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ἱ νεφροὶ εἶναι δύο σημαντικὰ ὄργανα, ποὺ βοηθοῦν
στὴ διατήρηση τῆς ὁμοιόστασης-ἰσορροπίας τοῦ
ὀργανισμοῦ, ὥστε ὅλα τὰ κύτταρά μας νὰ λειτουργοῦν
ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες. Εἶναι, ἐπίσης, γνωστό, ἄν καὶ
συχνὰ παραβλέπεται, ὅτι ἡ πρόληψη τῶν νεφρικῶν παθήσεων συνδέεται στενὰ μὲ τὴν πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν
παθήσεων. Πρακτικά, αὐτὸ σημαίνει, ὅτι οἱ ἡλικιωμένοι πρέπει
νὰ προσέχουν τὸ βάρος τους, νὰ ἔχουν ρυθμισμένο τὸ
ζάχαρο, τὴν πίεση καὶ τὴ χοληστερίνη, νὰ σταματήσουν
τὸ κάπνισμα καὶ νὰ ἐπισκέπτονται τακτικὰ τὸν ἰατρό τους,
γιὰ τὸν ἔλεγχο δυνητικά, σοβαρότερων καταστάσεων ποὺ
συνδέονται μὲ τὴ νεφρικὴ λειτουργία.
Aπό τὴν ἄλλη μεριά, ἡ υἱοθέτηση ἑνὸς καθιστικοῦ τρόπου
ζωῆς ἔχει συνδεθεῖ μὲ τὴν ἐμφάνιση πολλῶν χρόνιων ἀσθενειῶν καί, εἰδικότερα, ὡς πρὸς τὴ νεφρικὴ ἀνεπάρκεια, γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἔλλειψη ἐπαρκοῦς φυσικῆς δραστηριότητας
ἀποτελεῖ ἰσχυρό, ἀνεξάρτητο παράγοντα κινδύνου, ἀλλὰ
καὶ προγνωστικὸ δείκτη γιὰ ὅσους ἤδη ἔχουν νοσήσει ἀπὸ
τὴν ἀσθένεια. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, ὅμως, στὸ δυτικὸ
κόσμο, δαπανοῦν λίγο χρόνο γιὰ νὰ γυμναστοῦν, προκειμένου νὰ θωρακίσουν τὴν ὑγεία τους, παρόλο ποὺ κάτι τέτοιο
θὰ ἀπαιτοῦσε ἐλάχιστο ἀπὸ τὸν ἡμερήσιο ἐλεύθερο χρόνο
τους περίπου (4-6%). Ὡς συνέπεια, τὸ ὑπόλοιπο διάστημα τῆς
ἡμέρας καλύπτεται ἀπὸ παθητικὲς δραστηριότητες, ὅπως
κάθισμα, τηλεθέαση, κ.ἄ.
Ἀπὸ σχετικὲς μελέτες γνωρίζουμε ὅτι ἡ σωματικὴ ἀδράνεια, περισσότερο ἀπὸ 8 ὧρες ἡμερησίως, αὐξάνει τὸν
κίνδυνο μείωσης τῆς eGFR <60 ml/min κατὰ 42%, ἐνῶ γιὰ
κάθε ἐπιπλέον 30 min καθιστικοῦ χρόνου ζωῆς, ὁ κίνδυνος
νὰ ἔχουμε χαμηλὸ eGFR (<45 ml/min) αὐξάνεται κατὰ 16%.
Πρόσφατα, ἔχει μάλιστα ἀναδειχτεῖ ὁ ἰδιαίτερος ρόλος τοῦ
μυϊκοῦ συστήματος, ὡς πρὸς τὴν πρόληψη τῆς χρόνιας
νεφρικῆς ἀνεπάρκειας, δεδομένου ὅτι ὅσο ὑψηλότερο εἶναι
τὸ ἐπίπεδο δύναμης τόσο καλύτερα λειτουργοῦν οἱ νεφροί.
Πρακτικά, αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς παραδοσιακοὺς
τρόπους ἐκγύμνασης (περπάτημα, τρέξιμο, κολύμβηση,
ποδηλασία) οἱ ἡλικιωμένοι θὰ πρέπει νὰ ἀσκοῦνται καὶ μὲ
ἐπιπρόσθετα βάρη ἤ ἀλτῆρες, προκειμένου νε μεγιστοποιήσουν τὸ ἀναμενόμενο ὄφελος.
Οἱ μηχανισμοί, μέσῳ τῶν ὁποίων ἡ συστηματικὴ ἄσκηση
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προάγει τὴ νεφρικὴ λειτουργία, περιλαμβάνουν τὴν τροποποίηση τῶν παραγόντων κινδύνου, τὴ μείωση τῆς φλεγμονῆς
καὶ τοῦ ὀξειδωτικοῦ στρὲς καθὼς καὶ τὴ βελτίωση τῆς ἐνδοθηλιακῆς λειτουργίας. Δεδομένου, ἐπίσης, τοῦ ὁμοιοστατικοῦ
ρόλου τῶν νεφρῶν, ὡς πρὸς τὸ μυϊκὸ μεταβολισμὸ (ἀλλὰ
καὶ ἀντιστρόφως), γίνεται εὔκολα ἀντιληπτή, ἡ ἰσχυρὴ σχέση
ποὺ ὑφίσταται μεταξὺ τῆς σωματικῆς δραστηριότητας καὶ
τῆς νεφρικῆς λειτουργίας.
Μὲ βάση τὰ παραπάνω, συνάγεται ὅτι ἡ ἄσκηση ἀποτελεῖ
βασικὸ προληπτικὸ μέσο ἔναντι τῆς χρόνιας νεφρικῆς ἀνεπάρκειας, ἐνῶ δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει καὶ τὸ γεγονός,
ὅτι σὲ ἀρκετὲς προηγμένες χῶρες ἡ ἄσκηση ἐφαρμόζεται
καὶ θεραπευτικὰ σὲ νεφροπαθεῖς ἀσθενεῖς, στὴ διάρκεια
τῆς αἱμοκάθαρσης γιὰ τὴ βελτίωση τῆς κλινικῆς εἰκόνας,
τῆς λειτουργικῆς ἱκανότητας καὶ τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν
ἀσθενῶν. 

