergstrom 1993). 

 

7.4.2 Συνιστώµενη ηµερήσια πρόσληψη θερµίδων 

Στους περιτοναϊκά καθαιρόµενους ασθενείς η συνιστώµενη ηµερήσια πρόσληψη 

θερµίδων είναι περί τα 35 kcal/ kg, συµπεριλαµβανοµένων των θερµίδων από την 

περιτοναϊκή απορρόφηση της γλυκόζης, µε στόχο τη συνολική επάρκεια της θρέψης. 

Πρόσληψη λιγότερων θερµίδων από τις 35 kcal/ kg ενδείκνυται κυρίως στους 

ηλικιωµένους και σε ασθενείς µε µειωµένη δραστηριότητα. Η επαρκής πρόσληψη σε 

ενέργεια συµβάλλει στην επίτευξη άριστου σωµατικού βάρους και θετικού ισοζυγίου 

αζώτου. Οι περιτοναϊκά καθαιρόµενοι ασθενείς έχουν µία επιπρόσθετη πηγή θερµίδων 

διαµέσω της περιτοναϊκής απορρόφησης της γλυκόζης από το περιτοναϊκό υγρό. Αυτού 

του τύπου οι ασθενείς εµφανίζουν µικρού βαθµού υποθρεψία η οποία µπορεί να 

οφείλεται στο αίσθηµα πλήρωσης λόγω κοιλιακής δυσφορίας από την παρουσία 

περιτοναϊκού υγρού, διάφοροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, το πολύ αυστηρό διαιτολόγιο 

και η ανορεξία λόγω περιτονίτιδας (Churchill 1996). 
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7.4.3 Φώσφορος 

Η επιτρεπτή και αναγκαία πρόσληψη φωσφόρου είναι περί τα 1000-1400 

mg/ηµέρα. Ο διαιτητικός περιορισµός του φωσφόρου συµβάλλει σηµαντικά στον έλεγχο 

των επιπέδων φωσφόρου αίµατος. Επίσης υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία 

που τεκµηριώνουν την επίδραση του πτωχού ελέγχου του ασβεστίου και του φωσφόρου 

αίµατος στα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιµότητας, εξαιτίας του µεγαλύτερου 

κινδύνου ασβεστοποίησης του καρδιαγγειακού συστήµατος. Η κατάλληλη 

συνταγογράφηση (επιλογή, δόση και ώρα λήψης) των φωσφοροδεσµευτικών φαρµάκων 

είναι εξίσου σηµαντική για τον έλεγχο των επιπέδων φωσφόρου αίµατος. Όµως ενδέχεται 

να παρουσιαστούν προβλήµατα πτωχής συµµόρφωσης, καθώς και παρενέργειες όπως 

υπερασβεστιαιµία και οστεοπάθεια (Amann 1999). 

 

7.4.4 Κάλιο 

Ο περιτοναϊκά καθαιρόµενος ασθενής µπορεί να λαµβάνει περί τα 2000- 2500 

mg. Ο έλεγχος του καλίου σ’ αυτούς τους ασθενείς είναι σηµαντικός στην πρόληψη των 

επεισοδίων υπερκαλιαιµίας περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο για εκδήλωση αρρυθµιών. 

Αξιολογούµε επίσης και άλλους παράγοντες που ενδεχοµένως επηρεάζουν τα επίπεδα Κ
+
 

στο αίµα. Αυτοί είναι οι ίδιοι που αξιολογούµε και σε αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς 

δηλαδή, η µείωση της υπολειπόµενης νεφρικής λειτουργίας, η δυσκοιλιότητα, η οξέωση, 

ο καταβολισµός, τα στεροειδή φάρµακα και η επάρκεια της κάθαρσης (Bansal 1992). 

 

7.4.5 Νάτριο και υγρά 

Ο ασθενής που βρίσκεται σε ΠΚ µπορεί να λαµβάνει νάτριο περί τα 1800- 2500 

mg/ ηµέρα και κατανάλωση υγρών περί τα 800 ml συν την ποσότητα που ισούται µε την 

ηµερήσια αποβολή ούρων. Στην περιτοναϊκή κάθαρση τα βασικότερα µέσα ελέγχου του 

υδατικού ισοζυγίου είναι η υπερδιήθηση και η µείωση των προσλαµβανοµένων υγρών. Ο 

περιορισµός του νατρίου της δίαιτας είναι σηµαντικός στη ρύθµιση του νατρίου του 

αίµατος και του υδατικού ισοζυγίου και στο έλεγχο των προσλαµβανοµένων υγρών µε 

την µείωση του αισθήµατος της δίψας (Mailloux et al 1998). 

 

7.4.6 Βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία 

Θα πρέπει η δίαιτα του περιτοναϊκά καθαιρόµενου ασθενή να διασφαλίζει την 

επαρκή πρόσληψη βιταµινών και ανόργανων στοιχείων. Οι υδατοδιαλυτές βιταµίνες 

αποµακρύνονται στην διάρκεια της ενδοπεριτοναϊκής παραµονής του περιτοναϊκού 
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διαλύµατος, αν και αυτό µπορεί να αντισταθµιστεί µειώνοντας τις αντίστοιχες απώλειες 

από τα ούρα και περιορίζοντας το νεφρικό καταβολισµό συγκεκριµένων βιταµινών και 

ανόργανων στοιχείων. Η ανορεξία, η συννοσηρότητα ή οι θεραπευτικοί διαιτητικοί 

περιορισµοί κάνουν την δίαιτα άγευστη περιορίζοντας έτσι την πρόσληψη τροφής και 

κατά συνέπεια την πρόσληψη σε βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία. Όπως στους 

αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς έτσι και στους περιτοναϊκά καθαιρόµενους ασθενείς, τα 

ανάλογα της βιταµίνης D συνταγογραφούνται για την αντιµετώπιση της νεφρικής 

οστεοδυστροφίας, η χορήγηση σιδήρου και φυλλικού οξέος αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της αντιµετώπισης της αναιµίας (Mason et al 1995). 

 

7.5 Η συµµόρφωση του ασθενούς στη διαιτητική αγωγή 

 

Ο κάθε ασθενής µέχρι τη στιγµή της έναρξης του νεφρολογικού προβλήµατος, 

έχει διαµορφώσει τις προτιµήσεις του και τον τρόπο διατροφής του, οπότε γίνεται 

απόλυτα κατανοητό ότι οποιαδήποτε αναγκαστική µεταβολή αυτών των συνηθειών δεν 

είναι ούτε αρεστή αλλά ούτε και εύκολη. Συνήθως µια πολυπαραγοντική οµάδα η οποία 

αποτελείται από: το διαιτολόγο, το νεφρολόγο, το νοσηλευτή, τον κοινωνικό λειτουργό 

και τον ψυχολόγο του νεφρολογικού τοµέα, είναι εκείνοι που βοηθούν τον ασθενή στην 

απόφασή του να ακολουθήσει ένα διαιτητικό πρόγραµµα, ενώ η συµµόρφωση εξαρτάται 

από την ικανότητα του ασθενούς να προχωρήσει σε αλλαγές συµπεριφορών, αλλά και 

από την υποστήριξη που θα έχει ή τα προβλήµατα που θα αντιµετωπίσει στην 

προσπάθεια του αυτή. Τέλος, µόνη η γνώση και η εκπαίδευση δεν προϋποθέτουν τη 

συµµόρφωση των ασθενών στους διαιτητικούς περιορισµούς. Το πρόβληµα είναι 

πολυδιάστατο, και σε αυτό εµπλέκονται πρότυπα υγειονοµικής συµπεριφοράς, 

ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα του ασθενούς και οργανωτικά και λειτουργικά κενά του 

υγειονοµικού συστήµατος (Θανασά 1996). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ 

 

Η µεταµόσχευση θεωρείται η καλύτερη µέθοδος υποκαταστάσεως της νεφρικής 

λειτουργίας. 

 

8.1 Ιστοσυµβατότητα 

 

Τα µείζονα προβλήµατα της νεφρικής µεταµοσχεύσεως είναι η οξεία και η χρόνια 

απόρριψη και γι’ αυτή σηµαντικό ρόλο παίζει η ιστοσυµβατότητα µεταξύ λήπτη και 

δότη. Το µείζον σύµπλεγµα ιστοσυµβατότητας (Major Histocompatibility complex- 

MHC) εδρεύει στο βραχύ σκέλος του χρωµοσώµατος 6 και είναι υπεύθυνα για τα HLA 

(Human Leucocyte Antigens) αντιγόνα στην επιφάνεια των κυττάρων. Τα HLA αντιγόνα 

διακρίνονται στον τύπο Ι και ΙΙ.Ο τύπος Ι αντιγόνων (HLA- A, B και C) βρίσκεται στην 

µεγαλύτερη επιφάνεια όλων των κυττάρων, ενώ ο τύπος ΙΙ (HLA- DR, DP και DQ) 

βρίσκεται σε περιορισµένο αριθµό κυττάρρων, όπως Β λεµφοκύτταρα, µονοκύτταρα, 

µακροφάγα σε κύτταρα λεµφοειδών οργάνων κλπ. Τα στοιχεία του ανοσοποιητικού 

συστήµατος που έχουν την µεγαλύτερη σηµασία στις µεταµοσχεύσεις είναι τα Τ και τα Β 

λεµφοκύτταρα. Τα Τ λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν τον ξένο ιστό και πυροδοτούν την 

αντίδραση απόρριψης. Τα Β λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν το ξένο αντιγόνο και 

παράγουν αντισώµατα για να καταστρέψουν τον εισβολέα. Μετά την πρώτη επαφή και 

την παρουσίαση ενός αντιγόνου, τόσο τα Τ όσο και τα Β λεµφοκύτταρα έχουν την 

ικανότητα να θυµούνται το αντιγόνο αυτό και να επιτίθενται πιο γρήγορα εναντίον σε 

επόµενη παρουσίασή του. Ο άνθρωπος αναπτύσσει ανοσολογική µνήµη των αντιγόνων 

HLA, µε τα οποία έχει έρθει σε επαφή µέσω µεταγγίσεων αίµατος, κατά τη διάρκεια 

κύησης ή µέσω µεταµόσχευσης. Η οµάδα αίµατος 0 θεωρείται γενικός δότης και η ΑΒ 

γενικός λήπτης. Επειδή οι αθενείς µε οµάδα αίµατος 0 που περιµένουν για µεταµόσχευση 

είναι περίπου το 47% των ασθενών, κρίθηκε σκόπιµο µοσχεύµατα της οµάδας 0 σε 

ασθενείς µε την ίδια οµάδα ( Fuggle et al 2004). 

Κάθε µήνα λαµβάνονται δείγµατα ορού από τους υποψήφιους λήπτες για τις 

δοκιµασίες διασταύρωσης. Οι δοκιµασίες ελέγχου συµβατότητας ή διασταύρωσης 

(crossmatching) είναι εξετάσεις αίµατος, µε τις οποίες ελέγχεται αν ο υποψήφιος λήπτης 

έχει επίκτητη ανοσία στους δωρηθέντες ιστούς, ενός συγκεκριµένου δότη. Οι δοκιµασίες 
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αυτές εκτελούνται όποτε γίνεται νέα δωρεά οργάνου. Η θετική δοκιµασία διασταύρωσης 

σηµαίνει ότι ο λήπτης έχει µνήµη ή επίκτητη ανοσία, δηλαδή αντισώµατα εναντίον των 

αντιγόνων του δότη και, εποµένως, δεν µπορεί να λάβει το όργανο. Συνήθως, γίνεται η 

δοκιµασία Amos και η δοκιµασία αντισφαιρίνης που ολοκληρώνεται περίπου σε έξι 

ώρες, αλλά πολλές φορές εκτελούνται πιο πολύπλοκες και χρονοβόρες δοκιµασίες, όπως 

η διασταύρωση µε κυτταροµετρία ροής (Danovitch, 1996). 

 

8.2 Προέλευση µοσχευµάτων 

 

Τα µοσχεύµατα νεφρών προέρχονται από δύο κύριες πηγές: από ζώντες ή από 

πτωµατικούς δότες. Οι ζώντες δότες µπορεί να έχουν συγγένεια αίµατος µε το λήπτη ή να 

έχουν συναισθηµατική σχέση µε αυτόν, όπως συµβαίνει π. χ µεταξύ συζύγων, φίλων ή 

στην περίπτωση υιοθετηµένου παιδιού. Οι βασικές προϋποθέσεις για δωρεά οργάνων από 

ζώντα δότη είναι η απολύτως εθελοντική και ενηµερωµένη συναίνεση και η καλή υγεία 

του δότη. Οι πτωµατικοί δότες είναι άτοµα που έχουν υποστεί µη αναστρέψιµο 

εγκεφαλικό θάνατο. Οι λειτουργίες ενός τέτοιου ατόµου διατηρούνται µε µηχανική 

αναπνοή και φάρµακα. Αφού δοθεί η συγκατάθεση ενός συγγενούς, λαµβάνονται τα προς 

µεταµόσχευση όργανα και ιστοί, από την ειδική οµάδα λήψης οργάνων και η τράπεζα 

ιστών και οργάνων της περιφέρειας αναλαµβάνει, στη συνέχεια, τη διανοµή των 

µοσχευµάτων, µε βάση τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες (Ojo 2006). 

Όταν ο δότης είναι ζωντανός, η διαδικασία της νεφρεκτοµής είναι η συνήθης, µε 

την διαφορά ότι χρειάζεται προσοχή για την διατήρηση της νεφρικής αρτηρίας, της 

φλέβας και του ουρητήρα σε καλή κατάσταση. Ο δότης πρέπει να είναι ενηµερωµένος 

και κατά τη διάρκεια της επέµβασης χορηγείται µαννιτόλη. Στους πτωµατικούς δότες 

χορηγούνται µεγάλες δόσεις κορτικοειδών, για περιορισµό των κυκλοφορούντων 

λεµφοκυττάρων, χορηγείται µαννιτόλη, γίνεται συστηµατικός ηπαρινισµός και η τοµή για 

τη λήψη του µοσχεύµατος είναι ευρεία κοιλιακή (Danovitch 1996). 

 

8.3 Εργαστηριακός έλεγχος υποψηφίου λήπτη 

 

Η διαδικασία της εκτίµησης του ασθενούς πριν τη µεταµόσχευση νεφρού ή άλλου 

οργάνου αρχίζει µε την παραποµπή στο κέντρο µεταµοσχεύσεων. Ο υποψήφιος λήπτης 

και η οικογένεια του συναντιούνται µε την οµάδα µεταµοσχεύσεων. Αυτή η οµάδα 

αποτελείται συνήθως από νοσηλευτές- συντονιστές µεταµοσχεύσεων, χειρουργούς, 
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νεφρολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Η εκτίµηση περιλαµβάνει γενικά, εξετάσεις 

αίµατος και ούρων, αλλά και παρακλινικές εξετάσεις, όπως ακτινογραφία θώρακος και 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα, καθώς και προσεκτική µελέτη του φακέλου του ασθενούς. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους ακόλουθους τοµείς (Neipp et al., 2004): 

• Καρδιαγγειακή αξιολόγηση, που είναι δυνατό να περιλαµβάνει 

στεφανιογραφία, υπερηχογράφηµα και τεστ κοπώσεως 

• Έλεγχο αποκλεισµού παρουσίας λοίµωξης, που περιλαµβάνει και οδοντιατρική 

εξέταση 

• Αναζήτηση πιθανής κακοήθειας 

• Αξιολόγηση γαστρεντερικού συστήµατος 

• Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση, που µπορεί να περιλαµβάνει έλεγχο χρήσης 

παράνοµων ουσιών 

 

8.3.1 Απόλυτες και Σχετικές Αντενδείξεις Μεταµόσχευσης (Neipp et al 2004).  

Οι απόλυτες αντενδείξεις είναι οι εξής: 

• Ενεργός λοίµωξη 

• Ενεργός κακοήθεια 

• Ενεργός χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 

• Αδυναµία συµµόρφωσης µε τη φαρµακευτική αγωγή 

Οι σχετικές αντενδείξεις είναι οι εξής:  

• Ηλικία, πολύ µικρή ή µεγαλύτερη των 65 ετών  

• Σοβαρά συνοδά νοσήµατα 

• Νοητικά/ ψυχολογικά νοσήµατα 

 

8.4 Μεταµόσχευση νεφρού 

 

8.4.1 ∆ιαδικασία µεταµόσχευσης  

Στη µεταµόσχευση νεφρού διακρίνουµε τρεις χρόνους που έχουν σηµασία: 

• Χρόνος θερµής ισχαιµίας. Θεωρείται ο χρόνος από τη διακοπή της κυκλοφορίας 

του νεφρού και την αφαίρεσή του. Μέχρι την τοποθέτησή του στη λεκάνη µε 

πάγο 

• Χρόνος ψύξεως. Ο χρόνος αυτός για τους πτωµατικούς νεφρούς είναι κυρίως 48 

ώρες. Πέραν των 48 ωρών η λειτουργία του µοσχεύµατος µειώνεται στο 25%. 
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• Χρόνος επαναθερµάνσεως. Είναι η χρονική περίοδος αναλήψεως του 

µοσχεύµατος από της συσκευή ψύξεως µέχρι την αναστόµωση της αρτηρίας. 

Όσο µικρότεροι είναι αυτοί οι χρόνοι, τόσο ευνοϊκότερες είναι οι συνθήκες για τη 

λειτουργία του µοσχεύµατος. Ο µεταµοσχευθείς νεφρός τοποθετείται στη λαγόνιο 

περιοχή, µε τοµή από την ηβική σύµφυση προς τη λαγόνιο ακρολοφία. Η νεφρική 

αρτηρία αναστοµώνεται µε την έξω λαγόνιο αρτηρία, η φλέβα µε την έξω λαγόνιο φλέβα 

και ο ουρητήρας µε την κύστη (Humar et al., 2000). 

 

8.4.2 Επιπλοκές  

Οι επιπλοκές που έχουν σχέση µε την χειρουργική επέµβαση είναι (Danovitch 

1996): 

• Η λοίµωξη του τραύµατος 

• Η λεµφοκήλη 

• Η αιµορραγία 

• Η θρόµβωση αγγείων 

• Η απόφραξη του ουρητήρα 

Όταν η διαδικασία της χειρουργικής επέµβασης δεν παρουσιάσει επιπλοκές, το 

µόσχευµα λειτουργεί αµέσως ή µε καθυστέρηση εάν εµφανιστεί σωληναριακή νέκρωση. 

Σε µερικές παθήσεις πρέπει να προηγηθεί αφαίρεση των φυσικών νεφρών του λήπτη, 6- 

10 εβδοµάδες πριν τη νεφρική µεταµόσχευση για να µην εµφανισθούν επιπλοκές στο 

µόσχευµα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι (Meier-Kriesche et al., 2003): 

• Η χρόνια περεγχυµατική λοίµωξη του νεφρού 

• Η νεφρολιθίαση µε λοίµωξη 

• Η βαριά πρωτεϊνουρία 

• Η µη ελεγχόµενη υπέρταση 

• Η πολυκυστική νόσος 

• Η παλινδρόµηση µε λοίµωξη 

Σε ορισµένες καταστάσεις, η πρωτοπαθής πάθηση η οποία ευθύνεται για τη 

νεφρική ανεπάρκεια είναι δυνατόν να προσβάλλει και το µεταµοσχευµένο νεφρό. Τέτοιες 

παθήσεις είναι (Meier-Kriesche et al., 2003): 

• Ο σακχαρώδης διαβήτης  

• Ο SLE 

• Η εστιακή σπειραµατοσκλήρυνση 
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• Το σύνδροµο Goodpasture’s 

• Το σύνδροµο Alport’s  

• Η αµυλοείδωση 

• Η παραπρωτεϊνουρία 

• Η νόσος Fabry 

• Η σκληροδερµία 

• Η πρωτοπαθής υπεροξαλουρία 

• Οι συστηµατικές αγγειϊτιδες 

• Η δρεπανοκυτταρική αναιµία 

 

8.4.3 Απόρριψη µοσχεύµατος 

Αν το ανοσοποιητικό σύστηµα του ανθρώπου αναγνωρίσει το µόσχευµα ως ξένο 

σώµα, θα προσπαθήσει να το καταστρέψει. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται απόρριψη. Η 

απόρριψη γίνεται µε δύο οδούς: την κυτταρική και τη χυµική. Η κυτταρική οδός 

απόρριψης αρχίζει από τα Τ λεµφοκύτταρα, ενώ η χυµική οδός απόρριψης αναφέρεται 

στην καταστροφή του µοσχεύµατος από ειδικά αντισώµατα ( Gutch et al 2003). 

Βασικά διακρίνουµε τέσσερις τύπους απόρριψης: την υπεροξεία, την επισπεύδουσα 

οξεία, την οξεία, και τη χρόνια ( Mehta 1997). 

• Η υπεροξεία αρχίζει µε την αφαίρεση των λαβίδων, µετά την αναστόµωση των 

αγγείων και την έναρξη αιµατώσεως του µοσχεύµατος. Οφείλεται στην ύπαρξη 

αντι-HLA και αντι-ABO κυτταροτοξικών αντισωµάτων στον λήπτη. Το µόσχευµα 

γίνεται χαλαρό και κυανωτικό από βλάβη των αγγείων και ισχαιµική νέκρωση. 

∆εν υπάρχει επιτυχής θεραπεία και το µόσχευµα πρέπει να αφαιρείται. 

• Η επισπεύδουσα οξεία απόρριψη εµφανίζεται 24 ώρες µε 4 ηµέρες µετά τη 

µεταµόσχευση και εµφανίζεται σε ευαισθητοποιηµένους από προηγηθείσα 

µεταµόσχευση ή µεταγγίσεις ασθενείς. ∆ύσκολα ελέγχεται µε την τρέχουσα 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία. 

• Η οξεία απόρριψη εµφανίζεται ηµέρες ή και εβδοµάδες µετά τη µεταµόσχευση 

σαν µία φλεγµονώδη αντίδραση µε πυρετό, ρίγος, µυαλγίες, αρθραλγίες, 

ευαισθησία στο µόσχευµα και διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας. Το 90% των 

περιπτώσεων οφείλεται σε κυτταρική αντίδραση και υποχωρεί µε την κατάλληλη 

θεραπεία. Το 10% οφείλεται σε χυµική ανοσο-αντίδραση, που είναι δύσκολα 

αναστρέψιµη. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

69 

 

• Η χρόνια απόρριψη χαρακτηρίζεται από σπειραµατοσκλήρυνση, ατροφία 

σωληναρίων και διάµεσο ίνωση. Επειδή οι αλλοιώσεις της χρόνιας απορρίψεως 

του µοσχεύµατος µοιάζουν µε τις τοξικές και της χρόνιας λοιµώξεως 

νεφροπάθειες, επικράτησε ο όρος χρόνια νεφροπάθεια του µοσχεύµατος.  

 

8.4.4 Ανοσοκατασταλτικά φάρµακα 

Τα ανοσοκατασταλτικά φάρµακα κατατάσσονται σε 5 οµάδες: 

• Στεροειδή 

• Αναστολείς καλσινευρίνης 

• Αντιµεταβολίτες 

• Αντιλεµφοκυτταρικοί παράγοντες  

• Χιµαιρικά µονοκλωνικά αντισώµατα. 

Τα περισσότερα κέντρα µεταµοσχεύσεων χρησιµοποιούν τριπλό σχήµα για την 

ανοσοκατασταλτική αγωγή συντήρησης µε ένα στεροειδές, έναν αναστολέα της 

καλσινευρίνης και έναν αντιµεταβολίτη. Τα αντιλεµφοκυτταρικά παρασκευάσµατα 

χρησιµοποιούνται για βραχείες περιόδους για την πρόληψη ή τη θεραπεία ενός 

επεισοδίου απόρριψης. Όλα τα ανοσοκατασταλτικά φάρµακα σχετίζονται µε αυξηµένο 

κίνδυνο λοίµωξης και κακοήθειας (Aweeka 1995). 

 

8.4.5 Επιπλοκές µεταµοσχευµένων ασθενών 

Οι µεταµοσχευµένοι νεφροπαθείς είναι µία ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών, οι 

οποίοι υπέφεραν από τη νεφροπάθεια τους, διατηρήθηκαν στη ζωή µε την ΑΚ ή την ΠΚ 

µέχρι να αποκτήσουν νεφρικό µόσχευµα και λαµβάνουν µονίµως ανοσοκατασταλτικά 

φάρµακα για τη διατήρηση του µοσχεύµατος. Εποµένως, αυτοί οι ασθενείς είναι δυνατό 

να εµφανίζουν επιπλοκές προερχόµενες από την πρωτοπαθή νόσο, την ΑΚ και την 

ανοσοκαταστολή. 

Οι κυριότερες επιπλοκές των µεταµοσχευµένων είναι (Danovitch 1996): 

• Καρδιαγγειακές (υπέρταση, έµφραγµα, αγγειακά επεισόδια) 

• ∆ιαβήτης  

• Υπερλιπιδαιµία 

• Ερυθροκυττάρωση 

• Έλκος στοµάχου 

• ∆ιάτρηση εντέρου 
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• Παγκρεατίτιδα 

• Ηπατίτιδα- κίρρωση 

• Καταρράκτης 

• Νεοπλάσµατα (δέρµατος, λεµφώµατα, σάρκωµα Kaposi) 

• Οστεοπόρωση 

• Νέκρωση της κεφαλής του µηριαίου 

• Προδιάθεση στις λοιµώξεις  

 

8.5 Συµµόρφωση ασθενούς στη φαρµακευτική αγωγή  

  

8.5.1 Εµφάνιση της µη συµµόρφωσης µετά την µεταµόσχευση 

∆εδοµένων των κινδύνων, κάποιος πιθανώς θα περίµενε ότι οι µεταµοσχευµένοι 

θα ήταν ιδιαιτέρως επιµελείς στο να λαµβάνουν την φαρµακευτική τους αγωγή σωστά. 

Στην πραγµατικότητα συµβαίνει συχνά το αντίθετο. Η πολυπλοκότητα της αγωγής µε τα 

πολυάριθµα χάπια και τις ποικίλες συχνότητες των δόσεων, καθιστά µεγάλη πρόκληση τη 

δια βίου συµµόρφωση για τα άτοµα που έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση. Σε µια 

αναλυτική ανασκόπηση µελετών, οι οποίες εξέταζαν τη συµµόρφωση στη φαρµακευτική 

αγωγή µετά από µεταµόσχευση νεφρού, διαπιστώθηκε µη συµµόρφωση του ασθενούς, 

της τάξης του 27,7% (Denhaerynch et al 2005). 

 

8.5.2 Επιπτώσεις της µη συµµόρφωσης µετά τη µεταµόσχευση 

Η συσχέτιση της µη συµµόρφωσης µε την οξεία απόρριψη και την απώλεια του 

µοσχεύµατος είναι επαρκώς τεκµηριωµένη. Οι Vlaminck et al. (2004) σε προοπτική 

µελέτα εξέτασαν τον κίνδυνο οξείας απόρριψης στην χρονική περίοδο των 5 ετών σε 

πληθυσµό ενήλικων µεταµοσχευµένων νεφρού. Ποσοστό 22,6% ταξινοµήθηκε ως µη 

συµµορφούµενοι, εκ των οποίων το 21,2% εµφάνισε µε βιοψία διαπιστωµένη οξεία 

απόρριψη, σε σύγκριση µε µόνο το 8% από την οµάδα των συµµορφούµενων.  

 

8.5.3 Παράγοντες κινδύνου σχετιζόµενοι µε την θεραπεία 

Ενώ οι αιτίες της µη συµµόρφωσης είναι πολυπαραγοντικές, συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά των θεραπευτικών σχηµάτων που χορηγούνται µετά τη µεταµόσχευση 

είναι ευρέως αποδεκτό ότι καθιστούν πιθανότερη τη µη συµµόρφωση. Αυτά 

περιλαµβάνουν: 
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• Συχνό δοσολογικό σχήµα 

• Πολύπλοκες θεραπευτικές αγωγές που περιλαµβάνουν πολλαπλά φάρµακα σε 

διαφορετικές δοσολογικές συχνότητες 

• Ανεπιθύµητες ενέργειες 

Η συσχέτιση µεταξύ της συχνότητας της δόσης και της συµµόρφωσης στην 

αγωγή έχει επαληθευτεί. Επίσης υπάρχει συσχέτιση µε την µη συµµόρφωση στην αγωγή, 

της χαµηλής αντίληψης ποιότητας ζωής (Dialysis Living 2009). 

 

8.5.4 Παράγοντες κινδύνου σχετιζόµενοι µε τους ασθενείς  

Στοιχεία που σχετίζονται τη µη συµµόρφωση του ασθενούς στη φαρµακευτική 

αγωγή είναι (Butler et al., 2004): 

• Ιστορικό ασυνέπειας ιατρικών επισκέψεων πριν τη µεταµόσχευση 

• Να έχει παρέλθει µεγάλος χρόνος από τη µεταµόσχευση 

• Ψυχιατρικές / ψυχολογικές διαταραχές  

• Κατάχρηση ουσιών  

• Κοινωνική αποµόνωση/ έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης 

• Ηλικία < 20 ετών 

• Μειωµένη αποτελεσµατικότητα να λαµβάνουν οι ίδιοι τα φάρµακά τους. 

 

8.5.5 Τρόποι συµµόρφωσης του ασθενούς στην ανοσοκατασταλτική αγωγή 

Η µη συµµόρφωση αποτελεί απειλή για τη µακροπρόθεσµη επιβίωση του 

µοσχεύµατος και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών. Στρατηγικές 

προκειµένου να βελτιωθεί η συµµόρφωση των ασθενών είναι απαραίτητες προκειµένου 

να οδηγηθούµε σε παράταση της επιβίωσης τόσο του µοσχεύµατος όσο και του 

ασθενούς. Τέτοιες στρατηγικές είναι (Vasquez et al., 2003): 

• Απλοποίηση του δοσολογικού σχήµατος  

• Μεταξύ φαρµακευτικών σκευασµάτων όµοιας αποτελεσµατικότητας, να 

συνταγογραφούνται αυτά µε τις λιγότερες ανεπιθύµητες ενέργειες  

• Προώθηση των µηνυµάτων υπέρ της συµµόρφωσης των ασθενών κατά τη 

διάρκεια συχνών επισκέψεων παρακολούθησης  

• Αξιολόγηση της ψυχιατρικής κατάστασης προ και µετά µεταµόσχευσης 

• Ενίσχυση της αίσθησης των ασθενών ότι µπορούν να είναι αποτελεσµατικοί 

όσον αφορά τη σωστή χρήση των φαρµάκων τους. 
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8.6 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της µεταµόσχευσης   

 

Τα πλεονεκτήµατα είναι τα εξής: 

• Καλύτερη ποιότητα ζωής 

• Πιο φυσιολογικός ρυθµός της ζωής  

• Μικρότερο κόστος σε σχέση µε αιµοκαθαιρόµενους και περιτοναϊκά 

καθαιρόµενους ασθενείς 

• Μεγαλύτερο προσδόκιµο ζωής 

• Σχεδόν πλήρης απαλλαγή από τα συµπτώµατα της ουραιµίας  

Τα µειονεκτήµατα είναι τα εξής: 

• Εφαρµογή ανοσοκατασταλτικής αγωγής εφ’ όρου ζωής 

• Μεγάλη πιθανότητα εµφάνισης επιπλοκών που σχετίζονται µε την 

ανοσοκαταστολη ( λοιµώξεις, κακοήθειες, οστικές αλλοιώσεις, κλπ) 

• Παχυσαρκία 

• ∆ασυτριχισµός 

• Υπερπλασία ούλων 

• Υψηλό κόστος των ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων 

• Η διαδικασία της µεταµόσχευσης -από την εκτίµηση του ασθενούς και την 

αναµονή της δωρεάς του κατάλληλου µοσχεύµατος µέχρι την εισαγωγή στο 

νοσοκοµείο για την εγχείρηση και την επαπειλούµενη ή την οριστική απόρριψη- 

δηµιουργεί έντονο στρες, τόσο στους ασθενείς όσο και στην υπόλοιπη οικογένεια 

(Danovitch 1996). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

9.1 Οικονοµική αποτίµηση των υπηρεσιών υγείας  

 

Ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα όσον αφορά την πολιτική υγείας τα 

τελευταία 20 περίπου χρόνια είναι το συνεχώς αυξανόµενο κόστος των υπηρεσιών υγείας 

καθώς επίσης και η έλλειψη αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας στη χρήση των 

πόρων (OECD Economic studies 1995). Ορισµένα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, όπως 

για παράδειγµα η γήρανση του πληθυσµού αλλά και η µεγάλη επίπτωση χρόνιων 

νοσηµάτων και αναπηριών φαίνεται ότι συµβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση των 

δαπανών υγείας (Saltman et al 1997). Βέβαια για την µεγαλύτερη κατανάλωση των 

πόρων δεν ευθύνεται µόνο η αύξηση του αριθµού των ατόµων που χρειάζονται φροντίδα 

(π.χ. ηλικιωµένοι) αλλά και η αξίωση των περισσότερο ενηµερωµένων πια ασθενών, για 

παροχή καλύτερης και εντατικότερης φροντίδας (Kobelt G, 1996). 

Ένας λόγος για την αύξηση των δαπανών υγείας είναι και η ταχύτατη ανάπτυξη 

και διάχυση των νέων τεχνολογιών υγείας. Με τον όρο τεχνολογία υγείας εννοείται το 

σύνολο των φαρµάκων, των µηχανηµάτων, των διαδικασιών καθώς επίσης και των 

οργανωτικών και υποστηρικτικών συστηµάτων διαµέσου των οποίων παράγεται η 

φροντίδα υγείας (Λιαρόπουλος 1996). Το κόστος θεραπείας µιας ασθένειας για 

παράδειγµα, αυξάνεται ραγδαία όταν αντικαθίσταται µια παλαιότερη και φθηνότερη 

τεχνολογία µε µια καινούργια, καλύτερη και πιο σύνθετη (Banta et al 1995). 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι εφόσον η τεχνολογία υγείας είναι ένας 

από τους µεγαλύτερους συντελεστές κόστους, η αξιολόγηση της και κατά συνέπεια η 

καλύτερη χρήση της, θα βελτιώσει την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και κατά συνέπεια θα οδηγήσει σε µείωση του κόστους 

(Ζηρογιάννης και συν 2005). Σηµαντικό ρόλο στη συνεχιζόµενη αύξηση των δαπανών 

υγείας, φαίνεται ότι έχει και ο τρόπος πληρωµής των υπηρεσιών υγείας. Στις 

περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, η πληρωµή για τη χρήση των υπηρεσιών υγείας γίνεται 

µέσω τρίτων (third party payers), δηλαδή είτε µέσω της φορολογίας είτε µέσω των 

ασφαλιστικών ταµείων, γεγονός που δηµιουργεί κίνητρα στους καταναλωτές για ζήτηση 
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περισσότερων αλλά και καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας (φαινόµενο ηθικής 

βλάβης) (Λιαρόπουλος 1996). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει για τους προµηθευτές των 

υπηρεσιών υγείας (π.χ. τους ιατρούς) αφού σε αρκετές χώρες, όπως και στη χώρα µας, 

δεν παρέχονται κίνητρα ικανά για περιορισµό της κατανάλωσης των υγειονοµικών 

πόρων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία προκλητής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας (τα έξοδα 

καλύπτονται από τους προαναφερθέντες φορείς, χωρίς να εξετάζεται η 

αποτελεσµατικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών). 

Ενώ λοιπόν, θεωρείται ευνόητο ότι η κατανοµή των περιορισµένων πόρων θα 

πρέπει να γίνεται µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο και µε στόχο την µεγιστοποίηση του 

κοινωνικού οφέλους, από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι συχνά, τα επιπλέον χρήµατα 

που διατίθενται στην υγεία δεν χρησιµοποιούνται κατά τον αποδοτικότερο τρόπο, αφού 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για κάποια άλλη κλινική παρέµβαση µε µεγαλύτερο 

όφελος ή για να καλύψουν µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού (Eisenberg 1989). Στο 

σηµείο αυτό υπεισέρχεται ο ρόλος της πολιτικής υγείας, ένας από τους βασικούς σκοπούς 

της οποίας είναι να προσδιορίσει «πόση φροντίδα υγείας είναι αρκετή και πως αυτή θα 

πρέπει να διατεθεί». 

Σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η οικονοµική 

αποτίµηση αλλά και η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας η οποία, βοηθά ένα σύστηµα 

υγείας να (Banta et al 1995): 

• Εντοπίσει τις τεχνολογίες για τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση και να θεσπίσει 

προτεραιότητες για την αξιολόγησή τους  

• Συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να µελετήσει τις συνέπειες 

από την εφαρµογή της προτεινόµενης τεχνολογίας 

•  Συνθέσει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε το κόστος, τα οφέλη, τους 

κινδύνους, τις ηθικές, νοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη της 

συγκεκριµένης τεχνολογίας και τέλος  

• ∆ιαχύσει τις πληροφορίες σε όσους τις χρειάζονται για λήψεις αποφάσεων.  

Τα τελευταία χρόνια αρκετές χώρες έχουν αρχίσει να υιοθετούν τις παραπάνω 

δραστηριότητες, µε στόχο τη συγκράτηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας (cost- 

containment) αλλά και την αύξηση της αποδοτικότητας µέσα από την λήψη αποφάσεων 

µε βάση την επιστηµονική τεκµηρίωση (evidence-based decision making). Είναι 

χαρακτηριστικό για παράδειγµα ότι µετά την Αυστραλία και τον Καναδά, τέσσερις 

ευρωπαϊκές χώρες (η Φιλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Πορτογαλία και η Ολλανδία) 
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προχωρούν στη θέσπιση οδηγιών για την οικονοµική αποτίµηση των φαρµακευτικών 

προϊόντων (Kanavos et al 2000).   

Στην Ελλάδα ωστόσο, η οικονοµική αποτίµηση της τεχνολογίας υγείας µόλις τα 

τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αποτελεί αντικείµενο έρευνας, µε αποτέλεσµα τις 

περισσότερες φορές, να µην υπάρχει δυνατότητα εντοπισµού των «αµφισβητούµενων» 

τεχνολογιών (των τεχνολογιών, δηλαδή, που συνδέονται µε µεγάλη κατανάλωση πόρων 

χωρίς την ανάλογη αποτελεσµατικότητα). Είναι γεγονός, για παράδειγµα, ότι στην χώρα 

µας, δεν έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες οικονοµικής αποτίµησης, ώστε, να 

εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι οικονοµικές συνέπειες διάφορων καταστάσεων 

υγείας, προκειµένου να τεθούν οι βασικές προτεραιότητες στο χώρο της υγείας και να 

χαραχθεί ορθολογικά η ευρύτερη πολιτική υγείας. Η έλλειψη τέτοιων µελετών επίσης, 

οδηγεί και σε αδυναµία εντοπισµού εκείνων των περιοχών του τοµέα της υγείας που 

χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης, αφού είναι δεδοµένο ότι οι περιορισµένοι πόροι 

καθιστούν ανέφικτη την χρηµατοδότηση όλων των θεραπειών που φαίνεται ότι 

βελτιώνουν την υγεία του πληθυσµού (Gerard et al 1989). 

Στην περίπτωση του Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΤΣΧΝΑ) 

η αιµοκάθαρση αποτελεί µια πολύ διαδεδοµένη µέθοδο αντιµετώπισης, αφού πολλές 

µελέτες είχαν δείξει ότι είχαν δείξει καλύτερους κλινικούς δείκτες (λιγότερες ηµέρες 

ενδονοσοκοµειακές νοσηλείας, µεγαλύτερη επιβίωση κ.ά.) σε σχέση µε την Περιτοναϊκή 

Κάθαρση (Blombergen et al 1995). 

Παρά το γεγονός όµως, ότι η αιµοκάθαρση εξακολουθεί να παραµένει η κυρίαρχη 

µέθοδος θεραπείας, αρκετοί επιστήµονες υποστηρίζουν ότι η συγκεκριµένη µέθοδος 

συνδέεται µε ιδιαίτερα υψηλό κόστος (οι δαπάνες για την αντιµετώπιση του ΤΣΧΝΑ 

συχνά ξεπερνούν το 1% των δαπανών υγείας µιας χώρας ενώ καλύπτουν συνήθως το 

0,05-0,07% του πληθυσµού) καθώς και µε αρνητική επίπτωση στην ποιότητα ζωής των 

ασθενών, εξαιτίας της τακτικής εισαγωγής τους στο νοσοκοµείο προκειµένου να 

υποβληθούν σε αιµοκάθαρση (συνήθως για τέσσερις ώρες, τρεις φορές την εβδοµάδα). 

Στον πίνακα 8 φαίνεται το ποσοστό των δαπανών υγείας που δαπανάται για την 

αντιµετώπιση του ΤΣΧΝΑ (Ζηρογιάννης και συν 2005): 
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Πίνακας 8. Ποσοστό των δαπανών υγείας που δαπανάται για την αντιµετώπιση του 

Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας  

ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΣΧΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Ιταλία 1991 1,6 

Αγγλία 1992 1 

ΗΠΑ 1995 1,25 (50% των οποίων αφορά µόνο στην αιµοκάθαρση) 

Γαλλία - 1,1 

Ολλανδία 1997 1,1 

Ελλάδα 2000 2 

 

Το πρόβληµα οξύνεται ακόµα περισσότερο αν παρατηρήσει κανείς ότι υπάρχει 

µια σταθερή αύξηση στον αριθµό των ασθενών που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση και 

κατ’ επέκταση του κόστους της ασθένειας για την κοινωνία: στη χώρα µας ο ρυθµός 

αύξησης των ασθενών κυµαίνεται τα τελευταία χρόνια στο 7% περίπου, όπως φαίνεται 

από τα στοιχεία της Υπηρεσίας Συντονισµού και Ελέγχου Προγράµµατος Τελικού 

Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΥΣΕ).   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συνεχιζόµενη αύξηση του κόστους των υπηρεσιών 

υγείας έχει δηµιουργήσει έντονο σκεπτικισµό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αφού οι συνεχώς αυξανόµενες δαπάνες υγείας σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, 

κυµαίνονται από 8-11% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (OECD 1995).  

Οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρώπης έχουν επιχειρήσει τον περιορισµό του 

κόστους των υπηρεσιών υγείας, µε µία σειρά µέτρων που στοχεύουν τόσο στη ζήτηση 

όσο και στην προσφορά των υπηρεσιών υγείας. Ορίσθηκαν συγκεκριµένοι 

προϋπολογισµοί για την υγεία, εισήχθησαν περιορισµοί στην κατανάλωση υπηρεσιών 

υγείας που χρηµατοδοτούνται από τον δηµόσιο τοµέα, ενώ ταυτόχρονα επιβλήθηκαν 

συγκεκριµένα άµεσα και έµµεσα µέτρα ελέγχου στους προµηθευτές υπηρεσιών υγείας 

(Mossialos et al 1999). 

Οι φορείς που πληρώνουν για τις υπηρεσίες υγείας (π.χ. ασφαλιστικά ταµεία) 

αναζητούν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια την «αξία των πόρων» που 

καταναλώνονται από τις διάφορες υγειονοµικές παρεµβάσεις, σε µία προσπάθεια να 

επιτύχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα, δηλαδή το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας του 

πληθυσµού µε βάση τους διατιθέµενους πόρους. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε µία 
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σηµαντική αλλαγή της αντίληψης για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Έχοντας περάσει 

από την εποχή της ανάπτυξης, κατά την οποία το κόστος των υπηρεσιών υγείας δεν 

αποτελούσε αντικείµενο προσοχής, στην εποχή της αποδοτικότητας ή καλύτερα της 

ανηθικότητας της µη αποδοτικότητας αλλά και της αποτελεσµατικότητας, διατυπώνεται 

σκεπτικισµός όχι µόνο για την αποτελεσµατικότητα µιας θεραπείας ή ενός φαρµάκου 

αλλά και για τη σχέση κόστους-αποτελέσµατος που χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη 

παρέµβαση (Λιαρόπουλος  1996). Οι νέες θεραπευτικές παρεµβάσεις γίνονται αποδεκτές 

µόνο αφού κριθούν και για τις παραπάνω παραµέτρους και όχι µόνο για την ασφάλεια 

(safety) και την άριστη αποδοτικότητα σε συνθήκες εργαστηρίου (efficacy), όπως 

γινόταν παλιότερα. 

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις στον τοµέα της υγείας, οι αναλύσεις για τις 

συνέπειες καινούργιων ή ήδη υπαρχόντων παρεµβάσεων, τόσο σε βάση κόστους όσο και 

αποτελέσµατος, γίνονται θεµελιώδεις για την λήψη αποφάσεων για την κατανοµή των 

πόρων. Οι «αγοραστές» των υπηρεσιών υγείας (π.χ. οι φορείς που αποζηµιώνουν τις 

υπηρεσίες υγείας όπως τα ασφαλιστικά ταµεία ή οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες) 

αναζητούν τεκµηρίωση ως προς την αξία των νέων και ανταγωνιστικών  συνήθως, 

τεχνολογιών υγείας και ιδίως των φαρµακευτικών σκευασµάτων, προκειµένου να 

προχωρήσουν στην ασφαλιστική κάλυψη τους. 

Εποµένως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι µελέτες οικονοµικής ανάλυσης 

αποτελούν µία σηµαντική πηγή πληροφόρησης µε στόχο την λήψη αποφάσεων για την 

ορθολογική κατανοµή πόρων αλλά και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών υγείας 

(παρεµβάσεων, βιοϊατρικού εξοπλισµού αλλά και φαρµακευτικών σκευασµάτων). Στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη συσταθεί οµάδες εµπειρογνωµόνων που 

µελετούν και αποφασίζουν για την αποτελεσµατικότητα των ήδη εφαρµοσµένων 

τεχνολογιών, καθώς και τη διάχυση των καινούργιων και η οικονοµική αποτίµηση είναι 

ένα αδιαµφισβήτητο εργαλείο που συµβάλλει σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις. 

Η συνεχώς αυξανόµενη σηµασία της οικονοµικής αποτίµησης εναλλακτικών 

παρεµβάσεων στον τοµέα της υγείας αποτυπώνεται στον αυξανόµενο αριθµό ανάλογων 

µελετών που έχουν εκπονηθεί, κυρίως στο εξωτερικό (Ζηρογιάννης και συν 2005). 
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9.2 Έννοιες κόστους  

 

9.2.1 Το κόστος για τον υγειονοµικό τοµέα 

Ο υπολογισµός αυτού του κόστους περιλαµβάνει όλα τα είδη του κόστους που 

συνδέονται µε µία συγκεκριµένη παρέµβαση και επιβαρύνουν τον υγειονοµικό τοµέα. 

Ουσιαστικά αποτελεί το κόστος για τη διάγνωση, τη θεραπεία καθώς και την 

αποκατάσταση ή τη συνεχιζόµενη φροντίδα µιας ασθένειας (Hodgson, 1994). 

 

9.2.2 Κόστος ασθενών και συγγενών 

Το κόστος αυτό αφορά σε όλα τα είδη του κόστους που επιβαρύνουν τον ασθενή 

και την οικογένεια του όπως για παράδειγµα τα έξοδα για την τροποποίηση της οικίας 

λόγω της θεραπείας (π.χ. την προσαρµογή ενός δωµατίου έτσι ώστε να µπορεί να 

τοποθετηθεί σε αυτό µηχάνηµα τεχνητού νεφρού για κατ’ οίκον νοσηλεία), τα έξοδα για 

τη µεταφορά από και προς το νοσοκοµείο, η αλλαγή στο διαιτολόγιο του ασθενή λόγω 

της νόσου, η τροποποίηση ή αλλαγή λόγω της νόσου κτλ (Καϊτελίδου, 2002). 

 

9.2.3 Κόστος απώλειας παραγωγικότητας 

Η απώλεια παραγωγικότητας λόγω διαφόρων ασθενειών επηρεάζει σηµαντικά 

τους ήδη περιορισµένους πόρους και εποµένως τη γενικότερη ευµάρεια της κοινωνίας 

(Luce et al 1990). 

 

9.2.4 Κόστος άλλων τοµέων πέραν του υγειονοµικού 

Το κόστος αυτό αφορά τους πόρους που καταναλώθηκαν από άλλους τοµείς και 

σχετίζονται µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα που αξιολογείται. Σ’ αυτή την κατηγορία 

ανήκει και το κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται η ευρύτερη οικονοµία, από την εφαρµογή 

ενός υγειονοµικού προγράµµατος (Drummond et al 1998). 

Παρ’ ότι, αυτό το κόστος δεν έχει ουσιαστικά υπολογισθεί µε ακρίβεια, µία 

µελέτη που επιχείρησε την εκτίµηση του, αναφέρει ότι το µη υγειονοµικό κόστος 

προσαυξάνει το υπόλοιπο κόστος της ασθένειας κατά 12% (Hodgson et al 1982).      
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9.3 Οικονοµική αποτίµηση του κόστους της αιµοκάθαρσης στην Ελλάδα 

 

9.3.1 Παράγοντες που διαµορφώνουν το κόστος  

Το συνολικό πραγµατικό υγειονοµικό κόστος µίας συνεδρίας ανέρχεται σε 183 

ευρώ. Ένα σηµαντικό µερίδιο από το ποσό αυτό, αυτό φαίνεται να κατέχει το κόστος των 

υγειονοµικών υλικών και κυρίως του φίλτρου αιµοκάθαρσης µιας χρήσεως, αφού µόνο το 

κόστος του τελευταίου αποτελεί το 28,9% από το συνολικό κόστος της συνεδρίας 

(Καϊτελίδου 2002). Ανάλογο ποσοστό αποτελεί το κόστος του φίλτρου σε µελέτες του 

εξωτερικού (20% στην µελέτη του Goeree 1995, 23% στην µελέτη του De Vecchi 1999, 

25% στην µελέτη του Prichard 1997 κ.ά.). Προκειµένου να περιοριστεί το κόστος της ΑΚ 

και αφού είναι σαφές ότι το φίλτρο της ΑΚ αποτελεί βασικό συντελεστή κόστους, άρχισε 

κατά τη δεκαετία του 1970 να εφαρµόζεται η επαναχρησιµοποίηση των φίλτρων. 

Σύµφωνα µε το Κέντρο Ελέγχου και πρόληψης των ασθενειών της Αµερικής (Center for 

Disease Control and Prevention), από τις αρχές του 1980 υπήρξε άνοδος στις µονάδες 

τεχνητού νεφρού στις οποίες καθιερώθηκε η επαναχρησιµοποίηση των φίλτρων µε 

αποτέλεσµα το 1995, το 77% των ΜΤΝ της Αµερικής να ακολουθεί αυτή την πρακτική 

(Tokars et al 1997). Εάν καθιερωνόταν η επαναχρησιµοποίηση του φίλτρου στην χώρα 

µας για 5 συνεχόµενες συνεδρίες, το συνολικό κόστος της ΑΚ θα µειωνόταν για το έτος 

1999 περίπου κατά 38,9 εκατ. Ευρώ, δηλαδή κατά 23%.  

 

∆ιάγραµµα 1. Κόστος Συνεδριών µε επαναχρησιµοποίηση φίλτρου 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

80 

 

Το µεγαλύτερο µερίδιο κόστους κατέχει η µισθοδοσία του προσωπικού (ιατρικού, 

νοσηλευτικού), όπου στην µελέτη της Καϊτελίδου αποτελεί το 31% του συνολικού 

κόστους ανά συνεδρία ΑΚ. Στο διάγραµµα 2, φαίνεται η κατανοµή της µισθοδοσίας 

ανάµεσα στο νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό. Στην µελέτη του Goeree (1995), το 

κόστος του προσωπικού στον Καναδά αποτελεί το 35,8% του κόστους ανά συνεδρία ΑΚ 

ενώ ανάλογα είναι και τα ευρήµατα από άλλες µελέτες, π.χ. σύµφωνα µε τη µελέτη του 

De Vecchi 1999, στην Αγγλία και στο Βέλγιο, το κόστος του προσωπικού είναι 36% και 

36,4% αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε άλλη µελέτη το µεγαλύτερο µερίδιο κόστους κατέχει το κόστος των 

φαρµάκων που λαµβάνουν οι αιµοκαθαιρόµενοι και που σχετίζονται µε τη θεραπεία της 

ΧΝΑ µε ποσοστό 46%, µετά µε ποσοστό 29% το υγειονοµικό υλικό που χρησιµοποιείται 

για τη διεκπεραίωση µιας συνεδρίας ΑΚ και τρίτο µε ποσοστό13% η µισθοδοσία του 

προσωπικού(Θεοφίλου 2011). 

 

∆ιάγραµµα 2. Κόστος Μισθοδοσίας  

 

 

 

9.3.2 Το καθεστώς αποζηµίωσης από τα ασφαλιστικά ταµεία 

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 99β/10-2-98 η τιµή της συνεδρίας αιµοκάθαρσης 

καθορίστηκε σε  146,74 ευρώ. Παρατηρούµε ότι υπάρχει απόκλιση της τιµής αυτής, από 

την πραγµατική αξία της συνεδρίας της ΑΚ. Αυτό, αν δεν διορθωθεί, θα οδηγήσει στη 

δηµιουργία ελλείµµατος στα νοσοκοµεία (Καϊτελίδου 2002). 
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9.3.3Το κόστος απώλειας παραγωγικότητας  

Το κόστος απώλειας παραγωγικότητας λόγω νοσηρότητας ή πρόωρης 

θνησιµότητας αποτελεί στην περίπτωση της ΤΣΧΝΑ, ιδιαίτερα σηµαντικό κοµµάτι, αφού 

η απώλεια ή η µείωση του ωραρίου της εργασίας αποτελεί ένα από τα πιο συνήθη 

αποτελέσµατα της ασθένειας. Τόσο το κόστος πρόωρης θνησιµότητας όσο και το κόστος 

της νοσηρότητας για τους ασθενείς µε ΤΣΧΝΑ που υποβάλλονται σε ΑΚ. εξαρτάται 

σηµαντικά από τη µέθοδο που ακολουθείται για τον υπολογισµό του, την µέθοδο του 

ανθρώπινου κεφαλαίου ή τη µέθοδο υποκατάστασης της παραγωγικότητας (De Wit et al, 

1998). 

• Κόστος απώλειας παραγωγικότητας λόγω πρόωρης θνησιµότητας: Με τον 

υπολογισµό των χαµένων παραγωγικών χρόνων αναµενόµενης ζωής, εκτιµάται το 

επιπλέον οικονοµικό όφελος που θα προέκυπτε για την κοινωνία, από τη θεραπεία 

της ΧΝΑ τελικού σταδίου. Σύµφωνα µε την µελέτη της Καϊτελίδου, η 

αναµενόµενη απώλεια της παραγωγικότητας από την πρόωρη θνητότητα των 

ασθενών µε ΤΣΧΝΑ, σύµφωνα µε τη µέθοδο του ανθρωπίνου κεφαλαίου, είναι 

περίπου 9,9 εκατ. Ευρώ. Αντίθετα το κόστος απώλειας µε την µέθοδο 

υποκατάστασης της παραγωγικότητας είναι 97% µικρότερο απ’ ότι µε τη µέθοδο 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Υπολογίζεται δηλαδή περίπου στα 303.000ευρώ, 

αφού στην προκειµένη περίπτωση θεωρείται ότι η πραγµατική απώλεια 

παραγωγικότητας υπάρχει µόνο κατά το διάστηµα που απαιτείται προκειµένου να 

αναπληρωθεί ο εργαζόµενος στην παραγωγική διαδικασία. 

• Κόστος απώλειας παραγωγικότητας λόγω νοσηρότητας: σύµφωνα µε την µέθοδο 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου η συνολική απώλεια παραγωγικότητας λόγω 

νοσηρότητας για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ΑΚ και τους συνοδούς τους, 

υπολογίζεται για το έτος 1999 σε 273 εκατ. ευρώ ποσό που ξεπέρασε κατά 53,8% 

τα χρήµατα που δαπανήθηκαν το ίδιο έτος από τον υγειονοµικό τοµέα για την 

θεραπεία των ασθενών που υποβάλλονταν σε ΑΚ. αντίθετα σύµφωνα µε την 

µέθοδο υποκατάστασης της παραγωγικότητας, το συνολικό κόστος νοσηρότητας 

δεν υπερβαίνει τα 12,5 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή φαίνεται να είναι 95,41% µικρότερο 

απ’ ότι µε τη µέθοδο του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή το κόστος 

νοσηρότητας αποτελεί το 7,35% των δαπανών του υγειονοµικού τοµέα για την 

αντιµετώπιση της ΤΣΧΝΑ(Θεοφίλου, 2011). 

Στο διάγραµµα 3 απεικονίζονται τα παραπάνω. 
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∆ιάγραµµα 3. Κόστος Απώλειας Παραγωγικότητας  

 

 

 

Ανεξάρτητα από τη µέθοδο που ακολουθείται για τον υπολογισµό του κόστους 

της απώλειας παραγωγικότητας και των διαφορών που χαρακτηρίζουν τις δύο 

προαναφερθείσες µεθόδους, είναι γεγονός ότι οι ασθενείς που πάσχουν από ΤΣΧΝΑ 

εγκαταλείπουν πρόωρα την παραγωγική διαδικασία. Η χρόνια φύση της ασθένειας σε 

συνδυασµό µε την ιδιαιτερότητα της θεραπείας (τακτική προσαγωγή στο νοσοκοµείο 

προκειµένου να υποβληθούν σε ΑΚ) συχνά υποχρεώνει τους ασθενείς να διακόψουν 

πρόωρα ή να αλλάξουν την φύση της απασχόλησης τους. 

Άµεση σύνδεση µε την απώλεια παραγωγικότητας φαίνεται να έχει σύµφωνα µε 

αρκετούς επιστήµονες η επιλεγµένη µέθοδος θεραπείας, αφού η αδυναµία επιλογής του 

χρόνου ΑΚ από τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ενδονοσοκοµειακή ΑΚ, επηρεάζει 

ουσιαστικά τη διατήρηση του επαγγέλµατός τους. Αρκετές µελέτες υποστηρίζουν ότι οι 

ασθενείς που υποβάλλονται σε κατ’ οίκον ΑΚ, διατηρούν την ικανότητα να εργάζονται 

και κατ’ επέκταση εµφανίζουν υψηλότερο ετήσιο εισόδηµα λόγω του ευέλικτου ωραρίου 

ΑΚ (Oberley et al 1995).Παρόµοιες απόψεις έχουν εκφραστεί και από άλλους ερευνητές 

(Picolli et al 1997, Garella 1997) σύµφωνα µε τους οποίους η εξωνοσοκοµειακή ΑΚ δεν 

συντελεί µόνο στον περιορισµό του κόστους της µεθόδου αλλά συνοδεύεται από 

καλύτερα ποσοστά απασχόλησης και ποιότητας ζωής αφού οι ασθενείς αποφεύγουν τη 

στρεσσογόνο επαφή µε το νοσοκοµειακό περιβάλλον.  
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9.4 Οικονοµικό όφελος από την έγκαιρη παραποµπή στο νεφρολόγο 

 

Η παραποµπή ασθενών σε νεφρολόγο θεωρείται καθυστερηµένη όταν η ιατρική 

φροντίδα και παροχή θα µπορούσε να είχε βελτιωθεί µε την έγκαιρη επαφή τους µε τις 

νεφρολογικές υπηρεσίες (Eadington 1996). Σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της 

Βόρειας Αµερικής η συχνότητα της καθυστερηµένης παραποµπής κυµαίνεται µεταξύ 30- 

64% των ασθενών που εντάσσονται σε ΑΚ (Wanters et al 2005). 

Από τα στοιχεία των Obrador & Pereira του 1998 διαπιστώνεται ότι η οικονοµική 

επιβάρυνση που θα προκύψει από τις εξελιγµένες διαγνωστικές και θεραπευτικές 

παρεµβάσεις του νεφρολόγου κατά την έγκαιρη παραποµπή θα υπερκαλυφθεί από την 

καθυστέρηση ένταξης σε ΧΝΑ και τη µείωση της νοσηρότητας και των νοσηλειών, κατά 

τον πρώτο κυρίως χρόνο από την ένταξη σε ΧΝΑ. Η νοσηρότητα αυτή προκύπτει από 

την αυξηµένη επίπτωση των ουραιµικών επιπλοκών και άλλων σοβαρών προβληµάτων, 

όπως η αρρύθµιστη ΑΠ και η εκδήλωση πνευµονικού οιδήµατος. Επιπλέον η έγκαιρη 

δηµιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή 

τοποθέτησης προσωρινών καθετήρων και την ελάττωση της νοσηρότητας. Συνεπώς το 

τελικό ισοζύγιο γέρνει υπέρ της ελάφρυνσης του προϋπολογισµού. 

Σήµερα είναι πλέον αποδεδειγµένο ότι η έγκαιρη και τακτική νεφρολογική 

παρακολούθηση, στο προτελικό στάδιο της ΧΝΑ, συνοδεύεται από µειωµένη 

νοσηρότητα, µειωµένη βραχυχρόνια θνητότητα, αυξηµένη µακροχρόνια επιβίωση στην 

κάθαρση και µικρότερο οικονοµικό κόστος (Ζηρογιάννης και συν 2007).  

 

9.5 Άλλες κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της ασθένειας  

 

Η επίδραση της ΤΣΧΝΑ στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή των ασθενών 

είναι καθοριστική αφού η χρόνια φύση της ασθένειας και της ιδιαιτερότητας της 

θεραπείας έχει ποικίλες επιπτώσεις στη ζωή των ασθενών. Εκτός από την απώλεια 

παραγωγικότητας που επηρεάζει σε µεγάλο ποσοστό την οικονοµική κατάσταση των 

ασθενών και των οικογενειών τους, φαίνεται ότι δηµιουργούνται και επιπλέον ανάγκες 

για τους ασθενείς αυτούς όπως για παράδειγµα η ανάγκη ενδονοσοκοµειακής νοσηλείας 

λόγω επιπλοκών της ασθένειας, η κατανάλωση υπηρεσιών υγείας εκτός νοσοκοµείου κ.ά. 

Επίσης η ασθένεια προκαλεί ποικίλες αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης όπως η αλλαγή 

διαµονής ή οικίας προκειµένου ο ασθενής να βρίσκεται πλησιέστερα στο νοσοκοµείο και 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

84 

 

η αλλαγή της διατροφής και η ανάγκη τους ασθενούς να ακολουθήσει ένα ειδικό 

διαιτολόγιο (Σακελλαρίου 1987).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

10.1 Ορισµός ποιότητας ζωής  

 

∆εν υπάρχει οµοφωνία στον ορισµό της έννοιας «ποιότητα ζωής». Η δυσκολία 

στην οριοθέτησή της έγκειται στο γεγονός ότι η ποιότητα ζωής αποτελεί 

πολυπαραγοντική έννοια. Ξεκινά από το αίσθηµα φυσικής ευεξίας, από την ικανότητα 

σκέψης και κατανόησης, προχωρά στη δυνατότητα να έχει κανείς καλές σχέσεις µε το 

περιβάλλον του και να συµµετέχει σ’ αυτό και φτάνει µέχρι τη δυνατότητα απόκτησης 

αγαθών πέρα από τα απαραίτητα προς το ζην και τη δυνατότητα ευηµερίας. Έννοιες όπως 

εκπλήρωση προσωπικών στόχων και επιλογών, ευτυχία ή ικανοποίηση, χρησιµότητα 

στην κοινωνία και άλλες, αποτελούν προσπάθειες προσέγγισης σε αυτό που οι ασθενείς 

ονοµάζουν ποιότητα ζωής (Guyatt, 1994). Η λέξη «ποιότητα» σηµαίνει το βαθµό 

τελειότητας ενός πράγµατος, ενώ ως ζωή ορίζεται η ικανότητα λειτουργίας και 

ανάπτυξης των οργανισµών. Έτσι, ως ποιότητα ζωής ορίζουµε τον βαθµό της αξίας της 

ζωής των ατόµων. Είναι η ποιότητα του τρόπου που ο καθένας λειτουργεί στην κοινωνία 

και του τρόπου µε τον οποίο βιώνει τα γεγονότα που χαρακτηρίζουν την ύπαρξη της 

ανθρώπινης ζωής (Fletcher et al., 1992). Η ποιότητα ζωής αποτελεί µια σχετική έννοια 

και είναι στενά συνδεδεµένη µε το υποκειµενικό και κοινωνικό υπόβαθρο των ατόµων, 

όπως και µε το πολιτικό σύστηµα µιας δεδοµένης χώρας. Έτσι, κρίνεται διαφορετικά από 

κάθε άτοµο που συγκρίνει ένα γεγονός µε ένα σταθερό δεδοµένο, που µπορεί να είναι µια 

προσωπική η γενικά µια αποδεκτή αξία. 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ορίζει την ποιότητα ζωής ως τις «προσωπικές 

αντιλήψεις των ατόµων για τη θέση τους στη ζωή µέσα στο πλαίσιο των πνευµατικών 

αξιών του συστήµατος στο οποίο ζουν σε συνάρτηση µε τους σκοπούς τους, τις 

προσδοκίες τους, τις καθιερωµένες αξίες και έγνοιες». Η Ιατρική από µόνη της δεν 

µπορεί να ορίζει την ποιότητα ζωής κάποιου. Μπορεί µόνο να βοηθήσει τα άτοµα να 

αποκτήσουν την κατάσταση υγείας που θα τους επιτρέψει να καλλιεργήσουν την τέχνη 

της ζωής, αλλά µε το δικό τους τρόπο (Guyatt 1994). 
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10.2 Τρόποι µέτρησης ποιότητας ζωής-ερωτηµατολόγια 

 

Παρ’ όλο που δεν υπάρχει οµοφωνία στον ορισµό της ποιότητας της ζωής, 

φαίνεται ότι στα επιµέρους θέµατα που θα πρέπει να αξιολογηθούν στον ασθενή, υπάρχει 

ικανοποιητική συµφωνία. Στον πίνακα 9 αναγράφονται οι τοµείς της ποιότητας ζωής 

(Higginson et al., 2001). 

 

Πίνακας 9. Τοµείς αξιολόγησης της ποιότητας ζωής 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Φυσική λειτουργία (π.χ. κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση) 

Συναισθηµατική λειτουργία (π.χ. κατάθλιψη, άγχος) 

Κοινωνική λειτουργία (π.χ. κοινωνικές επαφές, κοινωνική υποστήριξη) 

Ατοµικός ρόλος- λειτουργία (π.χ. εργασία, οικιακή απασχόληση) 

Πόνος 

Άλλα συµπτώµατα όπως κόπωση, ναυτία, εδικά συµπτώµατα µιας νόσου κ.ά. 

 

Υπάρχουν δύο βασικά είδη ερωτηµατολογίων µέτρησης της ποιότητας ζωής. Τα 

ειδικά ερωτηµατολόγια για µια συγκεκριµένη νόσο, τα οποία αναπτύχθηκαν για την 

αξιολόγηση της θεραπείας σε µια συγκεκριµένη νόσο ή κατάσταση, δηλαδή σε 

επιλεγµένες οµάδες ασθενών. Αυτά τα ερωτηµατολόγια έχουν πολύ καλή ευαισθησία σε 

αλλαγές ποιότητας ζωής κατά τη διάρκεια του χρόνου, αλλά αρκετές φορές δεν 

συνδέονται µε γενικότερα αντιλήψεις ποιότητας ζωής (Patrick et al., 1989). Τα γενικά 

ερωτηµατολόγια για ποικιλία νόσων όπως ο δείκτης υγείας του Νόττινχαµ (Jenkinson et 

al., 1990), ο δείκτης επίπτωσης νόσου (Bergner et al., 1981), η σύντοµη µορφή του 

ερωτηµατολογίου MOS HS SF-36 (Medical Outcome Study- Health Survey 36-Item 

Short Form) (Ware et al., 1992) κ.ά., µελετούν όλες τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει µια 

νόσος στη ζωή ενός ασθενούς. Τα πλεονεκτήµατά τους είναι ότι εφαρµόζονται σε µεγάλη 

ποικιλία πληθυσµών και επιτρέπουν τη σύγκριση των πληθυσµιακών οµάδων, ενώ το 

µειονέκτηµά τους είναι ότι δεν καλύπτουν κάποιους τοµείς ειδικού ενδιαφέροντος για µια 

δεδοµένη ασθένεια όπως π.χ. συνθήκες διατροφής νεφροπαθών σε εξωνεφρική 

υποστήριξη. 

Τα ερωτηµατολόγια ταξινοµούνται επίσης ως αντικειµενικά, που προσπαθούν να 

καταγράψουν αντικειµενικά ευρήµατα, και ως υποκειµενικά, που στοχεύουν στις 
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µετρήσεις της γενικής ποιότητας ζωής, της ψυχολογικής κατάστασης, των αντιδράσεων 

σε καταπιεστικούς παράγοντες και στην ίδια τη θεραπεία, καθώς και των κοινωνικών 

επιπτώσεων µιας θεραπείας (Higginson et al., 2001). 

 

10.3 Μέτρηση της ποιότητας ζωής 

 

10.3.1 Αρχές µετρήσεων 

Μέτρηση ονοµάζεται η διαδικασία απόδοσης αριθµητικών τιµών σε αντικείµενα ή 

γεγονότα σύµφωνα µε κάποιους κανόνες. Η µέτρηση συνδέει αφηρηµένες έννοιες µε 

εµπειρικούς δείκτες, που αποτελούν συγκεκριµένες απαντήσεις σε δεδοµένες ερωτήσεις. 

Είναι αποτέλεσµα ενός οργανωτικού σχεδίου, που ταξινοµεί και ποσοτικοποιεί τα 

δεδοµένα. Όργανα µέτρησης ή εργαλεία είναι τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την 

καταγραφή των δεδοµένων. Κλίµακα ονοµάζεται ένα σύνολο συµβόλων ή αριθµών που 

έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε µέσα από κάποιους κανόνες να αποδίδονται τα 

χαρακτηριστικά των ατόµων που µελετώνται (Ζηρογιάννης και συν., 2005). Μερικές 

κλίµακες που χρησιµοποιούνται στις µετρήσεις ποιότητας ζωής είναι οι εξής (Fitzpatrick 

et al., 1992): 

(α) Σαφείς απαντήσεις. Χρησιµοποιεί σαφείς κατηγορίες απαντήσεων, όπως: 

άριστο, µέτριο, κακό. 

(β) Κλίµακα Likert. Χρησιµοποιεί περιγραφές γνώµης βαθµολογώντας τη 

συµφωνία ή διαφωνία σε µια σειρά από σαφείς διαπιστώσεις, όπως «απαντήστε στην 

παρακάτω διαπίστωση: κουράζοµαι εύκολα, σηµειώνοντας την κατάλληλη απάντηση: 

όχι, λίγο, µέτρια, αρκετά, πολύ». 

(γ) Κλίµακα οπτικών αναλόγων . χρησιµοποιεί µια γραµµή δεδοµένου µήκους, 

στην αρχή και στο τέλος της οποίας υπάρχουν λέξεις, όπως π.χ κακή- άριστη, και ο 

ασθενής σηµειώνει προς την πλευρά που τείνει η απάντησή του, χωρίς ενδιάµεσες λέξεις. 

(δ) Κλίµακα επιθέτων. Είναι όπως η προηγούµενη κλίµακα, αλλά µε λέξεις κατά 

µήκος της γραµµής για την αντίστοιχη έκφραση των απαντήσεων.     

 

10.3.2 Απαιτήσεις για τη συγκρότηση ενός ερωτηµατολογίου 

Για τη συγκρότηση ενός κατάλληλου ερωτηµατολογίου απαιτούνται ορισµένες 

ιδιότητες (Patrick et al 1989): 
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(α) Αξιοπιστία. Εκφράζει τη σταθερότητα των απαντήσεων σε επανειληµµένες 

µετρήσεις θεµάτων ποιότητας ζωής. Όλα τα ερωτηµατολόγια θα πρέπει να αποδίδουν τα 

ίδια αποτελέσµατα όταν επαναχρησιµοποιούνται κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 

(β) Εγκυρότητα. Εκφράζει την ικανότητα ενός ερωτηµατολογίου να καλύπτει όλα 

τα θέµατα και τις πλευρές που άπτονται ενός συγκεκριµένου ασθενούς ή µιας οµάδας. 

(γ) Ευαισθησία σε αλλαγές ή ανταπόκριση. Η ιδιότητα αυτή εκφράζει τη 

δυνατότητα ενός ερωτηµατολογίου να καλύπτει όλες τις πιθανές αλλαγές της ποιότητας 

ζωής των ασθενών κατά τη διάρκεια του χρόνου και είναι πολύ σηµαντική, κυρίως στις 

κλινικές έρευνες, στην αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων και σε αναλύσεις 

κόστους- χρησιµότητας. 

(δ) Καταλληλότητα. Ιδιότητα που εκφράζει την προσεκτική αξιολόγηση όλων των 

επιµέρους θεµάτων που θα πρέπει να ενσωµατωθούν σε ένα ερωτηµατολόγιο ποιότητας 

ζωής. 

(ε) Πρακτικότητα. Αυτή η ιδιότητα είναι πολύ σηµαντική. Τα ερωτηµατολόγια θα 

πρέπει να είναι έτσι δοµηµένα, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται σε τακτική βάση, 

να είναι σύντοµα και απλά στη χρήση τους και, αν είναι δυνατό, να συµπληρώνονται από 

τον ίδιο τον ασθενή. 

Ένα ιδανικό ερωτηµατολόγιο, εκτός από τις προηγούµενες ιδιότητες, θα πρέπει να 

είναι εύχρηστο και όσο το δυνατό σύντοµο, καλύπτοντας αρκετές διαστάσεις της 

ποιότητας ζωής, ειδικό για το υπό µελέτη νόσηµα, φιλικό στον ασθενή και στο γιατρό, 

κατάλληλο για κλινική έρευνα και για εξέταση ρουτίνας και εύκολο στη διανοµή και στη 

βαθµολόγησή του.    

 

10.3.3 Εφαρµογές αξιολόγησης ποιότητας ζωής 

Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής έχει πλέον εφαρµογές σε πολλές καταστάσεις 

οι οποίες αναφέρονται παρακάτω στον πίνακα 10 (Gill et al., 1994): 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

89 

 

Πίνακας 10. Εφαρµογές αξιολόγησης της ποιότητας ζωής  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Κλινικές έρευνες 

∆ιαγνωστικές και κλινικές αποφάσεις σε διάφορα νοσήµατα 

Καθορισµός αναγκών περίθαλψης στο γενικό ή σε κάποιο ειδικό πληθυσµό και 

παρακολούθησης της στο χρόνο  

Πρόγνωση και απώτερη έκβαση της ποιότητας ζωής των ασθενών 

Ιατρικοί απολογισµοί και αξιολογήσεις θεραπευτικών αποτελεσµάτων προγραµµάτων 

υγείας  

Αναλύσεις οφέλους/ κόστους  

Αποφάσεις εφαρµογής πολιτικής υγείας  

Βιοµηχανικές έρευνες για ανάπτυξη φαρµάκων ή συσκευών 

 

10.3.4 Συνήθη ερωτηµατολόγια σε χρήση για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των 

ασθενών µε ή και χωρίς νεφρική ανεπάρκεια. 

(α) Ερωτηµατολόγιο SF-36 [Medical Outcome Study Health Survey-short form 36 

item (SF-36)]. Είναι γενικό ερωτηµατολόγιο και αποτελεί ένα από τα πλέον συνήθη 

όργανα µέτρησης ποιότητας ζωής που ανευρίσκονται στην ιατρική βιβλιογραφία, έγκυρο 

και αξιόπιστο, µε πολλές µεταφράσεις σε όλο τον κόσµο, ικανό για προοπτικές µελέτες 

και µε καλό ποσοστό απόκρισης. Περιλαµβάνει 8 τοµείς της ποιότητας ζωής (Ware et al., 

1992). 

(β) Κλίµακα Karnofsky. Η κλίµακα Karnofsky είναι ένας σφαιρικός γενικός 

δείκτης αυτό- εξυπηρέτησης και λειτουργικής ικανότητας. Αποτελείται από µια κλίµακα 

10 επιπέδων, µε βαθµολόγηση που κυµαίνεται από 100 (φυσιολογικός/ή, χωρίς 

περιορισµούς) µέχρι 10 (ετοιµοθάνατος) (Mercler et al., 1992). 

(γ) Ερωτηµατολόγιο-δείκτης επίπτωσης νόσου [Sickness Impact Profile (SIP) 

instrument]. Αυτό είναι γενικό, βασιζόµενο στη συµπεριφορά ερωτηµατολόγιο, που έχει 

χρησιµοποιηθεί και χρησιµοποιείται σε πολλές µελέτες ασθενών µε ΧΝΑ. Αποτελείται 

από 136 θέµατα ποιότητας ζωής, που έχουν οµαδοποιηθεί σε 3 κυρίως τοµείς: 

σωµατικός, ψυχοκοινωνικός και τοµέας ανεξάρτητων κατηγοριών, όπως διατροφή, 

εργασία, οικιακή ενασχόληση, διαταραχές ύπνου, ανάπαυση, ελεύθερος χρόνος και 

αναψυχή (Bergner et al 1981). 
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(δ) Ερωτηµατολόγιο ποιότητας ζωής ασθενών µε νεφρική ανεπάρκεια (Kidney 

Disease Quality Of Life Questionnaire). Αυτό το ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε το 

1994 από µια οµάδα µελετών (KDQOL, 1997). Το KDQOL αποτελεί ένα ειδικό 

ερωτηµατολόγιο, που αναπτύχθηκε µε πυρήνα του το ερωτηµατολόγιο SF-36, το οποίο 

στην αρχική του έκδοση µελετούσε 133 θέµατα ποιότητας ζωής και στην τελική του και 

συµπυκνωµένη µορφή 68 θέµατα, οµαδοποιηµένα σε 5 τοµείς: εξωνεφρική υποστήριξη, 

γενική υγεία, επίδραση νεφρικής νόσου στην καθηµερινή ζωή, ικανοποίηση από την 

εφαρµοσµένη αγωγή, δηµογραφικές πληροφορίες (Hays et al., 1995). 

(ε) Ερωτηµατολόγιο ποιότητας ζωής ασθενών µε νεφρική ανεπάρκεια [Renal 

Quality of Life Profile (RQLP) instrument]. Είναι ένα αντικειµενικό, ειδικό 

ερωτηµατολόγιο, που συµπληρώνεται από τον εξεταζόµενο. Μελετά 43 θέµατα 

οµαδοποιηµένα σε 5 τοµείς: διατροφή, φυσική δραστηριότητα, δραστηριότητες 

αναψυχής και ελεύθερος χρόνος, ψυχοκοινωνικές επιδράσεις, επιδράσεις από την 

εφαρµοζόµενη αγωγή (Salek et al., 1994). 

(στ) Εξατοµικευµένο ερωτηµατολόγιο ποιότητας ζωής για ασθενείς µε νεφρική 

ανεπάρκεια (Renal-dependent individualized quality of life questionnaire). Το 

ερωτηµατολόγιο αυτό δηµιουργήθηκε από την Bradley και συν.(1997). Είναι 

εξατοµικευµένο για την αξιολόγηση της αντίληψης της ποιότητας της ζωής των ασθενών 

µε ΧΝΑ. 

 

10.4 Αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών παραµέτρων της ποιότητας ζωής των 

ασθενών µε ΤΣΧΝΑ-Σύγκριση αιµοκαθαιρόµενων και περιτοναϊκών ασθενών 

 

10.4.1 Γενικά 

Σήµερα στη χώρα µας, οι ασθενείς µε ΤΣΧΝΑ αντιµετωπίζονται κλινικά σε πολύ 

ικανοποιητικό επίπεδο. Η αιµοκάθαρση µε ΤΝ είτε µε ΣΦΠΚ αποτελούν µεθόδους 

ρουτίνας για την αντιµετώπιση της ασθένειας. Εξασφαλίζοντας όµως την επιβίωση για 

την κατηγορία αυτή των χρόνιων ασθενών, είναι φυσικό να εστιάζεται το ενδιαφέρον µας 

στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Με δεδοµένη τη χρονιότητα της πάθησης 

τους αλλά και την επιπρόσθετη δηµιουργία συνεχούς στρες. Με όποιον τρόπο και να 

αντιµετωπίζεται αυτή, είναι αναµενόµενη µία πλειάδα προβληµάτων, ειδικών και µη 

(Jones, 1990). Τα συνηθέστερα από τα προβλήµατα αυτά είναι κοινωνικά, οικονοµικά, 

εργασιακά, οικογενειακά αλλά και ψυχικά, καθώς και έντονα υπαρξιακά (Μποµποτάς και 

συν., 1993). 
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10.4.2 Σωµατική υγεία 

Αναφορικά µε τη φυσική κατάσταση, οι ασθενείς σε ΣΦΠΚ δε φάνηκε να 

διαφέρουν από τους ασθενείς του ΤΝ στην ικανότητα για ανεξάρτητη καθηµερινή 

δραστηριότητα (Griffin, 1994). Σε άλλη µελέτη (Churchill, 1987), φάνηκε να έχουν 

καλύτερη φυσική κατάσταση από τους αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς. Στη ΣΦΠΚ ή στον 

ΤΝ, υψηλό ποσοστό ασθενών παρουσιάζει κόπωση, κράµπες και κνησµό ενώ υπόταση 

και ζάλη εµφανίζονται λιγότερο συχνά σε περιτοναϊκούς ασθενείς (Ζηρογιάννης και συν., 

1995). 

 

10.4.3 Ψυχική υγεία 

Όσον αφορά τις ψυχικές διαταραχές που ανιχνεύονται σε ασθενείς των δύο 

οµάδων, επικρατούν οι αγχώδεις και οι καταθλιπτικές (Θεοφίλου 2010). Στην οµάδα των 

ασθενών του ΤΝ κυριαρχούν οι καταθλιπτικές διαταραχές που πιθανό να συνυπάρχουν 

µε αντίστοιχες αγχώδεις, ενώ στην οµάδα των ασθενών της ΣΦΠΚ κυριαρχούν οι 

αγχώδεις που πιθανό να συνυπάρχουν µε αντίστοιχες καταθλιπτικές. Το κυριότερο 

σύµπτωµα, τόσο στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ΑΚ όσο και στους ασθενείς που 

υποβάλλονται σε ΣΦΠΚ, είναι η ανησυχία για τη σωµατική υγεία. Η κατάθλιψη είναι πιο 

κοινή στην οµάδα των αιµοκαθαιρόµενων παρά στην οµάδα των περιτοναϊκών ασθενών 

ενώ συνδέεται και µε την έλλειψη ενεργητικότητας (Ginnieri-Coccossis et al., 2008). 

Η διαφοροποίηση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι στην οµάδα των ασθενών 

του ΤΝ επικρατεί η εξάρτηση από το µηχάνηµα της αιµοκάθαρσης, η έλλειψη 

δυνατότητας άλλων επιλογών, η ψυχοφθόρα προστριβή µε το νοσηλευτικό προσωπικό 

της µονάδας, καθώς και οι έντονοι περιορισµοί που οδηγούν στην κατάθλιψη 

(Μοσχοπούλου και συν., 2003). Επίσης, το ποσοστό των αυτοκτονιών σ’ αυτή την οµάδα 

των ασθενών, είναι υψηλότερο, στο οποίο θα µπορούσε να συνυπολογιστεί το ποσοστό 

των θανάτων που προέρχονται από διαιτολογικές παραβιάσεις (Gokal, 2002).Αντίστοιχα, 

οι ασθενείς της οµάδας της ΣΦΠΚ, επειδή συµµετέχουν ενεργά στη θεραπευτική 

αντιµετώπιση της πάθησης τους, αναλαµβάνουν και αρκετές από τις ευθύνες σχετικά µε 

τις ενδεχόµενες επιπλοκές µε αποτέλεσµα να βιώνουν συνεχείς στρεσσογόνες 

καταστάσεις.  

Άλλες ψυχικές διαταραχές που ανιχνεύθηκαν είναι διάφορες φοβίες που 

εµφανίσθηκαν στην οµάδα του ΤΝ και έχουν σχέση µε τη λειτουργία του µηχανήµατος 

της ΑΚ. Επίσης, σε µικρότερη ένταση και συχνότητα εµφανίσθηκαν ιδεοληψίες και 
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καταναγκασµοί, καθώς και διάφορες διαταραχές του ύπνου, όπως νυχτερινοί εφιάλτες 

και αϋπνίες που παρουσιάζονται και στις δύο οµάδες εξίσου (Θεοφίλου, 2010). 

Ως προς την ψυχολογική παράµετρο, εξετάζοντας τη σωµατική εµφάνιση και 

αυτοεκτίµηση, οι µεταβολές στο παρουσιαστικό των ασθενών της ΣΦΠΚ (περιτοναϊκός 

καθετήρας) αλλά και εκείνων σε ΤΝ αποτελούν µια κύρια αιτία έντασης (Burton, 1989). 

Η απώλεια της αυτοεκτίµησης, στον ίδιο βαθµό και για τις δύο οµάδες, συνοδεύεται 

συχνά µε απώλεια ενδιαφερόντων και εσωστρέφεια. 

 

10.4.4 Σεξουαλική λειτουργικότητα 

Τα σεξουαλικά προβλήµατα κυµαίνονται από ήπιες και µεµονωµένες διαταραχές 

στη σεξουαλική λειτουργικότητα, µε δυνατότητα να ξεπερασθούν, ως και ολική 

ανικανότητα µε σχεδόν µηδενικές ελπίδες για αποκατάσταση. Εδώ, η αντιστοιχία είναι 

περίπου ίδια και στις δύο οµάδες. Η µικρή σχετικά υπεροχή της οµάδας της ΣΦΠΚ ως 

προς τον αριθµό αυτών που δεν αντιµετωπίζουν κανένα πρόβληµα, οφείλεται µάλλον στο 

νεαρό της ηλικίας των ατόµων και στο ότι άρχισαν πιο πρόσφατα την περιτοναϊκή 

κάθαρση (Μποµποτάς και συν., 1993). 

 

10.4.5 ∆ιαπροσωπικές σχέσεις-Υποστήριξη 

Στον τοµέα των διαπροσωπικών σχέσεων, δεν παρουσιάζονται έντονα 

προβλήµατα και η πλειοψηφία των ασθενών διατηρεί ικανοποιητικές σχέσεις µε τον 

περίγυρό τους. Ο αυξηµένος αριθµός αυτών που έχουν προβλήµατα στις σχέσεις τους 

ανήκει στην οµάδα των ασθενών του ΤΝ και τα προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως στις 

προστριβές µε το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό της µονάδας, γεγονός 

αναµενόµενο από της φύση της θεραπείας, που συνεπάγεται εξάρτηση, συχνές 

επισκέψεις στη µονάδα, άγχος, αναµονή κ.ά. (Gokcakan, 1991). Από τη µεριά της 

κοινωνικής υποστήριξης, υψηλά ποσοστά και των δύο οµάδων δεν αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα οικογενειακής υποστήριξης (Anagnostopoulou et al., 2002). 

 

10.4.6 Κοινωνική ζωή 

Σχετικά µε την κοινωνική δραστηριότητα και την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου, σύµφωνα µε τους Wolctt & Nissenson (1988), αυτού του τύπου οι 

δραστηριότητες είναι γενικά περιορισµένες. Οι ασθενείς και οι οικογένειες τους, που 

διατηρούν τα ενδιαφέροντά τους, έχουν καλύτερη συναισθηµατική προσαρµογή 

(Ζηρογιάννης και συν., 1995). Η ΣΦΠΚ, ως πιο απλουστευµένη διαδικασία, περιορίζει 
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λιγότερο τις κοινωνικές δραστηριότητες του ασθενούς αλλά η οποιαδήποτε αποτυχία 

κοινωνικής συµµετοχής µπορεί να οφείλεται και σε έλλειψη προσωπικών ενδιαφερόντων 

(Τζινιέρη-Κοκκώση και συν., 2007). 

 

10.4.7 Επαγγελµατική απασχόληση 

Η επαγγελµατική απασχόληση είναι µία παράµετρος της ποιότητας ζωής που 

δύσκολα µπορεί να µετρηθεί, αφού η απασχόληση εξαρτάται όχι µόνο από τη φυσική 

κατάσταση του ασθενούς αλλά και από κοινωνικές και άλλες συνθήκες. Στην 

αντιµετώπιση λοιπόν του ζητήµατος της εργασίας υπάρχει µια αρνητική τοποθέτηση και 

ένα έντονο αίσθηµα ανικανότητας και στις δύο οµάδες περίπου. Αυτό ίσως εξηγεί τη 

δραµατική µείωση των εργαζοµένων ασθενών µε την έναρξη της θεραπείας 

υποκατάστασης. Από σχετικές έρευνες, φαίνεται η βούληση των ασθενών της οµάδας της 

ΣΦΠΚ για επαγγελµατική αποκατάσταση, σε αντίθεση µε αυτούς του ΤΝ (Jones, 1990, 

Ζηρογιάννης και συν., 1995). Αλλά αυτή οφείλεται µάλλον στο ότι οι ασθενείς του ΤΝ 

καταναλώνουν αρκετό χρόνο στις διαδοχικές επισκέψεις και στην παραµονή στη µονάδα 

για ΑΚ και, εκ των πραγµάτων, δεν µπορούν να εργασθούν κανονικά ακόµα και αν το 

επιδιώκουν (Wu et al., 2004). Επιπρόσθετα, οι ασθενείς σε ΣΦΠΚ, κυρίως εκείνοι που 

συνεχίζουν την ίδια εργασία, παρουσιάζουν καλύτερη εργασιακή προσαρµογή από τους 

ασθενείς του ΤΝ. Ωστόσο, και οι δύο οµάδες υστερούν στην ικανότητα εκτέλεσης 

«βαριάς» εργασίας σε σύγκριση µε τους µεταµοσχευµένους (Ζηρογιάννης και συν., 

1995).          

 

10.5 Συµπερασµατικά 

 

Οι ασθενείς µε ΤΣΧΝΑ, που υποβάλλονται σε ΑΚ ή περιτοναϊκή κάθαρση, 

αντιµετωπίζουν πολλούς οργανικούς και ψυχοπιεστικούς παράγοντες που απορρέουν από 

τη νόσο τους. Παράλληλα, µερικοί από αυτούς αγωνίζονται σκληρά για να 

ανταποκριθούν στις οικογενειακές, επαγγελµατικές και κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Η 

αντιµετώπιση των ψυχικών εκδηλώσεων του οργανικού ψυχοσυνδρόµου, εφόσον αυτό 

παρουσιαστεί, προϋποθέτει τη σωστή και έγκαιρη διαγνωστική εκτίµηση της κατάστασης 

µετά από ψυχιατρική εξέταση. Σωµατικής φύσης συµπτωµατολογία, όπως είναι η 

σωµατική κόπωση, η µείωση της όρεξης, η απώλεια σωµατικού βάρους και άλλες 

εκδηλώσεις, δεν θα πρέπει να µένει αδιάγνωστη ούτε, ακόµη χειρότερα, να εκλαµβάνεται 

ως λειτουργική εκδήλωση καταθλιπτικής προέλευσης. Η κατάθλιψη είναι πράγµατι, η 
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συχνότερη ψυχική διαταραχή στους ασθενείς µε ΤΣΧΝΑ και παρατηρείται σε ποσοστό 

κατά µέσο όρο περίπου κατά 10%. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπευτική 

αντιµετώπισή της αναµένεται να συµβάλλει σηµαντικά στην καλύτερη συµµόρφωση των 

ασθενών στις πρόσθετες ανάγκες που επιβάλλονται από τη φύση της νόσου 

(Αλεξανδρόπουλος και συν., 2005). Αποµακρύνει επίσης το ενδεχόµενο µίας έµµεσης ή 

και άµεσης αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς και όπως εικάζεται, ίσως έχει άµεση 

επίπτωση στην επιµήκυνση της επιβίωσης των ασθενών. Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη 

της συνεργασίας του νεφρολόγου και του προσωπικού της µονάδας τεχνητού νεφρού µε 

τον ψυχίατρο, τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό είναι προφανής αφού οι 

ασθενείς µε ΤΣΧΝΑ πάσχουν από µία σωµατική νόσο µε συχνές ψυχικές επιπλοκές ενώ 

και οι οικογένειές τους συµπάσχουν χρονίως (Θεοφίλου 2010). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο αριθµός των νεφροπαθών µε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας το 1996 

ήταν περίπου 800.000, ενώ το 2000 έφτασε περίπου το 1.000.000. Στην Ελλάδα 

υπάρχουν 9.500 νεφροπαθείς τελικού σταδίου, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση, 

2.500 είναι µεταµοσχευµένοι και περίπου 1.000 υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση. 

Η αιµοκάθαρση είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής 

λειτουργίας. Το κόστος της είναι ιδιαίτερα υψηλό, γι’ αυτό γίνονται µελέτες ώστε να 

βρεθούν τρόποι µείωσής του. Λόγω της ιδιαιτερότητας της πάθησης αυτής και εξαιτίας 

του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ίαση, γίνονται προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

των ασθενών και περιορισµού των συµπτωµάτων κατάθλιψης στους διάφορους τοµείς 

της ζωής τους.  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

96 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

• Amann K, Gross ML, London GM, Ritz E. (1999). Hyperphosphataemia- a silent 

killer of patients with renal failure?, Nephrology Dialysis Transplantation, 14: 2085-

2087 

• Amato RL. (2005) Water treatment for hemodialysis, Nephrol Nurs J, 332(2):151-167 

• Anagnostopoulou T, Vantsi E, Dounoussi E, Tsakiris D, Patrikalou E, Tassiopoulou K, 

Dombros N, Moutopoulou N, Mastorakou A, Ledeka T, Kanira I, MArkopoulou E & 

Kalogeridou O. (2002).  Quality of life in end stage renal failure patients: Preliminary 

results, 16
th

 European Health Psychology Conference, Lisbon  

• Ash SR. (2003). Chronic peritoneal dialysis catheters: overview of design, placement, 

and removal procedures, Semin Dial, 16(4):323-334 

• Aweeka FT. (1995). Dosing of drugs in renal failure, In Young LY, Koda- Kimble 

MA editors, Applied therapeutics,  the clinical use of drugs, 6
th

 edition, Vancouver, 

WA,  

• Ayus AC. (1998). Sheikh-Hamad D, Silent infections in clotted hemodialysis access 

grafts, J Am Soc Nephrol, 9:1314-1317 

• Bansal VK. (1992). Potassium metabolism in renal failure: non-dietary rationale for 

hyperkalaemia, Journal of Renal Nutrition, 2 (Suppl.1), 8-12 

• Banta D, Oortwijn W, Van Beekum W. (1995). The Organization of Health Care 

Technology Assessment in the Netherlands, The Rathenau Institute, Hague (1
st
 edition)   

• Bergner M, Bobbert R, Carter W et al. (1982). The sickness Impact Profile: 

development and final revision of a health status measure, Med Care, 19:787-805 

• Bergstrom J, Furst P, Alvestrand A, Lindholm B. (1993). Protein and Energy Intake, 

Nitrogen Balance and Nitrogen Losses in Patients Treated with Continuous 

Ambolatory Peritoneal Dialysis, Kidney International, 44: 1048-1057 

• Blagg CR. (1994).  Home hemodialysis, Semin Dial 7:293-296 

• Bloembergen W, Port F, Mauer E, Wolfe A. (1995). A Comparison of Mortality 

between patients treated with Hemodialysis and Peritoneal Dialysis, J Am Soc 

Nephrol. , 6:177-183 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

97 

 

• Bradley C. (1997). Design of a renal-dependent individualized quality of life 

questionnaire, Adv Perit Dial, 13:116-120 

• Bradley JM. (1994). Nutrition in the predialysis patient, Dial Transplant, 23:76-83 

• Brown WW, Wolfson M. (1993). Diet as culprit or therapy: Stone disease, chronic 

renal failure and nephrotic syndrome, Med Clin North Am, 77:783 

• Brown EA et al. (2003). Survival of functionally anuric patients on automated 

peritoneal dialysis: the European APD Outcome Study, J Am Soc Nephrol, 14:2948-

2957 

• Buckalew VM Jr. (1994). Pathophysiology of progressive renal failure, South Med J, 

87:1028 

• Burrowes JD, Levin NW. (1992). Morbility and mortality in dialysis patients, Dietetic 

Currents, 19:9-14 

• Burton PR. (1989). Quality of life in peritoneal dialysis: instruments and application 

In Nolph KD Peritoneal Dialysis (pp 429-446), Kluwed Academic Publishers  

• Burton D. (1994). Rose, Clinical Physiology of Acid Base and Electolyte disorders, 4
th

 

Edition, McGraw-Hill 

• Butler JA, Roderick P, Mullee M, Mason JC, Peveler RC. (2004). Frequency and 

impact of nonadherence to immunosuppressants after renal transplantation: a 

systematic review, Transplantation, 77(5):769-776 

• Cassidy MJD, Ter Wee PM. (1998). Assessment and initial management of the patient 

with renal failing renal function, In: Davinson AM, Cameron JS, Grunfeld P, Kerr 

DN, Ritz E, Winearls (eds), Oxford Textbook Of Clinical Nephrology, 2
nd

 edition, 

Oxford University Press: 1789-1819 

• Chazot C, Shahmir E, Matias B, Laidlaw S, Kopple JD. (1997). Dialytic nytrition: 

provision of amino acids in dialysate hemodialysis, Kidney International, 52(6):1663-

1670 

• Chin AI, et al. (2004). Intra-access blood flow in patients with newly created upper-

arm arteriovenous native fistulas for hemodialysis access, Am J Kidney Dis, 

44(5):850-858 

• Churchill DN. (1987). Measurement of quality of life in end-stage renal disease: the 

time tread-off approach, Clin Invest Med, 10:14-20 

• Churchill DN, Taylor DW, Keshaviah PR and The Canada-USA (CANUSA) 

Peritoneal Dialysis Study Group. (1996). Adequancy of Dialysis and Nutrition in 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

98 

 

Continuous Peritoneal Dialysis: Association with Clinical Outcomes, Journal of the 

American Society of Nephrology, 7: 198-207 

• Coles A et al. (1997). A randomized controlled trial of a bicarbonate- and a 

bicarbonate/lactatecontaining dialysis solution in CAPD, Perit Dial Int, 17:48-51 

• Corea A, Smolka-Hill S, Christensen L, Vogel S. (2003). Παρακολούθηση και 

αξιολόγηση Ασθενούς και µηχανήµατος, στο Gutch CF, Stoner MH, Corea AL, Η 

αιµοκάθαρση στην κλινική πράξη, Ο ρόλος της υγειονοµικής οµάδας, Ιατρικές εκδόσεις 

Τεχνόγραµµα, Αθήνα  

• Couser WG. (1999). Glumerulonephritis, Lancet, 353:1509-1515 

• Cutright J. (1992). CAPD dietary reflections, Dietetic Currents, 19:14-15 

• Danovitch GM. (1996). Handbook of kidney Transplantation, Little Brown and 

Company Boston/New York/Toronto/London 

• Daugirdas J, Ing T. (1994). Handbook of dialysis, 2
nd

 edition, Little, Brown And 

Company, New York  

• Daugirdas John, Blake Peter, Ihg Todd. (2008). Εγχειρίδιο Αιµοκάθαρσης, Ελληνικό 

κολλέγιο νεφρολογίας και υπέρτασης, Αθήνα  

• Denhaerynck K, Dobbers F, CleemputI et al. (2005). Prevalence, concequences, and 

determinants of nonadherence in adult renal transplant patients: a literature review, 

Transpl Int, 18(10):1121-1133 

• De Vecchi A, Dratwa M, Wiedemann M. (1999). Healthcare systems and end-stage 

renal disease (ESRD) therapies- an international review: costs and 

reimbursement/funding of ESRD therapies, Nephrology Dialysis Transpplantation, 

14:(Suppl.6):31-41 

• De Vos JY, Marzoughi H, Hombrouckx R. (2000). Heparinisatio in chronic 

haemodialysis treatment: bolus injection or continuous homogeneous infusion?, 

EDTNA ERCA J, 26:20-21 

• De Wit A, Ramsteijn P, De Charro F. (1998). Economic evaluation of end stage renal 

disease treatment, Health Policy, 44:215-232 

• Drummond M, O’ Brien B, Stoddart G, Torrance G. (1998). Methods for the Economic 

Evaluation of Health Care Programmes, Oxford Medical Publications, Oxford 2
nd

 

edition 

• Eadington DW. (1996). Delayed referral for dialysis, Nephrol Dial Transplant, 

11:2124-2126 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

99 

 

• Eisenberg J. (1989). Clinical Economics- A guide to the Economic Analysis of Clinical 

Practices, JAMA, 226:20:2879-2887 

• Favero M, Bland L, Alter M. (1992). Dialysis- associated infections and their control, 

U.S.Department of Health and Human Services, Public Health Services, Centers for 

Disease Control and Prevention. Reprint from Hospital infections, 3
rd

 edition, Boston, 

Little, Brown and Company 

• Fitzpatrick R, Fletcher A, Gore S et al. (1992). Quality of life measures in health care 

I: Applications and issues in assessment, Br Med J, 305:1074-1077 

• Fletcher A, Gore S, Jones D, et al. (1992). Quality of life measures in health care II: 

Design, analysis, and interpretation, Br Med J, 305:1145-1148 

• Fuggle V and Martin S. (2004). Toward performing transplantation in highly 

sensitized patients, Transplantation, 78:186-189 

• Garella S. (1997). The costs of dialysis in the USA, Nephrol. Dial. Transplant., 

12(Suppl.1):10-21 

• Gennari FJ. (1998). Hypokaliemia, N Engl J Med, 339: 451-458 

• Gerard K, Donalson C, Maynard A. (1989). The Cost of Diabetes, Diabetic Medicine, 

6:164-170  

• Gill T, Feinstein A. (1994). A critical appraisal of the quality of life measurements, 

JAMA, 272:619-625 

• Ginieri- Coccossis M & Theofilou P, Synodinou C, Tomaras V & Soldatos C. (2008). 

Quality of life, mental health and health beliefs in haemodialysis and peritoneal 

dialysis patients: Investigating differences in early and later years of current 

treatment, BMC Nephrology, 9:1-9 

• Glassock RJ, Cohen AH,Adler SG. (1996). Primary glomerular disease, In: Brener 

BM (eds), The Kidney, Philadelphia, 1392-1497 

• Goeree R, Manalich J, Grootendorst P, Beecroft M, Churchill D. (1995).Cost analysis 

of dialysis treatments for end-stage renal disease (ESRD), Clin Invest Med, 18(6): 

455-464 

• Gokal R. (2002). Health- related quality of life in end stage renal failure, Ελληνική 

Νεφρολογία, 14 (συµπηρωµατικό τεύχος Ι):170-173 

• Gokcakan Z. (1991). The effectiveness of phychological counseling for long-term 

haemodialysis patients, Dial Transpant, 20:26-29 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

100 

 

• Griffin KW. (1994). Comparison of quality of life in haemodialysis and peritoneal 

dialysis patients, In Khanna R: Advances in peritoneal dialysis (pp 104-108), Toronto 

Peritoneal Dialysis Publications  

• Gradzki R et al. (2001). Use of ACE inhibitors is associated with prolonged survival of 

arteriovenous grafts, Am J Kidney Dis, 30(6):1240-1244 

• Gutch CF, Stoner MH, Corea AL. (2003). Η αιµοκάθαρση στην κλινική πράξη, Ο 

ρόλος της υγειονοµικής οµάδας, Ιατρικές εκδόσεις Τεχνόγραµµα, Αθήνα  

• Guyatt G. (1994). Commentary. Health status, quality of life, and the individual, 

JAMA, 272:630-631 

• Hays RD, Kallich JD, Mapes DL et al. (1995). Kidney disease quality of life short form 

(KDQOL-SF), A manual for use and scoring, Santa Monica CA: RAND   

• Higginson IJ, Carr AJ. (2001). Measuring quality of life. Using quality of life measures 

in the clinical setting, Br Med J, 222:1297-1300  

• Hodgson T, Meiners N. (1982). Cost-of-illness Methology, A Guide to Current 

Practices and Procedures, Milbank Memorial Fund Quatterly/Health and Society, 

60(3):429-462 

• Hodgson T. (1994). Cost of illness studies in cost-effectiveness analysis: a review of 

the methology, Pharmacoeconomics, 6:536-552 

• Humar A et al. (2000). Transplantation, 70:310-313 

• Jacobs C, Kjellstrand CM, Koch KM, Winchester JF (eds). (1996). Replacement of 

renal function by dialysis: Academic publishers: Dordrecht/ Boston/ London  

• James Gavin, Jackson Helena. (2003). Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες ∆ιατροφής 

Ενηλίκων Νεφροπαθών, EDTNA ERCA Journal XXIX, nr 1, 23-45 

• Jankinson C, Fitzpatrick R. (1990). Measurements of health status in patients with 

chronic illness; Comparison of the Nottingham Health Profile and the general health 

questionnaire, Fam Pract, 7:121-124 

• Jones RK. (1990). Functional status in chronic haemodialysis patients, Dial 

Transplant, 19:173-178  

• Kanavos P, Trueman P, Bosilevac A. (2000). Can Economic Evaluation Guidelines 

Improve Efficiency in Resource Allocation? The cases of Portugal, the Netherlands, 

Finland and the UK,  

• Kobelt G. (1996). Health Economics- An introduction to economic evaluation, Office 

of Health Economics, BSC Print LTD, London  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

101 

 

• Luce B, Elixhauser A. (1990). Estimating costs in the economic evaluation of medical 

technologies, International Journal of Technology Assessment in Health Care, 6:57-75 

• Luke RG, Strom TB. (1994). Chronic renal failure, In: Stein JH (ed),Internal 

Medicine,4
th

 ed., St Louis, Mosby, 2622-45 

• Lorenzo V, de Bonis E, Rufino M, Hernandez D, Rebollo SG, RodriQuez AP, Torres 

A. (1995). Caloric rather than protein deficiency predominates in stable chronic 

hemodialysis patients, Nephrology Dialysis Transplantation, 10 (10):1885-1889 

• Mailloux LU, Levey AS. (1998). Hypertension in patients with chronic renal disease, 

American Journal of Kidney Diseases, 32 (Suppl.3): S120-S141 

• Mason NA, Boyd SM. (1995). Drug-nutrient interactions in renal failure, Journal of 

Renal Nutrition, 5: 214-222 

• Mehta RL. (1997). Continuous renal replacement therapies in the acute renal failure 

setting: current concepts, Advances in Renal Replacement Therapy 4, ( Suppl.1): 81-

92 

• Meier- Kriesche HU et al. (2003). Transplantation, 75:1291-1295 

• Mercler M, Schraub S, Bransfield B, Fournier et al. (1992). Acceptance and 

differential perceptions of quality of life measures in a French oncology setting, Qual 

Life Res, 1:53-61 

• McPhee Stephen, Μουτσόπουλος Χαράλαµπος. (2000). Παθολογική φυσιολογία, 

Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα  

• Mossialos E, Le grand J. (1999). Health Care and cost Containment in the European 

Union, Ashgate Publishing Limited, England, (ISBN 1-84014-403-3) 

• National Kidney Foundation.K/DOQI. (2001). clinical practice quidelines for 

peritoneal dialysis adequacy:update 2000. Am J Kidney Dis, 37(Suppl 1):S65-S136 

• NKF KDOQI hemodialysis and peritoneal dialysis adequacy guidelines: 

www.kdoqi.org 

• Neipp M et al. (2004). Transplantation, 81:1640-1644 

• Oberley E, Schatell R. (1995). Home Hemodialysis and Patient Outcomes, Dial. & 

Transpl., 24(10):551-556 

• OECD. (1995). Health Care Reform, Controlling spending and increasing efficiency, 

OECD Economic Studies, No 24, 1995/1, Paris, 9-55 

• Ojo AO. (2006). Transplantation, 82:603-611 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

102 

 

• Orenstein R. (1999). Wong ES Urinary tract infections in adults, Am Fam Physician, 

59:1225-1234 

• Patrick D, Deyo R. (1989). Generic and disease specific measures in accessing health 

status and quality of life, Med Care, 27:S217-S232 

• Picolli G, Formica M, Mangiarotti G et al. (1997). The cost of dialysis in Italy, 

Nephrol. Dial. Transplant., 12(Suppl.1):33-44 

• Prichard S. (1997). The cost of dialysis in Canada, Nephrol. Dial. Transplant., 

12(Suppl.1):22-24 

• Rippe B et al. (2004).  Fluid and electrolyte transport across the peritoneal membrane 

during CAPD according to the three-pore model, Perit Dial Int, 24:10-27 

• Salek MS, Reakes AM. (1994). Quality of life assessment in end-stage renal disease 

using a renal specific quality profile (RQLP): A practicality and validation study, 

Report I. University of Wales, Cardiff   

• Saltman R, Figueras J. (1997). European Health Care Reform-Analysis of Current 

strategies, WHO Regional Publications, European Series No.72, Copenhagen  

• Seidel H., Ball J., Dains J., Benedict W. (2001). Κλινική Εξέταση, Ιατρικές εκδόσεις 

Π.Χ Πασχαλίδης, Αθήνα, Τόµος II 

• Thadhani R, Pascual M, Bonvetre JV. (1996). Acute renal failure, N Engl J Med, 

334:1448-1460 

• Tokars J, Miller E, Alter M et al. (1997). National surveillance of dialysis associated 

diseases in the United States 1994, ASAIO J, 43:108-119 

• Ulrich Susan, Canale Suzanne, Wendell Sharon. (1997). Παθολογική- Χειρουργική 

νοσηλευτική, Σχεδιασµός νοσηλευτικής φροντίδας, Ιατρικές εκδόσεις Λαγός ∆ηµήτριος, 

Αθήνα  

• Vasquez EM, Tanzi M, Benedetti E, Pollak R. (2003). Medication noncompliance 

after kidney transplantation, Am J Health Syst Pharm., 60(3):266-269 

• Vlaminch H, Maes B, Evers G et al. (2004). Prospective study on late consequences of 

subclinical non- compliance with immunosuppressive therapy in renal transplant 

patients, Am J Transplant, 4(9):1509-1513  

• Vogel SC. (1993). Access to the bloodstream, In Gutch CF, Stoner MH, Corea AL: 

Review of hemodialysis for nurses and dialysis personnel, 5
th

 edition, St Louis, Mosby-

year Book, Inc. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

103 

 

• Wanters J-P, Lamiere N, Davison A et al. (2005). Why patients with progressing 

Kidney disease are referred late to the nephrologist: on causes and proposals for 

improvement, Nephrol Dial Transplant, 20:490-496 

• Ware JE, Sherbourne CD. (1992). The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-

36):1 Conceptual framework and item selection, Med Care, 30:473-483 

• Wilson JD et al. (1991). Harrison’s Principles Of Internal Medicine, 12
th

 edition, 

McGraw Hill 

• Wolcott DL & Nissenson AR. (1988). Quality of life in Chronic dialysis patients: a 

critical comparison of continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) and 

haemodialysis, Am J Kidney Dis, 11:4020-412 

• Wu AW, Fink NE, Marsh- Manzi JV, Meyer KB, Finkelstein FO, Chapman MM & 

Powe NR. (2004). Changes in quality of life during haemodialysis and peritoneal 

dialysis treatment: Generic and disease specific measures, Journal of American 

Society Of Nephrology, 15:743-753   



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

104 

 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

• Αγραφιώτης ΚΘ. (1994). Ο τεχνητός νεφρός, Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 

• Αγρογιάννης Β. (2002). Παθολογία, Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, Τόµος 

Ι;689-695 

• Αλεξανδρόπουλος Κ & Χριστοδούλου Χ. (2005). Ψυχιατρικές – Ψυχολογικές 

διαταραχές, Κλινική Νεφρολογία, 14:1347-1359 

• Ανάσης Π.Ι. (2006). Μεµβράνες Αιµοκάθαρσης, Dialysis Living, Τεύχος 15:40-45 

• Βασιλακόπουλος Θεόδωρος. (1997). Οξεοβασικές διαταραχές, Στο Χ. Ρούσσος, 

Εντατική Θεραπεία, Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης, σελ. 71-146, Αθήνα 

• Βιρβιδάκης Κυριάκος. (2002). Παθολογία, Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης, 

Αθήνα, Τόµος Ι;667-688 

• Dialysis Living. (2009). Ετήσιος Οδηγός Νεφρικής Νόσου:71-77 

• Dialysis Living. (2003). Νεότερες µέθοδοι ΑΚ, Τεύχος 4:12-19 

• Dialysis Living. (2004). Νεφρική Ανεπάρκεια και αιµοκάθαρση, Τεύχος 1:5-12  

• Ζερεφός Νικόλαος. (2002). Παθολογία, Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης, Αθήνα, 

Τόµος Ι; 674-676 

• Ζηρογιάννης Π. (1995). Αγραφιώτης Α, Ντόµπρος Ν, Τσακίρης ∆, Περιταναϊκή 

κάθαρση, Ελληνική Νεφρολογογική Εταιρεία  

• Ζηρογιάννης Π, Ντόµπρος Ν, Αγραφιώτης Α & Τσακίρης ∆. (1995). Η Ποιότητα 

Ζωής των Ασθενών µε Νεφρική Ανεπάρκεια, 2
ο
 Συµπόσιο Περιτοναϊκής Κάθαρσης, 

Ελληνική Νεφρολογική Ένωση Νοσηλευτών, Αθήνα  

• Ζηρογιάννης Π, Πιερίδης Α, ∆ιαµαντόπουλος Α. (2005). Κλινική νεφρολογία, Ιατρικές 

εκδόσεις Τεχνόγραµµα, Αθήνα, Τόµος IV 

• Ζηρογιάννης Π, Πιερίδης Α, ∆ιαµαντόπουλος Α. (2007). Η επίδραση της Χρόνιας 

νεφρικής Νόσου στα άλλα συστήµατα «Χρόνια Αιµοκάθαρση», Συνεχιζόµενη Ιατρική 

Εκπαίδευση Αλκυονίδες Ηµέρες Νεφρολογίας, 9
ος

 κύκλος, Αθήνα  

• Θανασά ΓΠ. (1996). Νοσηλευτικές παρεµβάσεις στη διαµόρφωση της διαιτητικής 

συµπεριφοράς του ενήλικα νεφροπαθούς, Πρακτικά 2
ου

 Πανελλήνιου συνεδρίου 

νοσηλευτών νεφρολογίας, Βόλος, 142-152 

• Θεοδωρίδου Α. (1995). Ο ρόλος του Νοσηλευτή-Επιλογή Ασθενούς, 2
ο
 Συµπόσιο 

Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Αθήνα  

• Θεοφίλου Παρασκευή. (2010). ∆ιδακτορική ∆ιατριβή µε θέµα: Ποιότητα ζωής των 

αιµοκαθαιρόµενων ασθενών, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ψυχολογίας, Αθήνα  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

105 

 

• Θεοφίλου Π. (2011). Θεραπεία της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας: µελέτη κόστους των 

µεθόδων αιµοκάθαρσης µε φύσιγγα και διττανθρακικό διάλυµα και της 

αιµοδιαδιήθησης, Ελληνικό περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης, Τόµος 4, Τεύχος 

1:39-45  

• Καϊτελίδου ∆. (2002). ∆ιδακτορική ∆ιατριβή µε θέµα: Οικονοµική Αποτίµηση του 

κόστους Της Ενδονοσοκοµειακής αιµοκάθαρσης, Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο 

Αθηνών  

• Καραφέρη Α. (2011). Περιτοναϊκή κάθαρση, «κατ’ εξοχήν κατ’ οίκον θεραπεία», 

Dialysis Living, Τεύχος 30:44-48 

• Κυρίτσης Η. (2012). Ιστορία και εξέλιξη της αιµοκάθαρσης, Ετήσιος οδηγός νεφρικής 

νόσου, Dialysis Living, 10-15 

• Λιαρόπουλος Λ. (1996). Φαρµακοοικονοµικές Μελέτες και Μεθοδολογικά Θέµατα 

Κοστολόγησης, Φαρµακευτική, (ΙΙΙ):97-105 

• Μαγιοπούλου-Συµβουλίδου Ν. (1996). Γενετικοί και διαιτητικοί παράγοντες, 

Νεφρολιθίαση, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, Ελληνική Νεφρολογία, 8: 205-209 

• Μαργέλος ΒΚ. (2009). Περιτοναϊκή Κάθαρση, Dialysis Living, Ετήσιος Οδηγός 

Νεφρικής Νόσου, 54-69 

• Μοσχοπούλου Ε & Σαββιδάκη Ε. (2003). Ψυχοκοινωνική εικόνα ασθενών σε χρόνιο 

πρόγραµµα αιµοκάθαρσης, Προσέγγιση- Παρέµβαση, Dialysis Living, 7:1-5 

• Μουντοκαλάκης Θ. (2002). Παθολογία, Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης, Αθήνα, 

Τόµος Ι; 663-664 

• Μποµποτάς Κ, Βαργεµέζης Β, Πασαδάκης Π, Θώδης Η, Ευθυµιάδου Α, Παναγούτσος 

Σ, Μπιτσακάκη Θ, Κατσίκης Η & Τζαβάρας Ν. (1993). Αξιολόγηση των 

Ψυχοκοινωνικών παραµέτρων που καθορίζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών µε 

ΧΝΑ, Ελληνική Νεφρολογία, 5:551-556 

• Παπαγιάννη Λ, Σύµπα Λ. (2004). Η συσκευή του τεχνητού νεφρού, εξωσωµατικό 

κλύκλωµα αιµοκάθαρσης, Πρακτικά 15
ης

 ηµερίδας Βασικές Αρχές αιµοκάθαρσης, 

Αθήνα  

• Παπασηµακοπούλου Α. (1995). Εκπαίδευση και παρακολούθηση νεφροπαθούς, 2
ο
 

Συµπόσιο Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Αθήνα  

• Σακελλαρίου Γ. (1987). Κόστος Αιµοκάθαρσης στην Ελλάδα, Materia Medica Greca, 

Vol. 15:4,270-278 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

106 

 

• Τζινιέρη- Κοκκώση Μ, Θεοφίλου Π, Συνοδινού Κ & Τοµαράς Β. (2007). Ποιότητα 

ζωής στη χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου: Σύγκριση Αιµοκαθαιρόµενων 

και Περιτοναϊκών ασθενών, 3
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΨΕ, Θεσσαλονίκη  

• Φερτάκης Αριστοµένης. (1996). Επίτοµη Εσωτερική Παθολογία, Ιατρικές εκδόσεις 

Π.Χ Πασχαλίδης, Αθήνα  

• Χατζηκωνσταντίνου Β, Κουλουρίδης Ε, Σταµατιάδης ∆, Χατζηγιαννάκης ∆. (1999). 

Σύγχρονες τάσεις στην καθηµερινή πρακτική της χρόνιας αιµοκάθαρσης, Ελληνική 

Νεφρολογία, 11:161-188 

 




