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Χρόνια νεφρικὴ νόσος. Τί πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ νὰ
μὴν καταλήξει κάποιος στὸ τεχνητὸ νεφρό;
Τὰ ποσοστὰ ἐμφάνισης καὶ διάγνωσης τῆς χρόνιας
νεφρικῆς νόσου (ΧΝΝ) ὁλοένα καὶ αὐξάνονται
παγκοσμίως, μὲ κύριο κόστος τὸ ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο στὴν
ποιότητα ζωῆς τῶν ἀσθενῶν. Κρίνεται λοιπὸν ἀναγκαία
ἡ λήψη μέτρων καὶ θεραπευτικῆς στρατηγικῆς γιὰ τὴν
καθυστέρηση ἐξέλιξης τῆς νόσου καὶ τὴν ἐλαχιστοποίηση
τῶν ἐπιπλοκῶν της, μὲ τελικὸ ἀπώτερο στόχο τὴν ἀποφυγὴ
ΧΝΝ τελικοῦ σταδίου καὶ τὴν ἔνταξη τοῦ ἀσθενοῦς σὲ
αἱμοκάθαρση. Ποσοστὸ 10% τοῦ πληθυσμοῦ παγκοσμίως
πάσχει ἀπὸ ΧΝΝ, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἕνα 10% ποὺ ἔχει
ΧΝΝ, χωρὶς διάγνωση.
Ὁ νεφρὸς ἐπιτελεῖ τεράστιο ἔργο, φιλτράροντας
καθημερινὰ 150-170 λίτρα αἵματος ἀπὸ τοξίνες καὶ μὲ
παραγωγὴ ὁρμονῶν ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴ λειτουργία
τοῦ αἱμοποιητικοῦ καὶ τὸ μεταβολισμὸ τῶν ὀστῶν. Ἡ ΧΝΝ
ταξινομεῖται σὲ 5 στάδια καὶ ἀποτελεῖ ἐξελικτικὴ πάθηση,
ποὺ καταλήγει στὸ τελικὸ 5ο στάδιο χρόνιας νεφρικῆς
νόσου μὲ ἐξωνεφρικὴ κάθαρση, τὴν αἱμοκάθαρση.
Ὁ ρυθμὸς τῆς ἐξέλιξης ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ φύση τῆς
ὑποκειμένης νόσου. Ὑπάρχουν καταστάσεις μὲ βραδεῖα
ἐξέλιξη τῆς νεφρικῆς νόσου, ἡ ὁποία δὲν θὰ φτάσει ποτὲ
σὲ τελικὸ στάδιο καὶ καταστάσεις ποὺ ἡ ἐπιδείνωση μπορεῖ
νὰ συμβεῖ σὲ λίγα χρόνια ἢ ἀκόμα καὶ μῆνες.
Δὲν ὑπάρχουν εἰδικὰ φάρμακα γιὰ τὴν ἐπιβράδυνση
τῆς ἐξέλιξης τῆς ΧΝΝ, παρότι ὁρισμένα φάρμακα, ὅπως οἱ
ἀναστολεῖς τοῦ συστήματος ρενίνης ἀγγειοτασίνης, μπορεῖ
νὰ συμβάλουν σὲ αὐτό.
Γιὰ τὴν καθυστέρηση τῆς ἐξέλιξης θὰ πρέπει νὰ
φροντίζουμε:
1. Τὴ ρύθμιση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης. Ἡ ἀρτηριακὴ
ὑπέρταση ἀποτελεῖ σημαντικὸ παράγοντα ἐξέλιξης τῆς
ΧΝΝ, καθὼς προκαλεῖ χρόνιες βλάβες. Ὁ ἔλεγχος τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης θὰ πρέπει νὰ γίνεται μὲ τροποποίηση
τῆς διατροφικῆς συνήθειας καὶ σημαντικὸ περιορισμὸ
ἅλατος ἢ/καὶ μὲ τὴν προσθήκη εἰδικῆς ἀντιυπερτασικῆς
φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνεται
ἀρτηριακὴ πίεση μικρότερη ἀπὸ 130/80mmHg. Ὅταν
ὑπάρχει ἡ δυνατότητα προτιμᾶται φαρμακευτικὴ ἀγωγή,
ποὺ ἀναστέλλει τὸν ἄξονα ρενίνης-ἀγγειοτασίνης,
ἐπειδὴ διαθέτει καὶ σημαντικὴ ἀντιπρωτεϊνουρικὴ καὶ
νεφροπροστατευτικὴ δράση καὶ ἔτσι φαίνεται νὰ παρέχει
σημαντικὸ πλεονέκτημα σὲ εἰδικὲς κατηγορίες ἀσθενῶν
μὲ ΧΝΝ.
2. Τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τοῦ σακχάρου αἵματος σὲ
ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη καὶ ΧΝΝ. Μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο καθυστερεῖται ἡ ἐξέλιξη τῆς νεφρικῆς ἀνεπάρκειας
καὶ, ἐπιπλέον, ἐπιβραδύνονται: α) οἱ μικροαγγειακὲς
ἐπιπλοκές, ὅπως ἀμφιβληστροειδοπάθεια, περιφερικὴ
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ἀρτηριοπάθεια, νευροπάθεια καὶ β) οἱ μακροαγγειακὲς
ἐπιπλοκές, ὡς ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, νόσος καρωτίδων,
ἀθηρωμάτωση, ἔμφραγμα. Σύμφωνα μὲ τὶς κατευθυντήριες
ὁδηγίες, ἡ γλυκοζυλιωμένη αἱμοσφαιρίνη πρέπει νὰ εἶναι
λιγότερο ἀπὸ 7%.
3. Τὴν ἀποφυγὴ δυνητικὰ νεφροτοξικῶν
παραγόντων. Νεφροτοξικοὶ παράγοντες εἶναι τὰ μή
στεροειδῆ ἀντιφλεγμονώδη φάρμακα, οἱ νεφροτοξικὲς
ἀντιβιώσεις καὶ τὰ ἐνδοφλέβια σκιαγραφικὰ στὸ πλαίσιο
διενέργειας ἀξονικῆς τομογραφίας, στεφανιογραφίας
κ.ἄ. Οἱ δυνητικὰ νεφροτοξικοὶ παράγοντες πρέπει νὰ
ἀποφεύγονται σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἤδη ὑπάρχουσα νεφρικὴ
νόσο καὶ ἄρα μὲ μειωμένες ἐφεδρεῖες νεφροῦ, καθὼς
μπορεῖ νὰ προκαλέσουν μὴ ἀναστρέψιμη ἐπιδείνωση στὴ
νεφρικὴ λειτουργία.
4. Τὸν περιορισμὸ τῆς πρωτεϊνικῆς πρόσληψης.
Μελέτες σὲ ζῶα ἔχουν ἀναδείξει πὼς ἡ δίαιτα ὑψηλῆς
περιεκτικότητας σὲ πρωτεΐνη προκαλεῖ ἱστολογικὲς
ἀνωμαλίες σὲ νεφρικὴ βιοψία, καθὼς καὶ πρωτεϊνουρία.
Βάσει κατευθυντηρίων ὁδηγιῶν, συνιστάται πρόσληψη
πρωτεΐνης ὑψηλῆς βιολογικῆς ἀξίας κάτω ἀπὸ 0,8mg
ἀνὰ κιλὸ σωματικοῦ βάρους τὴν ἡμέρα, σὲ ὅλους τοὺς
ἀσθενεῖς ποὺ πάσχουν ἀπὸ ΧΝΝ, ἐνῶ ὁ περιορισμὸς
γίνεται πιὸ αὐστηρὸς (κάτω ἀπὸ 0,6mg ἀνὰ κιλὸ σωματικοῦ
βάρους τὴν ἡμέρα), ὅταν πλέον ἡ νεφρικὴ νόσος εἶναι

προχωρημένη (στάδιο 4 νεφρικῆς ἀνεπάρκειας). Ἐπίσης,
περιορισμὸ τροφῶν ὑψηλῆς περιεκτικότητας σὲ φωσφόρο,
κάλιο καὶ νάτριο, καθὼς ὁ πάσχων νεφρὸς δὲν μπορεῖ
νὰ τὰ ἀποβάλλει στὸ ἐπιθυμητὸ ποσοστό. Θὰ πρέπει,
ἑπομένως, νὰ ἀκολουθεῖται ἰσορροπημένη διατροφὴ μὲ
ἐπαρκῆ ἐνυδάτωση, τουλάχιστον 2 λίτρα ἡμερησίως.
5. Τὴν καλὴ ρύθμιση τοῦ σωματικοῦ βάρους. Ἀπὸ
μελέτες ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι ἡ παχυσαρκία προκαλεῖ

βλάβες στὸ νεφρό.
Ἡ συχνὴ παρακολούθηση, ἡ σωστὴ ἐνημέρωση καὶ
ἡ συνεργασία ἰατροῦ καὶ ἀσθενοῦς ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ
μπορέσουν νὰ τηρηθοῦν ὅλα τὰ παραπάνω, καὶ ἔτσι νὰ
πετύχουμε τὸ καλύτερο δυνατὸ ἀποτέλεσμα, ποὺ θὰ εἶναι
ἡ μέγιστη δυνατὴ ἐπιβράδυνση τῆς χρόνιας νεφρικῆς
νόσου. 
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