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A

σθενής, ἡλικίας 56 ἐτῶν, προσῆλθε τέλη
Αὐγούστου λόγῳ ἀρρύθμιστης ὑπέρτασης, παρὰ τὴν καθημερινὴ λήψη 40 mgr
ὀλμεσαρτάνης καὶ 25 mgr ὑδροχλωροθειαζίδης.
Ἀπὸ τὴν προσεκτικὴ λήψη ἱστορικοῦ προέκυψε
ὅτι ἡ ἀσθενὴς συμμορφωνόταν στὴ λήψη τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, ἡ ὑπέρταση ἦταν προσφάτου ἐνάρξεως καὶ κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες δὲν
παρουσίαζε ὕφεση, ὅπως συμβαίνει στὴν πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων ἀσθενῶν. Στὸ ἰατρεῖο εἶχε
ἀρτηριακὴ πίεση 170/100mmHg. Δεδομένου ὅτι
πρόκειται γιὰ λεπτόσωμο ἄτομο, χωρὶς οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ ἀνθεκτικῆς υπέρτασης, ἐτέθη ἡ
ὑπόνοια δευτεροπαθοῦς ὑπέρτασης καὶ συνεστήθη πλήρης βιοχημικὸς καὶ ἀπεικονιστικὸς ἔλεγχος.
Στὴ γενικὴ οὔρων δὲν ἐμφάνισε λευκωματουρία,

ἐνῶ ἡ νεφρικὴ λειτουργία ἐμφάνισε ἐπιδείνωση
τὸ τελευταῖο ἑξάμηνο: ἡ οὐρία αὐξήθηκε ἀπό 25
σὲ 49 mgr/dl, ὅπως καὶ ἡ κρεατινίνη ἀπὸ 0.7mgr/d/
σὲ 1.3 mg/dl.
Στὸ ὑπερηχογράφημα νεφρῶν, ὁ δεξιὸς νεφρὸς ἦταν στὰ 11 cm, ἐνῶ ὁ ἀριστερὸς νεφρὸς
ἦταν μικρότερου μεγέθους στὰ 9,5 cm. Tὸ Triplex
νεφρικῶν ἀρτηριῶν ἀνέδειξε σημαντικοῦ βαθμοῦ
στένωση στὸ στέλεχος τῆς ἀριστερῆς νεφρικῆς
ἀρτηρίας (Eἰκόνες 1,2). Ὡς γνωστόν, ἡ μέγιστη
ταχύτητα στὸ Doppler δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὸ 1,4m/sec καὶ ἡ ἀσθενὴς εἶχε ἀριστερὰ περὶ
τὰ 5 m/sec! Ἐπιπρόσθετα παθολογικὰ εὑρήματα
εἶναι:
α) ὁ δείκτης ἀντίστασης 0,49 (RI: φυσιολο-
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Εἰκόνα 1

Εἰκόνα 2

γικὲς τιμὲς 0,6-0,7), ἕνας γενικὸς δείκτης νεφροπαρεγχυματικῆς νόσου. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ σοβαροῦ
βαθμοῦ στένωση νεφρικῆς ἀρτηρίας >75-80%
(RAS), στὰ πρώιμα στάδια τῆς νόσου ὁ δείκτης
ἀντιστάσεων εἶναι χαμηλὸς (RI< 0,6). Ἀποδίδεται
στὴν ἐκσεσημασμένη ἀγγειοδιαστολή, ποὺ προά
γεται ἀπὸ αὐτορυθμιζόμενους ἐνδονεφρικοὺς
μηχανισμοὺς καὶ στοχεύουν στὴν προστασία τοῦ
ἰσχαιμικοῦ νεφροῦ. Καθὼς ἡ νόσος ἐξελίσσεται
καὶ προσβάλει τὸ νεφρικὸ παρέγχυμα, αὐξάνονται οἱ ἀγγειακὲς ἀντιστάσεις καὶ κατὰ συνέπεια
αὐξάνεται ὁ RI >0,8. Ὁ δείκτης ἀντιστάσεων ἔχει
ὄχι μόνο διαγνωστική, ἀλλὰ καὶ προγνωστικὴ
ἀξία: RI > 0,8 ὑποδεικνύει σοβαρὴ παρεγχυματικὴ νόσο καὶ ἀποτελεῖ δυσμενῆ δείκτη ἀποκατάστασης τῆς νεφρικῆς λειτουργίας καὶ διόρθωσης
τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση
ἐπαναγγείωσης.
β) ὁ χρόνος ἐπιτάχυνσης 0,12 sec (AT: φυσιολογικὲς τιμὲς < 0,07 sec), ἐνδεικτικὸς χαμηλῆς
ροῆς ἐνδονεφρικά.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ ἀσθενὴς ὑπεβλήθη σὲ μαγνητικὴ ἀγγειογραφία νεφρικῶν ἀρτηριῶν (MRA),
ποὺ ἐπιβεβαίωσε τὰ εὑρήματα τοῦ Triplex: στένωση 90% τῆς ἀριστερῆς νεφρικῆς ἀρτηρίας, ἀμέσως
μετὰ τὴν ἔκφυση τοῦ ἀγγείου ἀπὸ τὴν κοιλιακὴ
ἀορτὴ (Eἰκόνα 3).
Στὸ ραδιενεργὸ νεφρόγραμμα καταδεικνύεται ἡ ἐπηρεασμένη λειτουργικότητα τοῦ ἀριστεροῦ νεφροῦ στὸ 36%, στὴ σχετικὴ συμμετοχὴ τῆς
συνολικῆς νεφρικῆς λειτουργίας (split function),
ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸν δεξιὸ νεφρὸ πού συμβάλλει
στὸ 64% τῆς σπειραματικῆς λειτουργίας (Eἰκόνα

4). Στὴν ἴδια ἐξέταση ὑπολογίστηκε, μὲ τὴν τεχνικὴ gates, ὁ ρυθμὸς σπειραματικῆς διήθησης (GFR)
στὸ δεξιὸ νεφρὸ στὰ 76,2ml/min/1,73m², ἐνῶ στὸν
ἀριστερὸ νεφρὸ ἦταν παθολογικὸς στα 26,6ml/
min/1.73m².

Εἰκόνα 3
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Εἰκόνα 4
Εὔλογα τίθεται τὸ ἐρώτημα ἀναφορικὰ μὲ
τὴν αἰτιολογία τῆς νεφρικῆς στένωσης: ἰνομυϊκὴ
δυσπλασία (FMD) ἤ ἀθηρωμάτωση; Ἡ ἰνομυϊκὴ
δυσπλασία προσβάλλει συνηθέστερα τὶς νεφρικὲς
ἀρτηρίες καὶ τὶς καρωτίδες, καὶ χαρακτηρίζεται
ἀπὸ τὴν ἐναπόθεση ἰνικῆς στὰ τοιχώματα τῶν
προσβεβλημένων ἀρτηριῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ
στένωση τοῦ ἄυλου. Ἐπίσης, στὴν FMD παρατηροῦνται ἀνευρύσματα, διαχωρισμοὶ καὶ ἑλικοειδῆ πορεία τῶν ἀγγείων.
Τὰ εὑρήματα συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς ἀθηρωμάτωσης:
α) Ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ ἡ ἀσθενὴς εἶναι 56 ἐτῶν
καὶ καπνίστρια, ἐνῶ ἡ FMD προσβάλλει μικρότερες ἡλικίες.
β) Στὸ triplex κοιλιακῆς ἀορτῆς ἀπεικονίζονται ἀθηρωματικὲς ἀλλοιώσεις καὶ τοιχωματικὸς
θρόμβος.
γ) Στὴν MRA νεφρικῶν ἀρτηριῶν ἀπουσιά-

ζει ἡ χαρακτηριστικὴ κομβολογοειδὴς εἰκόνα τῆς
ἰνομυϊκῆς δυσπλασίας (ἐναλλαγὲς στενώσεων μὲ
μικρὰ ἀνευρύσματα τῶν ἀγγείων). Ἐπιπρόσθετο
στοιχεῖο εἶναι ἡ ἐντόπιση τῆς στένωσης στὸ στέλεχος τοῦ ἀγγείου, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν FMD ποὺ
συνηθέστερα προσβάλλει τή μεσότητα καὶ τὸ περιφερικὸ τμῆμα.
δ) Ἡ αἰφνίδια ἐπιδείνωση τῆς νεφρικῆς λειτουργίας, μέσα σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα,
ἐπίσης συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς ἀθηρωμάτωσης, καθὼς
ἡ FMD ἔχει βραδύτερη πορεία.
Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ ἀθηρωμάτωση ἐνδέχεται νὰ ὁδηγήσει μὲ τὴν πάρoδο τοῦ χρόνου, σὲ
πλήρη ἀπόφραξη/θρόμβωση, κατάληξη σπάνια
σὲ FMD. Τέλος, ὁ ἀνοσολογικὸς ἔλεγχος, ποὺ διενεργήθηκε προκειμένου νὰ ἀποκλειστεῖ ἀγγειίτιδα, ἀπέβη ἀρνητικός. Ἡ νεφρικὴ ἀρτηριογραφία
ἀνέδειξε στένωση 99% ἀριστερὰ καὶ ἡ ἀσθενὴς
ὑπεβλήθη σὲ ἐπιτυχῆ ἀγγειοπλαστικὴ μὲ ἐμφύτευ-
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Εἰκόνα 5

Εἰκόνα 6

Εἰκόνα 7
ση stent. Μετὰ τὴν ἀγγειοπλαστική, ἡ ἀρτηριακὴ
πίεση ἐπανῆλθε στὰ φυσιολογικὰ ἐπίπεδα καὶ ἡ
ἀσθενὴς δὲν λαμβάνει φαρμακευτικὴ ἀγωγή. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι παρὰ τὴν παρουσία ὑπέρτασης ΙΙΙ σταδίου καὶ τὴν ὑποκείμενη νόσο, ἡ
ἀσθενὴς δὲν παρουσίαζε σημεῖα διαστολικῆς δυσλειτουργίας στὸ Doppler (Eἰκόνες 5,6,7), οὔτε

σημεῖα ὑπερτροφίας ἀριστερῆς κοιλίας στὸ ΗΚΓράφημα. Ἄλλωστε δὲν πρόκειται γιὰ ἀσθενῆ μὲ
μακροχρόνια ἀρρύθμιστη ὑπέρταση. Ἐπιπρόσθετα, στὴ Δυναμικὴ Ἠχοκαρδιογραφία μὲ δοβουταμίνη δὲν ὑπῆρξαν διαταραχὲς κινητικότητας, ἐνῶ
καὶ ἡ στεφανιαία ἐφεδρεία ροῆς ἦταν φυσιολογικὴ CFR LAD =2,2 (Eἰκόνα 8 A,B).
Ἡ νεφροαγγειακὴ ὑπέρταση ἀποτελεῖ τὸ συχνότερο αἴτιο δευτεροπαθοῦς ὑπέρτασης. Ἡ κλινικὴ ὑποψία θὰ ὁδηγήσει στὸν περαιτέρω ἔλεγχο
στοὺς ἀκόλουθους ἀσθενεῖς:
-Ἔναρξη ὑπέρτασης πρὶν τὴν ἡλικία 30 ἐτῶν.
-Ἀνθεκτικὴ ὑπέρταση πού ἐπιπλέκεται μὲ νεφρικὴ ἤ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
- Φύσημα στὴν κοιλιακὴ χώρα.
-Ταχεία ἐπιδείνωση προϋπάρχουσας, καλῶς
ἐλεγχόμενης ὑπέρτασης.
-Ἀνθεκτικὴ ὑπέρταση, δηλαδὴ μὴ ἐλεγχόμενη
ὑπέρταση παρὰ τὴ χορήγηση 4 ἀντιυπερτασικῶν
φαρμάκων, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἀνταγωνιστῆ τῶν
ὑποδοχέων τῶν ἀλατοκορτικοειδῶν.
-Ὑπερτασικὴ κρίση, δηλαδὴ ὀξεία νεφρικὴ
ἀνεπάρκεια, πνευμονικὸ οἴδημα, ὑπερτασικὴ
ἐγκεφαλοπάθεια.
-Ἐπιδείνωση τῆς νεφρικῆς λειτουργίας μετὰ
χρήση φαρμάκων πού ἀποκλείουν τὸ σύστημα
ρενίνης-ἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης.
-Ἀνεξήγητη ἀτροφία νεφροῦ ἤ διαφορὰ στὸ
μέγεθος τῶν νεφρῶν.
-Flash πνευμονικὸ οἴδημα.
Πέρα ἀπὸ τὴν ἀθηρωμάτωση καὶ τὴν ἰνομυϊκὴ δυσπλασία, ἄλλα σπανιότερα αἴτια εἶναι:
α) Ἀγγειΐτιδες (Βurger, Takayasu, ὀζώδης πολυαρτηρίτιδα).
β) Διαχωρισμὸς τῆς ἀορτῆς ἤ τῆς νεφρικῆς
ἀρτηρίας.
γ) Τραυματισμὸς τῆς ἀρτηρίας.
δ) Ἐμβολὴ θρόμβου.
ε) Νοσήματα τοῦ κολλαγόνου.
στ) Μετακτινικὴ στένωση.
Ἀναφορικὰ μὲ τὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ σὲ
ἀσθενεῖς μὲ RAS:
-Ἀνταγωνιστὲς ἀσβεστίου, β-ἀποκλειστὲς καὶ
διουρητικὰ συνιστῶνται μὲ ἔνδειξη Ι (ἕνα) σύμ-
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Εἰκόνα 8A

Εἰκόνα 8B

φωνα μὲ τὶς τελευταῖες κατευθυντήριες ὁδηγίες
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας (ESC
2017).
-α-MEA καὶ ἀποκλειστὲς τῶν ὑποδοχέων τῆς
ἀγγειοτασίνης συνιστῶνται σὲ ἑτερόπλευρη στένωση μὲ ἔνδειξη Ι (ESC 2017). Σὲ ἀμφετερόπλευρη στένωση δὲν συνιστᾶται ἡ χορήγησή τους. Ἡ
ἐπεμβατικὴ θεραπεία συνιστᾶται σὲ ἀνθεκτικὴ
ὑπέρταση (τουλάχιστον 4 ἀντιυπερτασικὰ φάρμακα), σὲ ἐπιδείνωση τῆς νεφρικῆς λειτουργίας
καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ flash πνευμονικὸ οἴδημα ἤ συμφορητικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ διατηρημένο
κλάσμα ἐξώθησης. Ἡ ἐπεμβατικὴ ἀντιμετώπιση
περιλαμβάνει τὴν ἐνδοαγγειακὴ ἀποκατάσταση
καὶ τὴ χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση, ποὺ ἔχουν ὡς
στόχο τὴν ἄρση τῆς στένωσης καὶ τὴν ἐπαναιμάτωση τοῦ νεφροῦ. Ἡ χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση
συνιστᾶται, ὅταν συνυπάρχει σύμπλοκη ἀνατομία (ἀνεύρυσμα τῆς νεφρικῆς ἀρτηρίας, βλάβη
διχασμοῦ), ἐπὶ ἀποτυχίας τῆς ἐνδοαγγειακῆς θεραπείας ἤ ὅταν σχεδιάζεται ἀνοιχτὸ χειρουργεῖο
τῆς ἀορτῆς.
Ἡ ἐνδοαγγειακὴ θεραπεία περιλαμβάνει τὴν
χρήση τῶν διατεινόμενων μὲ μπαλόνι stent (ballon
expadable stent). Τὸ προφορτωμένο σὲ μπαλόνι
stent τοποθετεῖται στὸ σημεῖο τῆς στένωσης ταυτόχρονα μὲ τὴ διενέργεια ἀγγειοπλαστικῆς. Ἄλλη
τεχνικὴ ἀποτελεῖ ἡ προδιάταση μὲ μπαλόνι καὶ
σὲ δεύτερο χρόνο ἡ ἐμφύτευση stent.
Οἱ μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες
(ΑSTRAL 2009 καὶ CORAL 2014) δὲν ἔδειξαν
ὄφελος ὡς πρὸς τὴ βελτίωση τῆς νεφρικῆς λει-

τουργίας σὲ ἀσθενεῖς μὲ RAS, ποὺ ὑποβλήθηκαν
σὲ ἀγγειοπλαστικὴ τῆς νεφρικῆς ἀρτηρίας ὡς θεραπεία ρουτίνας. Στὴ μελέτη Coral καταγράφηκε ἤπια πτώση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης κατὰ 23
mmHg στὴν ὁμάδα τῆς ἀγγειοπλαστικῆς (p=0,03).
Γίνεται ἀντιληπτό, ὅτι ἡ καθολικὴ ἐφαρμογὴ τῆς
ἀγγειοπλαστικῆς τῆς νεφρικῆς ἀρτηρίας ὡς θεραπεία πρώτης γραμμῆς δὲν ἀποδίδει ἀποτελέσματα.
’Επομένως κρίνεται σκόπιμη ἡ κατάλληλη ἐπιλογὴ ἀσθενῶν, ποὺ θὰ βασίζεται ὄχι μόνο σὲ ἀνατομικὰ δεδομένα (Triplex νεφρικῶν ἀρτηριῶν, μαγνητικὴ ἀγγειογραφία ἤ ἀξονικὴ ἀγγειογραφία
νεφρικῶν ἀρτηριῶν) ἀλλὰ καὶ σὲ λειτουργικὰ
κριτήρια, ὅπως αὐτὰ προκύπτουν ἀπὸ τὶς διαδοχικὲς μετρήσεις τῆς κάθαρσης τῆς κρεατινίνης καὶ
τοῦ ραδιενεργοῦ νεφρογράμματος. Τέλος, μείζονος σημασίας εἶναι ἡ τακτικὴ κλινικὴ ἐξέταση
τῶν ἀσθενῶν καὶ ἡ συστηματικὴ παρακολούθηση
τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ἔτσι ὥστε οἱ ἀσθενεῖς μὲ
ἀνθεκτικὴ ὑπέρταση (τουλάχιστον 4 ἀντιυπερτασικὰ φάρμακα) νὰ ὑποβληθοῦν ἐγκαίρως σὲ ἀγγειοπλαστικὴ καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν μόνιμες βλάβες τοῦ νεφρικοῦ παρεγχύματος.
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