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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
σ οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ) ορίζεται η
αιφνίδια αδυναµία του νεφρού να διατηρήσει το
ισοζύγιο ύδατοσ και ηλεκτρολυτών του οργανισµού. Παρότι από παθοφυσιολογική άποψη αυτόσ ο
ορισµόσ είναι έγκυροσ, επέτρεπε τον αυθαίρετο καθορισµό των σηµείων αποκοπήσ των συνεχών µεταβλητών που υπεισέρχονται στην κλινική διάγνωση τησ
οξείασ νεφρικήσ ανεπάρκειασ, δηλαδή του µεγέθουσ
αύξησησ τησ κρεατινίνησ ορού ή ελάττωσησ του ρυθµού σπειραµατικήσ διήθησησ (GFR). Το γεγονόσ αυτό
οδήγησε στο να υπάρχουν πάνω από 30 διαφορετικοί
ορισµοί τησ οξείασ νεφρικήσ ανεπάρκειασ και ήταν
απαγορευτικό για την σύγκριση των επιδηµιολογικών
και κλινικών µελετών για την επίπτωση, τον επιπολασµό, την πρόγνωση και την αποτελεσµατικότητα των
θεραπευτικών χειρισµών αντιµετώπισησ τησ οξείασ
νεφρικήσ νόσου (Mehta and Chertow, 2003).
Πρόσφατεσ µελέτεσ έδειξαν ότι ακόµα και µικρέσ
αυξήσεισ τησ κρεατινίνησ ορού αυξάνουν σηµαντικά
την θνητότητα (Chertow et al.,2005). Για τον λόγο αυτό
ο όροσ οξεία νεφρική βλάβη (Acute Kidney Injury),
που προτείνεται αντί του παλαιότερου όρου οξεία
νεφρική ανεπάρκεια (Acute Kidney Failure), µε βάση
τα κριτήρια RIFLE περιγράφει ένα ενιαίο φάσµα απώλειασ τησ νεφρικήσ λειτουργίασ, που εκτείνεται από
µικρέσ κλινικά σιωπηλέσ αυξήσεισ τησ κρεατινίνησ
ορού έωσ τισ κλινικά επείγουσεσ καταστάσεισ που
απαιτούν υποκατάσταση τησ νεφρικήσ λειτουργίασ.
Προκαλείται από:
- Ανεπαρκή νεφρική αιµάτωση (από εξωνεφρικά
αίτια).
- Αρτηριακή ή φλεβική απόφραξη νεφρικών αγγείων.
- Βλάβη του νεφρικού παρεγχύµατοσ.
- Απόφραξη τησ αποχετευτικήσ µοίρασ του ουροποιητικού συστήµατοσ, όπωσ συµβαίνει στισ αποφρακτικέσ ουροπάθειεσ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση ΟΝΑ
είναι η βλάβη αµφοτέρων των νεφρών ή ενόσ µονήρουσ νεφρού. Η ΟΝΑ χαρακτηρίζεται από ποικίλεσ
µεταβολικέσ διαταραχέσ και σηµαντική ελάττωση του
ποσού των αποβαλλοµένων ούρων, µέχρι και πλήρουσ
ανουρίασ. Σε µερικέσ περιπτώσεισ ΟΝΑ, το ποσό των
αποβαλλοµένων ούρων µπορεί να είναι φυσιολογικό
ή και µεγαλύτερο του κανονικού. (Levins, 2004; Kellum,
2008).
Η ΟΝΑ ανεξάρτητα από την αιτία που την προκαλεί
εκδηλώνεται όταν µειωθεί ή διαταραχθεί η νεφρική
αιµάτωση και/ ή η σπειραµατική πίεση διήθησησ. Η
µετατραυµατική οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι δυνατόν να προκληθεί από αίτια που προκαλούν τραυµατισµό ή ρήξη στη διαδροµή του ουροποιητικού συστήµατοσ από την ουρήθρα έωσ το νεφρό. Σε κάθε περίπτωση,
η κλινική έκφραση τησ βλάβησ θα συνίσταται σε απώ-
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λεια αίµατοσ, ή στη δηµιουργία αιµατώµατοσ, µε συνέπεια την εκδήλωση νεφρικήσ ισχαιµίασ (Stene, 1990;
Letteri, 1987; Thadani et al., 1996; Mason et al., 1989).
Η νεφρική ανεπάρκεια µπορεί να είναι είτε παροδική και αυτοπεριοριζόµενη, είτε παρατεινόµενη εκδήλωση του συνδρόµου πολυοργανικήσ ανεπάρκειασ µε
µεγάλη θνητότητα. H επίπτωση µε βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία κυµαίνεται από 0.098-8.4% (Morris et
al., 1991; Regel et al., 1995) και η θνητότητα από 783% (Nadvi et al., 1996; Mehta et al.,2002; Ympa et
al., 2005).
Παθογένεια
Η µετατραυµατική ΟΝΑ για διαγνωστικούσ και θεραπευτικούσ σκοπούσ µπορεί να διαιρεθεί σε τρεισ
κύριεσ κατηγορίεσ: προνεφρική, νεφρική και µετανεφρική (Kribben et al., 1999; Racusen and Nast, 1999).
Τα αίτια είναι συνήθωσ τα ακόλουθα:
• Προνεφρική: αιµορραγικό shock, ανεπαρκήσ αναπλήρωση υγρών, υψηλήσ πίεσησ αερισµόσ, ενδοκοιλιακό αιµάτωµα, σήψη.
• Νεφρική: προϋπάρχουσα νεφρική νόσοσ, µυοσφαιρινουρία – αιµοσφαιρινουρία, νεφρικό τραύµα, απόφραξη νεφρικών αγγείων, νεφροτοξικά φάρµακα,
σήψη.
• Μετανεφρική: απόφραξη ουρητήρων.
Η πιο κοινή αιτία µετατραυµατικήσ ΟΝΑ είναι η ανεπαρκήσ χορήγηση υγρών µετά από αιµορραγικό shock.
Ο νεφρόσ θα υποστεί αγγειοσύσπαση και θα µειώσει
την ολική αιµάτωση (RBF) και το ρυθµό σπειραµατικήσ διήθησησ (GFR), ωσ απάντηση στη µείωση του
όγκου του αίµατοσ, που προκαλεί διέγερση του συµπαθητικού, ενεργοποίηση του άξονα ρενίνησ – αγγειοτενσίνησ και έκκριση αντιδιουρητικήσ ορµόνησ, ενώ
η επαναφορά του δραστικού όγκου αίµατοσ θα αποκαταστήσει τη νεφρική αιµάτωση και ροή των ούρων.
Ενδονεφρική ανεπάρκεια προκαλείται από άµεση
βλάβη των νεφρών από τραύµα, από νεφροτοξικά φάρµακα, από παρατεταµένο shock, από καθίζηση κρυστάλλων αιµοσφαιρίνησ ή µυοσφαιρίνησ στο νεφρό.
Πολύ σπάνια, µετατραυµατική ΟΝΑ προέρχεται από
τραυµατική απόφραξη των ουρητήρων ή τησ κύστησ.
Γενικά, ο συνδυασµόσ ισχαιµίασ και χηµικών τοξινών, είτε εξωγενών, είτε από τα ενδογενή τοξικά συστατικά των προσβληθέντων κυττάρων καταστρέφει τα
νεφρικά κύτταρα. Εφόσον δεν υπάρχει αρχικά εµφανήσ ανατοµική βλάβη του σπειράµατοσ, του διάµεσου
χώρου ή των αγγείων του νεφρού, υπεύθυνη θεωρείται η διαταραχή τησ λειτουργίασ των σωληναρίων και
η οµάδα αυτή των νοσηµάτων, που προκαλεί νεφρικήσ αιτιολογίασ ΟΝΑ, αναφέρεται µε τον όρο Οξεία
Σωληναριακή Νέκρωση. Συχνά στη βιβλιογραφία, ο
όροσ αυτόσ ταυτίζεται µε την ΟΝΑ επειδή αποτελεί τη
συχνότερη κλινική και ιστολογική τησ εκδήλωση. Ο
µυελόσ του νεφρού δεχόµενοσ µόνο το 5-10% τησ RBF
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είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοσ στην ισχαιµία παρά την
αύξηση τησ αιµάτωσησ τησ έξω µοίρασ του σε καταστάσεισ αιµορραγικού shock. Η επανακατανοµή αυτή
του αίµατοσ προάγει την αυξηµένη επαναρρόφηση Na+
στισ µακρέσ αγκύλεσ του Henle των παραµυελικών
νεφρώνων, αυτό όµωσ επιτυγχάνεται µε κατανάλωση
ενέργειασ και εποµένωσ µε αύξηση τησ ευπάθειασ σε
συνθήκεσ υποξίασ. Παρατεταµένο shock, µειώνει τον
οξειδωτικό µεταβολισµό και διαταράσσει τη συµπυκνωτική λειτουργία των νεφρών. Τοξικοί κυτταρικοί
µεταβολίτεσ συσχετίζονται µε µεγάλεσ νεκρωτικέσ
περιοχέσ, όπωσ συµβαίνει στο σύνδροµο κατάχωσησ
(crush syndrome), ενώ συχνά η νεφρική λειτουργία
βελτιώνεται µετά τον καθαρισµό των νεκρωτικών περιοχών. ∆ύο ιατρογενή αίτια ΟΝΑ ενδονεφρικήσ αιτιολογίασ είναι η χορήγηση νεφροτοξικών αντιβιοτικών (αµινογλυκοσίδεσ, αµφοτερικίνη Β) ή η χρήση σκιαγραφικών
για διαγνωστικούσ σκοπούσ, ιδίωσ σε ασθενείσ µε
σακχαρώδη διαβήτη ή σε ολιγουρικούσ ασθενείσ µε
αιµορραγικό shock (Better, 1992; Bone et al., 1997;
Fraklin and Klein, 1987; Gando et al., 1995).
Η τραυµατική ραβδοµυόλυση συµβαίνει σε σύνδροµο κατάχωσησ σε χρήστεσ ουσιών, που περιπίπτουν
σε κώµα και περιστασιακά σε αθλητέσ κατόπιν υπερβολικήσ µυϊκήσ άσκησησ. Οι µύεσ αποτελούν το 4050% του βάρουσ και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε
δυνάµεισ πίεσησ-έκτασησ από εξωτερική µηχανική
πίεση ή από εσωτερικό οίδηµα. Σε τέτοιεσ καταστάσεισ αυξάνεται η ενδοµυϊκή διάµεση πίεση και διαταράσσεται η ισορροπία µεταξύ σαρκειληµµατικήσ
διαφυγήσ και ικανότητασ έκκρισησ ιόντων µέσω Κ+Na+-ATPάσησ. Η είσοδοσ του διάµεσου υγρού στα µυϊκά κύτταρα ευνοείται από την ενεργοποίηση των καναλιών Ca++. Η είσοδοσ Ca++ και πιθανόν Na+ αυξάνει
τισ ενεργειακέσ ανάγκεσ για ιοντική έξοδο και οδηγεί σε κατανάλωση των αποθεµάτων ΑΤΡ. Σε επόµενο στάδιο ο καταβολισµόσ µεγαλοµοριακών µορίων σε
µικρότερα αυξάνει την ενδοκυττάρια ωσµωτικότητα
και ευνοεί το οίδηµα. Η αύξηση του ιονισµένου Ca++
στο κυτταρόπλασµα και η έκκριση του από τα κυτταρικά οργανύλια ενεργοποιεί αυτολυτικά ένζυµα και
παρεµβαίνει στη λειτουργία των µιτοχονδρίων και την
παραγωγή ενέργειασ. Επακόλουθο αυτών η ραβδοµυόλυση και η µυϊκή νέκρωση. Αυτή συχνά συνοδεύεται από νευροµυϊκή βλάβη, που οδηγεί σε χαλαρή
κινητική και αισθητική παράλυση. Το κύριο χαρακτηριστικό τησ ραβδοµυόλυσησ είναι αιµοδυναµικό shock,
λόγω µειωµένου εξωκυττάριου όγκου σε συνδυασµό
µε καρδιαγγειακή καταστολή από οξείεσ µεταβολέσ
τησ ηλεκτρολυτικήσ σύστασησ του εξωκυττάριου υγρού.
Η διαφυγή Κ+ από τουσ µυσ και η προκαλούµενη υπερκαλιαιµία οδηγεί σε αγγειοδιαστολή, καρδιοκαταστολή, που επιτείνεται από την υπασβεστιαιµία και αρρυθµιογένεση. Συχνή επίσησ επιπλοκή είναι η γαλακτική
οξέωση, που επιβαρύνει περαιτέρω την καρδιαγγει-

ακή ακεραιότητα (Stene, 1990; Szewczyk et al.,1998;
Tran et al., 1994).
Επίσησ, αναφέρεται η οντότητα του συνδρόµου µετατραυµατικού τοξικού shock σχετιζόµενου µε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ύστερα από δερµατικό τραύµα.
Χαρακτηρίζεται από πυρετό, ερύθηµα, αποφολίδωση
παλαµών, πελµάτων, υπόταση, αρνητικέσ καλλιέργειεσ και προσβολή τριών ή περισσότερων οργάνων
(γαστρεντερικό–έµετοι, διάρροια, µυϊκό–µυαλγία, αύξηση CPK, βλεννογόνοι– κόλποσ, φάρυγγασ, νεφροί–ολιγουρική νεφρική ανεπάρκεια, ήπαρ– αύξηση χολερυθρίνησ, AST, ALT, αίµα– θροµβοπενία, ΚΝΣ– διαταραχή
προσανατολισµού).
Ο βαριά πάσχων που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ παρουσιάζει πληθώρα προβληµάτων, τα οποία αντανακλούν
βλάβη περισσοτέρων του ενόσ οργάνου. Οι βλάβεσ των
οργάνων αυτών µπορεί να είναι αποτέλεσµα λοιµώξεων, τραυµάτων, διαταραχήσ τησ οµοιόστασησ του οργανισµού, παραγωγήσ ενδογενών ή εξογενών τοξικών
ουσιών και αποδίδονται στο σύνδροµο συστηµατικήσ
φλεγµονώδουσ απάντησησ (Systemic Inflammatory
Response Syndrome, SIRS). Χαρακτηρίζεται από φλεγµονώδη αντίδραση σε όργανα αποµακρυσµένα από την
αρχική εισβολή λόγω αλληλεπίδρασησ µεταξύ προφλεγµονωδών και αντιφλεγµονωδών µεσολαβητών.
Κλινική έκφραση όλων αυτών των διεργασιών είναι το
προαναφερθέν σύνδροµο πολυοργανικήσ ανεπάρκειασ. Η δυσλειτουργία των νεφρών προηγείται τησ υπότασησ και οφείλεται σε εκλεκτική νεφρική αγγειοσύσπαση και µείωση του GFR (Knudson et al., 1988;
Schor, 2002; Schrier and Wang, 2004).
Κλινική εικόνα
Σε περίπτωση αιµορραγικού shock ο ασθενήσ εµφανίζει χαµηλή αρτηριακή πίεση, ορθοστατική υπόταση,
ταχυκαρδία, ψυχρά άκρα, µείωση τησ ποσότητασ των
ούρων, ξηρότητα δέρµατοσ και βλεννογόνων, µείωση
σωµατικού βάρουσ, απώλεια τησ σπαργήσ του δέρµατοσ.
Η εγκατεστηµένη οξεία σωληναριακή νέκρωση µπορεί να είναι ανουρική (<50 ml ούρων ηµερησίωσ), ολιγουρική (<500 ml ηµερησίωσ) ή µη ολιγουρική.
Κατά την ολιγουρική φάση πιθανόν να παρατηρηθούν
εκδηλώσεισ, επιπλοκέσ από τα συστήµατα :
• Καρδιαγγειακό (Συµφορητική καρδιαγγειακή ανεπάρκεια και υπέρταση λόγω τησ υπερφόρτωσησ µε
υγρά, αρρυθµίεσ, περικαρδίτιδα, µυοκαρδιακό
έµφραγµα, πνευµονική εµβολή).
• Κεντρικό Νευρικό (Λήθαργοσ, διανοητική σύγχυση,
µυοκλονίεσ, υπεραντιδραστικότητα).
• Γαστρεντερικό (Ανορεξία, ναυτία, έµετοι, κοιλιακά
άλγη, εξελκώσεισ, αιµορραγία).
• Αναπνευστικό (Μη καρδιογενέσ πνευµονικό οίδηµα, πλευρίτιδα)
• Λοιµώξεισ.
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Στο SIRS εκτόσ από τη νεφρική ανεπάρκεια υπάρχουν
εκδηλώσεισ από το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό,
το ΚΝΣ, το γαστρεντερικό και το ήπαρ, καθώσ και αιµατολογικέσ διαταραχέσ και διαταραχέσ πηκτικότητασ.
Η λειτουργική αποκατάσταση τησ οξείασ σωληναριακήσ νέκρωσησ εµφανίζεται 7-21 ηµέρεσ µετά την
εγκατάστασή τησ και γίνεται προοδευτικά σε αντίθεση µε την οξεία τησ έναρξη. Στουσ ολιγουρικούσ το
ποσό των ούρων αυξάνεται σταδιακά κατά 50-100%
σε σχέση µε αυτό του προηγούµενου 24ώρου και µπορεί να παρατηρηθεί βαριά πολυουρία και αποβολή
ηλεκτρολυτών (Schrier et al., 2004).
Θεραπεία
Για την εγκατεστηµένη ΟΝΑ απαιτείται διατήρηση του
ισοζυγίου υγρών, ηλεκτρολυτών και αποµάκρυνση των
συσσωρευόµενων προϊόντων του πρωτεϊνικού µεταβολισµού µέσω τησ αιµοκάθαρσησ µε τεχνητό νεφρό ή µε
περιτοναϊκή κάθαρση. Η περιτοναϊκή κάθαρση υστερεί
στην κάθαρση των µικρού µοριακού βάρουσ ουσιών και
δεν χρησιµοποιείται σε υπερκαταβολικέσ καταστάσεισ,
στισ οποίεσ µπορεί να απαιτηθεί ακόµη και καθηµερινή αιµοκάθαρση. Παρέχει καλύτερη αιµοδυναµική σταθερότητα και δε χρειάζεται ούτε αγγειακή προσπέλαση, ούτε χορήγηση αντιπηκτικών. Η εφαρµογή συνεχούσ
αρτηριοφλεβικήσ ή φλεβοφλεβικήσ αιµοδιαδιήθησησ
πρώιµα (BUN<60 mg/dl) βελτίωσε την επιβίωση (39%)
έναντι τησ επιβίωσησ (20,3%) όσων άρχισαν θεραπεία
όψιµα (BUN?60 mg/dl). Στισ περιπτώσεισ αιµοκάθαρσησ, η διατροφή συνιστάται να περιέχει λεύκωµα υψηλήσ βιολογικήσ αξίασ σε ποσότητα τουλάχιστον 1g/kg
βάρουσ για την αποφυγή αρνητικού ισοζυγίου αζώτου
και αύξησησ του καταβολισµού (Teehan et al., 2003;
Brivet et al., 1996; Poole and Schrier, 2005).
Πρόληψη
Η αναγνώριση προνεφρικήσ αζωθαιµίασ και η διόρθωσή τησ προλαβαίνει την ισχαιµική ή τοξική βλάβη
των νεφρικών κυττάρων. Η αντιµετώπιση του αιµορραγικού shock επιβάλλει την επαρκή ενυδάτωση και
την εξασφάλιση τησ ροήσ των ούρων σε ποσότητα µεγαλύτερη από 0.5 ml/kg/min. Για την πρόληψη τησ µετατραυµατικήσ ΟΝΑ σηµαντική είναι η έγκαιρη αναγνώριση τησ µυοσφαιρινουρίασ ή αιµοσφαιρινουρίασ
(µπορεί να βοηθήσει η αλκαλοποίηση των ούρων) και
η αποφυγή νεφροτοξικών φαρµάκων. Σηµειώνεται ότι
η ΟΝΑ από ραβδοµυόλυση είναι συνήθωσ ολιγουρική
(80%), σοβαρή (στο 71% απαιτείται αιµοκάθαρση),
αλλά αναστρέψιµη (100%). Αν και η µη ολιγουρική
ΟΝΑ θεωρείται πιο εύκολο να αντιµετωπισθεί δεν
υπάρχει οµοφωνία για τη χρησιµοποίηση µανιτόλησ ή
φουροσεµίδησ σε αρχόµενη ΟΝΑ. Η µετατροπή τησ
ολιγουρικήσ σε µη ολιγουρική ΟΝΑ δείχνει την προνεφρική αιτιολόγησή τησ (Schrier and Wang, 2004;
Wang et al., 2002; Burke et al., 1983).
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