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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
Ονοµατεπώνυµο :  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥΛΑ 
Ηµεροµηνία  
& Τόπος Γεν. :  9 ∆εκεµβρίου 1962, Λευκωσία, Κύπρος 
 
9/1974-6/1980 :  Απολυτήριο Γυµνασίου, Παγκύπριο 
   Γυµνάσιο Θηλέων Παλουριωτίσσης, Λευκωσία  
 
10/1982-10/1988 :  Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Ακαδηµία Σόφιας, 
   Ανώτερο Ιατρικό Ινστιτούτο Βάρνας, µε υποτροφία 

Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Κύπρου 
 
4/1990 :  Αναγνώριση τίτλου σπουδών στο ∆ιαπανεπιστηµιακό

 Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών της Αλλοδαπής 
(∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α) 

 
5/1991 : Εγγραφή στο Μητρώον Ιατρών Κύπρου 
 
6/1997 : Τίτλος ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας από τη 

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας Ηρακλείου Κρήτης 
 

7/1997 : Αναγνώριση ειδικότητος στην Παθολογία από Ιατρικό 
  Συµβούλιο Υπουργείου Υγείας Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
 
6/1997-3/1999 : ∆ιενέργεια Επιδηµιολογικής Παγκύπριας Μελέτης µε 

θέµα ‘Πολυκυστική Νόσος των Νεφρών’, µε διετή 
υποτροφία του Παγκύπριου Συνδέσµου Φίλων 
Νεφροπαθών (ΠΣΦΝ) & Εκπαίδευση στη Νεφρολογία 
στο Νεφρολογικό Τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου 
Λευκωσίας 

 
3/1999-3/2003 :  Ειδικότητα Νεφρολογίας στο Νεφρολογικό       
   Τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, υπό τη 

διευθυνση του ∆ρος Α.Μ. Πιερίδη 
 
10/2003 :  Τίτλος ιατρικής ειδικότητας Νεφρολογίας από τη 

∆ιεύθυνση  ∆ηµόσιας Υγείας Ηρακλείου Κρήτης 
10/2003 : Αναγνώριση ειδικότητος στη Νεφρολογία από Ιατρικό 

Συµβούλιο Υπουργείου Υγείας Κύπρου 
 
3/2003-Σήµερα :  Έκτακτη νεφρολόγος στο Νεφρολογικό Τµήµα του 

Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, υπό τη διεύθυνση του 
∆ρος Α.Μ. Πιερίδη 

 
• Συµµετοχή σε αρκετά επιστηµονικά συνέδρια και πραγµατοποίηση 

πολλών διαλέξεων, ανακοινώσεων και στρογγυλής τράπεζας καθώς 
και συγγραφή και δηµοσίευση 18 επιστηµονικών εργασιών µε άλλους 
συνεργάτες, σε διεθνή περιοδικά 
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• Επιµέλεια έκδοσης τόµων πρακτικών σε δύο Ιατρικά Συνέδρια [11ο 
Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά 1-3 Νοεµβρίου 2002 / Τόµος 
εργασιών Κυπρίων οµιλητών και Συνέδριο Αλκυονίδες Ηµέρες 
Νεφρολογίας, Συνεχιζόµενη Ιατρική Εκπαίδευση, Λευκωσία 30-31 
Ιανουαρίου 2004] 

 
• Μέλος της Παθολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Νεφρολογικής 

Εταιρείας Ελλάδος και της Πανευρωπαικής Νεφρολογικής Εταιρείας 
(ERA-EDTA) 

 
• Ενασχόληση µε τα υπερηχογραφικά ευρήµατα της πολυκυστικής 

νόσου των νεφρών και γενικότερα το υπερηχογράφηµα άνω κοιλίας, 
υπό την επίβλεψη της ακτινολόγου ∆ρ Χρύσας Τζιακούρη 
(απογευµατινές ώρες από τον 6/1997 µέχρι σήµερα) 

 
• ∆ηµιουργία Αρχείων για θέµατα µε ειδικό ενδιαφέρον για τη 

Νεφρολογική κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας όπως η 
πολυκυστική νόσος των νεφρών, ο πρωτοπαθής 
υπερπαραθυρεοειδισµός, η οπισθοπεριτοναική ίνωση, οι αγγειίτιδες, η 
κυστινουρία κ.ά. (απογευµατινές ώρες από τον 6/1997 µέχρι σήµερα) 

 
 
Α' ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 
 
1. ∆ηµητρίου Κ, Ζουβάνη Ι, Κυριάκου Κ, Καλλικάς Γ, Πιερίδης Α. Οξεία 

νεφρική ανεπάρκεια µε ανουρία σε έγκυο µε µερική λιποδυστροφία. 
Ιατρική Κύπρος 1997; 15(1&2):29-32. 

 
2. Demetriou K, Kallikas I, Zouvani I, Kyriacou K, Pierides A. The 

pregnant patient with partial lipodystrophy developing acute renal 
failure.  Onset of de novo membranoproliferative glomerulonephritis. 
Nephrol Dial Transplant 1998; 13:2121-2124. 

3. ∆ηµητρίου Κ, Στυλιανού Κ, Πιερίδης Α. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια και 
πορφύρα µετά από ασύµβατη µετάγγιση.  Ιατρική 1998; 74(5):416-421.  

 
4. Κωνσταντίνου-∆έλτας Κ, Πιερίδης Α, ∆ηµητρίου Κ, Κοπτίδης Μ.  

Πολυκυστική νόσος των νεφρών: Μοριακή γενετική και µοριακή 
παθολογία. Ελληνική Νεφρολογία 1998; 10(3)268-277. 

 
5. Demetriou K, Tziakouri Ch, Anninou K, Eleftheriou A, Koptides M, 

Nicolaou A, Constantinou-Deltas C, Pierides A. Autosomal dominant 
polycystic kidney disease type 2.  Ultrasound, genetic and laboratory 
correlations.  Nephrol Dial Transpl 2000; 15: 205-211.  

 
6. ∆ηµητρίου Κ, Τζιακούρη Χρ, Ελευθερίου Α, Κοπτίδης Μ, Νικολάου Α, 

Άννινου Κ, Κωνσταντίνου-∆έλτας Κ, Πιερίδης Α. Πολυκυστική νόσος 
των νεφρών τύπου 2. Συσχέτιση υπερηχογραφικών και γενετικών 
ευρηµάτων της νόσου. Ελληνική Νεφρολογία 1999; 11: 188-197.                               
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7. Neophytou P, Constantinides R, Girginoudis P, Papapavlou P, Koptides 
M, Ioannou P, Eleftheriou A, Papadopoulou E. Papadopoulou D, 
Loucopoulos D, Demetriou K, Pierides A, Deltas-Constantinou C.  
Identification of novel and recurrent mutations in the unique region of 
the polycystic kidney disease 1 gene (PKD1) by single strand 
conformation analysis.  Balkan Journal of Medical Genetics 1998; 1(4): 
149-159. 

 
8. Demetriadou R, Pierides A, Tziakouri C, Demetriou K. Tc-99m 

Tetrofosmin in Parathyroid Imaging.  Eur J Nucl Med 1999; 26: 955-
957. 

 
9. ∆ηµητρίου Κ, Τζιακούρη Χ, Ελευθερίου Α, Κοπτίδης Μ, Νικολάου Α, 
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Geographical clustering of low density lipoprotein receptor gene 
mutations (C292X; Q363X; D365E & C660X) in Cyprus. Human 
Mutation 2000; 15:380-391. 

 
11. Koptides M, Mean R, Demetriou K, Pierides A, Constantinou-Deltas C.   

Genetic evidence for a trans-heterozygous model for cystogenesis in 
autosomal dominant polycystic kidney disease. Human Molecular 
Genetics 2000; 9(3): 447-452. 

 
12. Demetriou K, H’Maltezou E, Pierides A. Familial Homozygous 

Hypercholesterolemia. Effective longterm treatment with cascade 
double filtration plasmapheresis. Blood Purification 2001; 19: 308-313.  

 
13. Bouba I, Koptides M, Mean R, Costi CE, Demetriou K, Pierides A, 

Siamopoulos K, Constantinou Deltas C. Novel PKD1 deletions and 
missense variants in a cohort of Hellenic polycystic kidney disease 
families. Europ J Hum Genet 2001; 9: 677-684. 

 
14. M Koptides, R Mean, Ch Stavrou, A Pierides, K Demetriou, T 

Nakayama, F Hildebrandt, A Fuchshuber, C Constantinou Deltas. Novel 
NPRI polymorphic variants and its exclusion as a candidate gene for 
medullary cystic kidney disease (ADMCKD) type 1. Mol Cell Probes 
2001; Dec; 15 (6): 357-361.  

 
15. ∆ηµητρίου Κ, Πιερίδης Α. Πολυκυστική νόσος των νεφρών: κλινική 

εικόνα (τύπος Ι και τύπος ΙΙ). Αντιµετώπιση. Ελληνική Νεφρολογία 
2002, 14 (1): 123-135. 

 
16. Pierides A, Athanasiou Y, Demetriou K, Koptides M, Deltas CC. A 

family with the branchio-oto-renal syndrome: clinical and genetic 
correlations. Nephrol Dial Transplant 2002; 17: 1014-1018. 
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17. Πιερίδης Α, Ζουβάνη Ι, ∆ηµητρίου Κ, Κυριάκου Κ. Ιδιοπαθές νεφρωσικό 
σύνδροµο σε παιδιά στην Κύπρο (1980-2001). Μακροχρόνια 
αποτελέσµατα. Ελληνική Νεφρολογία 2002;  Ιούλιος 14(3):476-485. 

 
18. Lamnissou K, Zirogiannis P, Trygonis S, Demetriou K, Pierides A, 

Koptides M, Constantinou Deltas C. Evidence for association of ecNOS 
gene polymorphism with earlier progression to end stage renal disease 
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Β΄      ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 
1. ∆ηµητρίου K, Τζιακούρη X, Κοπτίδης M, ∆έλτας K, Πιερίδης A.  

Συγκριτική µελέτη πολυκυστικής νόσου τύπου Ι και τύπου ΙΙ.                 
Στο βιβλίο: ΠΝ. Ζηρογιάννης, Αθ. Αγραφιώτης ‘‘Κληρονοµικές Παθήσεις 
των Νεφρών’’ Αθήνα 2000. (2ον Πανελλήνιο Συµπόσιο για τις 
Κληρονοµικές Νεφροπάθειες, Βόλος 27-29 Ιανουαρίου 2000), σελ 165-
176  

 
2. Πιερίδης A, ∆ηµητρίου K, ∆έλτας K. Κυστινουρία. Κλινική εικόνα- 

Αντιµετώπιση. Στο βιβλίο: ΠΝ. Ζηρογιάννης, Αθ. Αγραφιώτης 
‘‘Κληρονοµικές Παθήσεις των Νεφρών’’ Αθήνα 2000. (2ον Πανελλήνιο 
Συµπόσιο για τις Κληρονοµικές Νεφροπάθειες, Βόλος 27-29 Ιανουαρίου 
2000), σελ 353-363  

 
3. ∆ηµητρίου Κ, Μελανθίου Φ, Πιερίδης Α. Νεφρική προσβολή στη 

διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη. Στο βιβλίο: ΠΝ. Ζηρογιάννης ‘‘Ο νεφρός 
στα συστηµατικά νοσήµατα’’ Αθήνα 2001. (Συνέδριο Αλκυονίδες 
Ηµέρες Νεφρολογίας, Συνεχιζόµενη Ιατρική Εκπαίδευση, ∆ελφοί, 15-17 
Φεβρουαρίου 2001), σελ 640-654 

 
4. Πιερίδης Α, ∆ηµητρίου Κ, Πατσιάς Χ, Κυριαλλής Κ. Η εφαρµογή της 

πλασµαφαίρεσης σε νευρολογικά νοσήµατα. Στο βιβλίο: ΠΝ. 
Ζηρογιάννης ‘‘Ο νεφρός στα συστηµατικά νοσήµατα’’ Αθήνα 2001. 
(Συνέδριο Αλκυονίδες Ηµέρες Νεφρολογίας, Συνεχιζόµενη Ιατρική 
Εκπαίδευση, ∆ελφοί, 15-17 Φεβρουαρίου 2001), σελ 1118-1125 

 
5. ∆ηµητρίου Κ. Πολυκυστική νόσος των νεφρών. Συγκριτική µελέτη των 

κλινικών, υπερηχογραφικών και γενετικών ευρηµάτων τύπου 1 και 2. 
Στο βιβλίο: Α. Πιερίδης, Κ. ∆έλτας, Χ. Σταύρου, Κ. ∆ηµητρίου ‘‘Η 
γενετική στη µελέτη των κληρονοµικών παθήσεων µε έµφαση στη 
νεφρολογία’’, Λευκωσία 2002. (11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά, 
1-3 Νοεµβρίου, 2002), σελ 91-110  

 
6. Πιερίδης Α, ∆ηµητρίου Κ. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια και σύνδροµο 

ΗΕLLP στην εγκυµοσύνη. Στο βιβλίο: ΠΝ. Ζηρογιάννης, Α. Πιερίδης, 
Αθ. ∆ιαµαντόπουλος ‘‘Επείγουσα Νεφρολογία’’, Αθήνα 2003. (Συνέδριο 
Αλκυονίδες Ηµέρες Νεφρολογίας, Συνεχιζόµενη Ιατρική Εκπαίδευση, 
Αρχαία Ολυµπία, Φεβρουάριος 2003), σελ 377-384 
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7. ∆ηµητρίου Κ. ∆ιαταραχές διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης στην κύηση. 
Παθογένεση, αιτιολογία και αντιµετώπιση. Στο βιβλίο: Α. Πιερίδης, Κ. 
∆ηµητρίου ‘‘Νεφρολογικά Προβλήµατα στην Εξάσκηση της Ιατρικής’’, 
Λευκωσία 2004 (Συνέδριο Αλκυονίδες Ηµέρες Νεφρολογίας, 
Συνεχιζόµενη Ιατρική Εκπαίδευση, Λευκωσία, 30-31 Ιανουαρίου 2004), 
σελ 50-68  

 
 
Γ΄      ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  

 
1. Α. Πιερίδης, Κ. ∆έλτας, Χ. Σταύρου, Κ. ∆ηµητρίου ‘‘Η γενετική στη 

µελέτη των κληρονοµικών παθήσεων µε έµφαση στη νεφρολογία’’, 
Λευκωσία 2002. 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά, 1-3 
Νοεµβρίου, 2002. 

      Copyright 2002, ISBN: 9963-8749-0-8 
 

2. Α. Πιερίδης, Κ. ∆ηµητρίου ‘‘Νεφρολογικά Προβλήµατα στην Εξάσκηση 
της Ιατρικής’’, Λευκωσία 2004. Συνέδριο Αλκυονίδες Ηµέρες 
Νεφρολογίας, Συνεχιζόµενη Ιατρική Εκπαίδευση, Λευκωσία, 30-31 
Ιανουαρίου, 2004.  

      Copyright 2004, ISBN: 9963-8749-1-6 
 
 

∆' ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

 
1. ∆ηµητρίου Κ, Ζουβάνη Ι, Κυριάκου Κ, Καλλικάς Γ, Πιερίδης Α.  Οξεία 

νεφρική ανεπάρκεια µε ανουρία σε έγκυο µε µερική λιποδυστροφία. 12ο 
Ετήσιο Συνέδριο Ιατρικού Συλλόγου ‘Ιπποκράτης’, Μάρτιος 1997, 
Λευκωσία, Κύπρος. 

 
2. ∆ηµητρίου Κ, Στυλιανού Κ, Πιερίδης Α.  Οξεία νεφρική ανεπάρκεια µε 

µετα-µεταγγισιακή πορφύρα µετά από ασύµβατη µετάγγιση αίµατος. 
Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο, Νοέµβριος 1997, Πάφος, Κύπρος. 

 
3. ∆ηµητρίου Κ, Τζιακούρη Χρ, Άννινου Κ, ∆έλτας Κ, Πιερίδης Α.  

Πολυκυστική νόσος των νεφρών τύπου 2 σε ενήλικες.  
Κλινικοεργαστηριακά και γενετικά ευρήµατα. 13ο Ετήσιο Συνέδριο 
Ιατρικού Συλλόγου ‘Ιπποκράτης’, Απρίλιος 1998, Λευκωσία, Κύπρος. 

 
4. ∆ηµητρίου Κ, Τζιακούρη Χρ, Νικολάου Α, Κοπτίδης Μ, Ελευθερίου Α, 

Κωνσταντίνου-∆έλτας Κ, Πιερίδης Α. Πολυκυστική νόσος των νεφρών 
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PKD2:          Polycystic kidney disease type 2 & το γονίδιο της 
πολυκυστικής νόσου των νεφρών τύπου 2 

PKD3:           Polycystic kidney disease type 3 & το γονίδιο της 
πολυκυστικής νόσου των νεφρών τύπου 3 

ΤΣΧΝΑ:        Τελικό Στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας 

ΧΝΑ:             Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 

KMN:            Κυστική Μυελική Νόσος 

CT:               Αξονική τοµογραφία 

MRI:             Μαγνητική τοµογραφία 

MRA:            Μαγνητική αγγειογραφία 

ΑΕ:               Αυτοσωµατική Επικρατούσα κληρονόµηση 

ΑΥ:               Αυτοσωµατική Υπολειπόµενη κληρονόµηση 

NOΚ:            Νεφρά-Ουρητήρες-Κύστη 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η ραγδαία εξέλιξη της γενετικής των νεφρικών κληρονοµικών νοσηµάτων, 

άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στο γενετιστή, ώστε να δώσει ερµηνεία στην 

παθογένεση τους, στον κλινικό ιατρό τα όπλα να αντιµετωπίσει τα 

συµπτώµατα τους και στον ασθενή µε κληρονοµικό νόσηµα, την ελπίδα για 

πραγµατική θεραπεία του ιδίου αλλά κυρίως των παιδιών του. 

 

Η αυτοσωµατική επικρατούσα µορφή της πολυκυστικής νόσου των νεφρών, 

είναι ίσως ένα από τα πιο πολύµελετηµένα νοσήµατα από πλευράς της 

γενετικής. ∆έος προκαλεί, ο όγκος των γενετικών ερευνών για το θέµα, αν 

κάποιος θελήσει να ρίξει µια µατιά στο διαδύκτιο. Την τελευταία δεκαετία, µε 

την ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των γονιδίων για τον τύπο 1 και τύπο 2 

της νόσου, έχουν ερµηνευθεί πολλά για την ετερογένεια και την παθογένεση 

της. Η ενασχόληση µε την κυστεογένεση βρίσκεται στο απόγειο της και µας 

υπόσχεται ακόµη περισσότερες απαντήσεις στο αίνιγµα της απαρχής των 

κύστεων (trans-heterozygous model for cystogenesis) και ποιοι είναι οι 

παράγοντες, εκτός του κληρονοµούµενου γονιδίου, που συντελούν στην 

πυροδότηση της (τροποποιητικά γονίδια). Πρόσφατοι πειραµατισµοί από 

διάφορα εργαστήρια έχουν δείξει ότι απώλεια της ετεροζυγίας και επίκτητα, 

σωµατικά, δεύτερα κτυπήµατα µπορεί να εξηγήσουν, τουλάχιστον εν µέρει, 

την ετερογένεια της κλινικής εικόνας της νόσου, ανάµεσα σε ασθενείς της 

ίδιας οικογένειας αλλά και µεταξύ ασθενών διαφορετικών οικογενειών (two-

hit hypothesis). Τα προϊόντα του γονιδίου, η πολυκυστίνη-1 και η 

πολυκυστίνη-2, είναι διαµεµβρανικές γλυκοπρωτείνες για την εντόπιση, το 

ρόλο και τις αλληλεπιδράσεις των οποίων, εξάχθηκαν πρόσφατα χρήσιµες 

πληροφορίες µετά από ανοσοιστοχηµικές µελέτες, τόσο σε ανθρώπινο υλικό 

όσο και σε πειραµατόζωα.   
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Η ανάγκη για καλύτερη αντιµετώπιση και θεραπεία των Κυπρίων ασθενών µε 

πολυκυστικά νεφρά, οδήγησε σε µια µακρόχρονη, εξαιρετικά γόνιµη 

συνεργασία µεταξύ του Νεφρολογικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου 

Λευκωσίας και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Ένα από 

τα σηµαντικά αποτελέσµατα αυτής της συνεργασίας ήταν η συµβολή της 

στην ταυτοποίηση του γονιδίου της αυτοσωµατικής επικρατούσας 

πολυκυστικής νόσου τύπου 2, στο χρωµόσωµα 4, σε συνεργασία µε την 

οµάδα του Καθηγητή Somlo, του Πανεπιστηµίου ‘Αlbert Einstein’ της Νέας 

Υόρκης, το 1994.  

 

Την επιδηµιολογική µελέτη των δύο τύπων της αυτοσωµατικής επικρατούσας 

πολυκυστικής νόσου των νεφρών (ΑΕΠΝΝ) διεξήγαγα µεταξύ των ετών 

1997-2000, µε καταγραφή των ασθενών, των συµπτωµάτων τους, των 

γενετικών και υπερηχογραφικών ευρηµάτων τους, σε µηχανογραφηµένο 

αρχείο που επέτρεπε στατιστική ανάλυση των δεδοµένων. Στο αρχείο αυτό 

καταχωρήθηκαν πολλές Κυπριακές οικογένειες µε την πολυκυστική νόσο 

αλλά στη µελέτη συµπεριλήφθηκαν τελικά, 11 οικογένειες µε τύπο 1 της 

νόσου και 3 µεγάλες µε τύπο 2, όσες δηλαδή είχαν ταυτοποιηθεί και 

κατηγοριοποιηθεί γενετικά, µε ανάλυση σύνδεσης ή/και ανίχνευση 

µετάλλαξης. Από τις 11 ΑΕΠΝΝ1 οικογένειες µελετήθηκαν λεπτοµερώς 

κλινικά, γενετικά και υπερηχογραφικά, 121 µέλη και από τις 3 ΑΕΠΝΝ2 

οικογένειες, 230 µέλη, δηλαδή συνολικά η µελέτη αφορούσε 351 µέλη από 

14 τεκµηριωµένες γενετικά οικογένειες, µε την αυτοσωµατική επικρατούσα 

µορφή της πολυκυστικής νόσου των νεφρών.  

 

Σκοπός µας ήταν η συγκριτική µελέτη του τύπου 1 και 2 της ΑΕΠΝΝ στον 

Κυπριακό Πληθυσµό, η καταγραφή της επίπτωσης για κάθε τύπο, οι 

διαφορές τους κλινικά και υπερηχογραφικά και ποια τα αίτια θανάτου και η 

µέση επιβίωση αυτών των ασθενών. Κλινικά δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην 

υπέρταση, τη συχνότητα και την ηλικία εµφάνισης της και στο τελικό στάδιο 

χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, σε ποια ηλικία παρουσιάζεται και ποια η 

µέση επιβίωση στην αιµοκάθαρση, για τον κάθε τύπο. Υπερηχογραφικά 

δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στα ευρήµατα του τύπου 2, για τον οποίο δεν 

υπήρχαν τεκµηριωµένα διαγνωστικά υπερηχογραφικά κριτήρια καθώς 
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επίσης και στην υπερηχογραφική µελέτη παιδιών και εφήβων,  µελών 

οικογενειών µε ΑΕΠΝΝ1 και ΑΕΠΝΝ2, όπου δεν υπάρχει µεγάλος αριθµός 

δηµοσιευµένων µελετών.  Αντίθετα αυτές συνήθως επικεντρώνονται σε 

ηλικίες άνω των 20 και συνηθέστερα άνω των 30 ετών. 

 

Σηµαντική συνεισφορά στην υλοποίηση της µελέτης διαδραµάτισε, ο 

Παγκύπριος Σύνδεσµος Φίλων Νεφροπαθών (ΠΣΦΝ), µε την οικονοµική 

στήριξη που µου πρόσφερε για τον σκοπό αυτό, υπό µορφή υποτροφίας για 

δύο χρόνια αλλά και της οικονοµικής κάλυψης του κόστους της γενετικής 

ανάλυσης σύνδεσης ή/και ανίχνευσης µετάλλαξης για το κάθε µέλος των υπό 

µελέτη οικογενειών, που διενεργήθηκαν στο Τµήµα Μοριακής Γενετικής του 

Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Θερµά ευχαριστώ τον ΠΣΦΝ 

για αυτή του την ουσιαστική στήριξη. 

  

Η έρευνα αυτή θα ήταν αδύνατο να διεκπεραιωθεί χωρίς την ουσιαστική 

βοήθεια έµπειρου ακτινολόγου, για την υπερηχογραφική µελέτη και 

διάγνωση. Το επίπονο αυτό έργο ανέλαβε η ∆ρ Χρύσα Τζιακούρη, δίνοντας 

µας το πλεονέκτηµα της µελέτης από µία ακτινολόγο για όλα τα µέλη των 

οικογενειών και ως εκ τούτου οµοιογενή υπερηχογραφικά ευρήµατα που να 

δίνουν τη δυνατότητα τεκµηρίωσης υπερηχογραφικών κριτηρίων (τύπος 2). 

 

Πολύτιµη βοήθεια µου προσέφεραν επίσης η ιστοπαθολόγος ∆ρ Ιωάννα 

Ζουβάνη και ο υπεύθυνος του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου στο Ινστιτούτο 

Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ∆ρ Κυριάκος Κυριάκου, για την 

περιγραφή των ιστοπαθολογικών ευρηµάτων της ΑΕΠΝΝ στο τύπο 1 και 2 

από υλικό βιοψιών και νεφρεκτοµών. 

 

Ειλικρινείς ευχαριστίες στον Καθηγητή Κωνσταντίνο ∆έλτα για την 

καθοδήγηση του ώστε από γενετικής πλευράς να γίνει σωστά η συλλογή των 

στοιχείων, η µελέτη των οικογενειακών γενεαλογικών δένδρων καθώς και η 

µετέπειτα ταυτοποίηση τους, µε ανάλυση σύνδεσης ή/και ανίχνευση 

µετάλλαξης, σε τύπο 1 και 2 της νόσου. Χωρίς αυτή τη σωστή γενετική βάση, 

θα ήταν αδύνατη η συγκριτική κλινική µελέτη των δύο τύπων και η 

διαπίστωση της διαφοροποίησης στη βαρύτητα των κλινικών 
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χαρακτηριστικών τους ή η εξαγωγή αξιόπιστων συγκριτικών 

υπερηχογραφικών συµπερασµάτων. 

 

Θερµά ευχαριστώ τον ∆ρα Άλκη Πιερίδη για τη υποκίνηση, ενθάρρυνση και 

την επιστηµονική επίβλεψη στη µελέτη αλλά κυρίως γιατί µου 

µεταλαµπάδεψε την πίστη του, ότι χωρίς έρευνα, συνεχή µελέτη και 

ενηµέρωση, οι ιατρικές γνώσεις µένουν ανεπαρκείς και χωρίς µέλλον. 

 

Θερµές ευχαριστίες οφείλω στην Τριµελή και τους Καθηγητές Ουρολογίας κ.κ 

Πλούταρχο Ανεζίνη και Άγγελο Κρανίδη καθώς και στην Επταµελή 

εξεταστική επιτροπή της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης για τη 

σηµαντική στήριξη που ήταν άκρως απαραίτητη λόγω της έλλειψης 

Πανεπιστηµιακής Ιατρικής Σχολής στην Κύπρο. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον 

επιβλέποντα Καθηγητή ∆ρα Νικόλαο Τσαπάρα για την καθοδήγηση, 

ενθάρρυνση και τις χρησιµότατες και ουσιαστικές υποδείξεις του.  

 

Με ευγνωµοσύνη µνηµονεύω τον αείµνηστο Καθηγητή ∆ηµήτριο Εµµανουήλ  

που είχα την τύχη και την τιµή να γνωρίσω και να πάρω τις πρώτες µου 

υποδείξεις, στην έναρξη της µελέτης αυτής. Στον Καθηγητή και Άνθρωπο 

∆ηµήτριο Εµµανουήλ αφιερώνω τη µελέτη αυτή που έχει ως µοναδικό και 

τελικό στόχο να βελτιώσει, σε όποιο βαθµό µπορεί, την ποιότητα ζωής του 

Κύπριου ασθενή µε πολυκυστικά νεφρά και να του ανοίξει ένα παράθυρο 

στην ελπίδα τόσο για τον ίδιο αλλά κυρίως για τα παιδιά και τα εγγόνια του. 
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Μέρος 1  

Γενικό Μέρος 
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1.1  Ιστορική Aναδροµή  
Κυστικών Παθήσεων των Νεφρών 

 

‘‘Η κυστική εκφύλιση των νεφρών αφού φτάσει στο σηµείο να την 

αναγνωρίζει ή να την υποπτεύεται κάποιος, είναι νόσος αθεράπευτη’’ 

(Rayer 1841). 

 

‘‘Έχουµε ενδιατρίψει στη µελέτη των µεγάλων πολυκυστικών νεφρών: 

ένα πολυσυζητηµένο θέµα, όπως αποδεικνύεται από τον αριθµό των 

εργασιών που τα αφορούν, αλλά που σήµερα χάρη στις πρόσφατες 

ιστολογικές έρευνες ίσως να είµαστε σε θέση να προσφέρουµε λύση’’. 

(Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή του Felix Lejars, το 1888, στο 

Παρίσι, µε τίτλο ‘‘Gros rein polykystique de l’adulte’’, που φυλάσσεται στη 

βιβλιοθήκη της Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, Εικ 1).  

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η πρώτη ιστορική περιγραφή της 

πολυκυστικής νόσου των νεφρών µε βεβαιότητα. Ο Ιπποκράτης το 460 π.Χ. 

αναφέρεται σε τέσσερα νοσήµατα των νεφρών από τα οποία τα δύο φαίνεται 

να ταιριάζουν µε περιγραφές νεφρολιθίασης µε ουρητηρική απόφραξη, το 

τρίτο νόσηµα είναι δύσκολο να ταξινοµηθεί, αλλά το τέταρτο, µε κάποια δόση 

φαντασίας, πιθανό να ταιριάζει µε την περιγραφή της πολυκυστικής νόσου 

των νεφρών: ‘‘Η τέταρτη νόσος άρχεται από χολή και βλέννη, κυρίως το 

καλοκαίρι ή επίσης µετά από σεξουαλική επαφή. Ο ασθενής αισθάνεται 

πόνους στη µια πλευρά, στη βουβωνική χώρα, το όσχεο και τους µύες, δεν 

µπορεί να ξαπλώσει στην υγιή πλευρά, υποφέρει από ανυπόφορο πόνο και 

νιώθει βάρος σαν κάτι να τον πιέζει στα πλευρά. Τα πόδια και οι αγκώνες 

είναι παγωµένα, τα ούρα εξέρχονται µε δυσκολία λόγω της βλέννης και αν τα 

τελικά τα ούρα εξέλθουν και αφεθούν να κατακαθίσουν, εµφανίζεται ίζηµα 

σαν αλεύρι. Αν προεξάρχει η χολή, τα ούρα είναι ελαφρά κόκκινα, εάν 

προεξάρχει η βλέννη, τότε είναι λευκά και παχύρρευστα. 
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Εικόνα 1. Εξώφυ
στη βιβλιοθήκη τη
 

 

Τα συµπτώµατ

όλο και χειρό

θεραπεία και ο

 

Τον 6ο αιώνα 

νεφρά: ‘‘αυτό µ

µετά από έντο

παρόµοιο βίαιο

πόσοι άραγε α

εύλογο ερώτηµ

 

 

λλο της διδακτορικής διατριβής του Felix Lejars το 1888 που φυλάσσεται 
ς ‘‘Mayo Clinic’’ στο Rochester. 

α µπορεί να διαρκέσουν ένα χρόνο, και τα επεισόδια γίνονται 

τερα όσο αφορά τον πόνο. Ζεστά µπάνια βοηθούν στη 

 ασθενής πρέπει να διατηρείται ζεστός…’’.    

π.Χ. ο Αίτιος περιγράφει µερικά αίτια αιµορραγίας από τα 

πορεί να προκληθεί σε άτοµα που σήκωσαν µεγάλο βάρος ή 

νη άσκηση ή έπεσαν από ύψος ή υπέστησαν κάποιο άλλο 

 σοκ’’. Αν υπήρχε τότε η δυνατότητα του νεφρικού υπερήχου, 

πό τους ασθενείς αυτούς θα είχαν νεφρικές κύστεις; είναι ένα 

α. 

8



Για πολλούς αιώνες οι αναφορές σε κυστικά νεφρά ήταν ανακριβείς και 

υποθετικές και η ιατρική προσέγγιση περισσότερο φιλοσοφική, παρά τις 

υπάρχουσες αναφορές σε περιστατικά µε πιθανά κυστικά νεφρά. Μόνο στις 

αρχές του 19ου αιώνα µε την εξέλιξη της παθολογοανατοµίας, εµφανίζονται 

απτές περιγραφές της πολυκυστικής νόσου. Στον άτλαντα 

παθολογοανατοµίας του Cruveilhier µε τίτλο ‘‘Anatomic pathologique de 

corps humain’’ που εκδόθηκε το 1829 και του Rayer µε τίτλο ‘‘Traite des 

maladies des reins’’ που πρωτοεκδόθηκε το 1841, υπάρχουν οι πρώτες 

εικόνες – σκίτσα που περιγράφουν την ‘‘κυστική µετατροπή του νεφρού’’ 

(Cruveilhier 1899) ή ‘‘εκφύλιση των νεφρών’’ (Rayer 1841) (Εικ 2,3). Στον 

άτλαντα του Cruveilhier υπάρχει επίσης απεικόνιση ήπατος µε πολλαπλές 

κύστεις (Εικ 4). Το 1856, ο γιατρός Bristowe παρουσιάζει στο ‘‘Pathological 

Society of London’’ περιστατικό κυστικού ήπατος και κυστικής νεφρικής 

νόσου παρόλο που δεν ήταν βέβαιος αν τα 2 αυτά νοσήµατα σχετίζονταν 

(Bristowe 1856).  Αυτή η παρουσίαση αποτέλεσε το ερέθισµα ώστε ο γιατρός 

Wilks να παρουσιάσει 2 εβδοµάδες αργότερα παρόµοιο περιστατικό από 

νεκροτοµικό υλικό στο Μουσείο του ‘‘Guy’s Hospital’’ στο Λονδίνο (Wilks 

1856).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Εικόνα 2. Σκίτσο πολυκυστικού νεφρού από τον άτλαντα παθοανατοµίας του Jean 
Cruveilhier που εκδόθηκε 1829 και φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της ‘‘Mayo Clinic’’ στο 
Rochester. 
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Εικόνα 3. Σκίτσο πολυκυστικού νεφρού από τον άτλαντα παθοανατοµίας του Pierre Rayer 
που εκδόθηκε το 1841 και φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της ‘‘Royal college of physicians’’ στο 
Εδινµβούργο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 4. Σκίτσο π
Cruveilhier που εκδό
Rochester. 
 
Έκτοτε κατά τη διά

νεφρά και ήπαρ α

19ου αιώνα, το 18

εισαγάγει πρώτος

 

ολυκυστικού ήπατος από τον άτλαντα παθοανατοµίας του Jean 
θηκε 1829 και φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της ‘‘Mayo Clinic’’ στο 

ρκεια του 19ου αιώνα, έγιναν πολλές αναφορές σε κυστικά 

λλά πάντα από νεκροτοµικό υλικό. Ώσπου στο τέλος του 

88, ο Lejars δηµοσιεύει τη διδακτορική του διατριβή και 

 τον όρο ‘‘πολυκυστικά νεφρά’’ (Gros rein polykystique de 
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l’adulte) που περιγράφει ως ‘‘αµφοτερόπλευρες κυστικές αλλαγές’’ και 

συµπεραίνει ότι ‘‘η πολυκυστική νόσος δεν είναι µόνο µια 

παθολογοανατοµική οντότητα αλλά και κλινική µε χαρακτηριστική 

συµπτωµατολογία, τέτοια που να επιτρέπει κλινική διάγνωση, εφόσον ο 

γιατρός υποπτευθεί τη νόσο’’ (Lejars 1888).  Αυτή η θέση υποστηρίχθηκε και 

διαµορφώθηκε αργότερα το 1902 και από τον Osler, µε σειρά περιστατικών 

που παρουσίασε (Osler 1902). 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, το αυξηµένο κλινικό ενδιαφέρον, οι πρώτες 

επιτυχείς επεµβάσεις σε νεφρικούς όγκους από τον Newman το 1901 και η 

εξέλιξη των τεχνικών απεικόνισης µε ακτίνες-Χ, είχαν ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία της ανιούσας πυελογραφίας από τους Voelcker και Lichtenberg 

το 1906 καθώς και της απεκκριτικής ουρογραφίας από τους Lichtenberg και 

Swick το 1929 και τον Binz το 1937 (Newman 1901, Voelcker & Lichtenberg 

1906, Lichtenberg & Swick 1929, Binz 1937). Αυτές οι καινούργιες 

απεικονιστικές µέθοδοι άνοιξαν νέους δρόµους στη µελέτη της πολυκυστικής 

νόσου και ακολούθησαν σειρά από κλινικές µελέτες, οι περισσότερες από τις 

οποίες έγιναν στη Mayo Clinic από τους Braasch το 1916, τον Schacht το 

1931, τους Braasch και Schacht το 1933, τους Walters και Braasch το 1934, 

τους Rall και Odell το 1949, τους Comfort και συν. το 1952 και τους Simon 

και Thompson το 1966 (Braasch 1916, Schacht 1931, Braasch & Schacht 

1933, Walters & Braasch 1934, Rall & Odell 1949, Comfort et al 1952, Simon 

& Thompson 1966). Όλες οι προαναφερόµενες µελέτες, συµπεριλήφθηκαν 

στη µεγάλη κλασική αναδροµική µελέτη του Dalgaard το 1957 (Dalgaard 

1957). 

 

Η κληρονοµική φύση της πολυκυστικής νόσου περιγράφηκε για πρώτη φορά 

από τον Steiner το 1899 και αργότερα αποδείχθηκε από τον Cairns το 1925 

και επιβεβαιώθηκε από τον Dalgaard το 1957 (Steiner 1899, Cairns 1925, 

Dalgaard 1957). 

 

Περιγραφή πολυκυστικών νεφρών σε νεογνά και βρέφη 

πρωτοπαρουσιάζεται το 1841 από τον Rayer αλλά περιστατικά βρεφών µε 

διεύρυνση των πυλαίων διαστηµάτων, αύξηση του συνδετικού ιστού και 
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πολλαπλασιασµό των χολαγγείων µε κυστική διάταση τους, περιγράφεται 

µόλις το 1899 από τον Couvelaire και το 1906 από τον Bunting (Couvelaire 

1899, Bunting 1906).  Ο όρος ‘‘συγγενής ηπατική ίνωση’’ χρησιµοποιείται για 

πρώτη φορά από τον Parker το 1956 όταν περιγράφει έξι περιστατικά στο 

‘‘Berhnard Baron Institute of Pathology’’, στο ‘‘London Hospital’’, τέσσερα 

από τα οποία συσχετίζονταν µε πολυκυστική νόσο των νεφρών (Parker 

1956). Ο Marquardt το 1934, συµπεραίνει από τη βιβλιογραφία αλλά και από 

οικογενειακά γενεαλογικά δέντρα που δηµοσιεύθηκαν 9 χρόνια ενωρίτερα 

από τον Cairns, ότι το είδος της κληρονόµησης των πολυκυστικών νεφρών 

σε µη βιώσιµα βρέφη, ήταν αυτοσωµατικού υπολειπόµενου χαρακτήρα 

(Marquardt 1934, Cairns 1925).  

 

Πρώιµες περιγραφές της επίκτητης νεφρικής κυστικής νόσου παρουσιάζονται 

το 19ο αιώνα. Σε άρθρο του ο Simon στο ‘‘London Royal Medical and 

Surgical Society’’, το 1847, εξηγεί ότι η δηµιουργία των νεφρικών κύστεων 

οφείλεται σε απόφραξη των νεφρικών σωληναρίων λόγω διαφόρων 

νεφρικών νοσηµάτων συµπεριλαµβανοµένης και της υποξείας φλεγµονής 

(Simon 1847). Το 1882 ο Sabοurin περιγράφει επίσης µερική κυστική 

εκφύλιση των νεφρών σε περιστατικό µε τη νόσο του Bright και εξηγεί ότι 

αυτό οφείλεται σε εξαλλαγή του επιθηλίου των σωληναρίων του νεφρικού 

φλοιού, σε ένα στάδιο αδιαφοροποίητων κυττάρων (Sabourin 1882). 

 

Κατά το 19ο αιώνα αναπτύσσονται επίσης πλήθος θεωριών για την 

προέλευση και απαρχή των πολυκυστικών νεφρών. Ο Virchow υποστηρίζει 

τη θεωρία της ‘‘κατακράτησης ούρων’’ λόγω απόφραξης του αυλού των 

σωληναρίων είτε από κρυστάλλους ουρικού οξέος (Virchow 1869) είτε λόγω 

υπερπλασίας συνδετικού ιστού, µετά από πυελονεφρίτιδα ή θηλακίτιδα 

(Virchow 1892). Άλλη ερµηνεία που δόθηκε το 1875 από τον Sturm και τους 

Brigidi και Severi το 1880, ήταν ότι η κυστική νεφρική νόσος ήταν 

αποτέλεσµα αµαρτώµατος ή κυσταδενώµατος (Sturm 1875, Brigidi & Severi 

1880). Αργότερα, µετά από την περιγραφή του Kupffer για το διπλό ρόλο των 

νεφρικών σωληναρίων το 1865, η πολυκυστική νόσος ερµηνεύεται από τον 

Kampmeier το 1923, ως σφάλµα κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη, λόγω 

διαταραχής στη συνοχή του νεφρικού βλαστώµατος και των ουρητήρων ή ως 
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αποτυχία στη µετεξέλιξη των νεφρώνων (Kupffer 1865, Kampmeier 1923). 

Παρόµοιες θεωρίες είχαν εκφραστεί και για την προέλευση του κυστικού 

ήπατος και πέρασαν από τα ίδια στάδια δηλ. της φλεγµονής, του 

νεοπλάσµατος και της διαταραχής στην εµβρυϊκή εξέλιξη. Πρόσφατες 

µελέτες του Baert το 1978 βασιζόµενες σε µικροτοµές σε πρώιµα 

πολυκυστικά νεφρά, απέτυχαν να αποδείξουν διαµαρτία στην εµβρυογένεση 

αλλά έδειξαν µεγάλο αριθµό εκκολπωµάτων σε όλα τα τµήµατα του νεφρώνα 

που θεωρήθηκαν ως πρόδροµοι µακροσκοπικών κύστεων (Baert 1978). 

 

Παρά τα αµέτρητα άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί για την πολυκυστική νόσο, 

από κλινικής ή παθολογοανατοµικής άποψης της νόσου κατά το 19ο αλλά 

κυρίως κατά τον 20ο αιώνα, µέχρι πολύ πρόσφατα δεν υπήρχε παρά µικρή 

ελπίδα να διαψεύσουµε τη ρήση του Rayer ότι ‘‘η κυστική εκφύλιση των 

νεφρών, είναι ένα νόσηµα χωρίς επιστροφή (ίαση)’’. Όµως τα τελευταία 15 

περίπου χρόνια, ο ρυθµός εξέλιξης της γνώσης των γενετιστών και 

µοριακών-βιολόγων, για τη φυσική εξέλιξη και την παθοφυσιολογία της 

πολυκυστικής νόσου των νεφρών είναι εντυπωσιακή. Αυτή ακριβώς η 

τεράστια εξέλιξη, µας δίνει βάσιµες ελπίδες να πούµε ότι η προφητική ρήση 

που διατύπωσε ο Lejars µόλις το 1888 ότι ‘‘χάρις στην πρόσφατη έρευνα της 

παθογένεσης της πολυκυστικής νόσου των νεφρών, ίσως τελικά να είµαστε 

πολύ κοντά στη λύση’’, σήµερα φαίνεται να ισχύει περισσότερο από κάθε 

άλλη φορά και να γίνεται σιγά-σιγά πραγµατικότητα.    
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1.2 Κυστικές νεφρικές παθήσεις- 
∆ιαφορική διάγνωση 

  
 
Ο όρος κυστικά νεφρά χρησιµοποιείται για µια ετερογενή, µικτή οµάδα 

κληρονοµικών, επίκτητων ή εκφυλιστικών νεφρικών νοσηµάτων. Είναι 

σχεδόν καθαρά απεικονιστικός όρος, αποτέλεσµα νεφρικού 

υπερηχογραφήµατος, ενδοφλέβιας πυελογραφίας, αξονικής τοµογραφίας, 

µαγνητικού συντονισµού, ραδιοισοτοπικού νεφρογράµµατος ή νεφρικής 

αγγειογραφίας και σπανιότατα κλινικός όρος, αποτέλεσµα δηλ. κλινικής 

εξέτασης, κατά τη ψηλάφηση κοιλίας του ασθενούς.  

 

Οι νεφρικές κύστεις είναι συχνό εύρηµα και απασχολούν διάφορες ιατρικές 

ειδικότητες. Σε νεκροτοµές παιδιών, κυστικές αλλαγές των νεφρών είναι από 

τις συχνότερες διαµαρτίες και στο προγεννητικό υπερηχογράφηµα οι 

γυναικολόγοι συχνά διαπιστώνουν την παρουσία νεφρικών κύστεων. Η 

αυτοσωµατική επικρατούσα πολυκυστική νόσος των νεφρών (ΑΕΠΝΝ), είναι 

µια από τις συχνότερες κληρονοµικές νόσους, µε συχνότητα περίπου 1/1000 

ενώ το 5-10% των ασθενών σε χρόνια αιµοκάθαρση παρουσιάζουν 

επίκτητες, εκφυλιστικές, κυστικές νεφρικές αλλαγές (Dalgaard 1957).  
 

Λόγω της διαφορετικής αιτιολογίας, ιστοπαθολογίας και κλινικής εικόνας των 

κυστικών νεφρικών νοσηµάτων µέχρι σήµερα, δεν έχει αποδεκτή καµιά 

ενιαία ταξινόµηση.  

 

Απλές κύστεις 
Το συχνότερο εύρηµα σε κυστικά νεφρά είναι οι απλές ή καλοήθεις νεφρικές 

κύστεις, µονήρεις ή πολλαπλές, που σπάνια προκαλούν συµπτώµατα και 

σπανιότερα απαιτούν θεραπεία (Caglioti et al 1993). Περίπου στο 50% των 

ατόµων άνω των 50 ετών που υποβλήθηκαν σε νεκροτοµή, ανιχνεύθηκαν 
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νεφρικές καλοήθεις κύστεις (Kissane 1974). Είναι επίσης συχνό εύρηµα σε 

άτοµα άνω των 50 ετών που υποβάλλονται σε νεφρικό υπερηχογράφηµα και 

η επίπτωση αυξάνει µε την πρόοδο της ηλικίας. Είναι συχνότερες στους 

άνδρες παρά στις γυναίκες. Σε µελέτη 729 ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

νεφρικό υπέρηχο, για ενοχλήµατα που δεν σχετίζονταν µε το ουροποιητικό 

(τυχαίο εύρηµα), καταγράφηκαν οι εξής συχνότητες (%) απλών νεφρικών 

κύστεων σύµφωνα µε την ηλικία και φύλο όπως φαίνονται στον Πίνακα 1 

(Ravine et al 1993). 

 
Πίνακας 1. Η συχνότητα απλών νεφρικών κύστεων (%) σε 729 ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε νεφρικό υπέρηχο, για ενοχλήµατα που δεν σχετίζονταν µε το ουροποιητικό (τυχαίο 
εύρηµα), κατά ηλικία και φύλο.  

 
Ηλικία 
(έτη) 

Άνδρες 
(%) 

Γυναίκες 
(%) 

 

15-29 
 

0 
 

0 
30-49 1.9 1.4 
50-69 15 6.7 
>70 32.3 14.6 

 

 

Πολυκυστική νόσος των νεφρών 
Ο όρος πολυκυστική νόσος των νεφρών περιλαµβάνει δύο γενετικά 

µεταδιδόµενες νόσους, µε διαφορές στον τρόπο κληρονόµησης αλλά και 

στην κλινική εικόνα. Η αυτοσωµατική υπολειπόµενη πολυκυστική νόσος 

(ΑΥΠΝΝ), χαρακτηρίζεται από διάταση των νεφρικών αρθροιστικών 

σωληναρίων, ηπατικές κύστεις και διάφορου βαθµού περιπυλαία ίνωση. 

Είναι σπάνια διαταραχή που συµβαίνει µόλις σε 1/40,000 γεννήσεις. 

Χαρακτηρίζεται από ευρύ φάσµα στη βαρύτητα των συµπτωµάτων ανάλογα 

µε το χρόνο εµφάνισης της νόσου (Zerres 1992). Στον περιγεννητικό τύπο, 

υπάρχει σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια και διόγκωση των νεφρών. Η 

ελαττωµένη εµβρυϊκή διούρηση έχει ως αποτέλεσµα το ολιγουδράµνιο και 

µαζί µε την αυξηµένη θωρακική πίεση λόγω των µεγάλων νεφρών, οδηγεί σε 

σοβαρή πνευµονική υποπλασία. Ο θάνατος είναι συνήθως αποτέλεσµα 

νεφρικής και πνευµονικής ανεπάρκειας. Οι ασθενείς που παρουσιάζονται στη 
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βρεφική ή παιδική ηλικία, συνήθως έχουν κυρίως ηπατικές ανωµαλίες ως 

κύριο ενόχληµα όπως ηπατοσληνοµεγαλία και αιµορραγίες από κιρσούς του 

οισοφάγου λόγω πυλαίας υπέρτασης. Αυτά τα παιδιά έχουν ήπια 

νεφροµεγαλία και διάφορου βαθµού νεφρική ανεπάρκεια (Reuss 1991). Σε 

αντίθεση, η αυτοσωµατική επικρατούσα (ΑΕΠΝΝ), χαρακτηρίζεται από 

κύστεις που άρχονται από οποιοδήποτε σηµείο των αθροιστικών 

σωληναρίων ή του νεφρώνα και συνοδεύεται από εξωνεφρικές εκδηλώσεις 

όπως ηπατικές ή παγκρεατικές κύστεις και εγκεφαλικά ανευρύσµατα. Σε 

άτοµο µε οικογενειακό ιστορικό, η υπερηχογραφική απεικόνιση µερικών 

‘απλών’ κύστεων σε δύο διογκωµένα νεφρά κάνει τη διάγνωση πολύ πιθανή, 

ενώ η απεικόνιση και ηπατικών κύστεων την επιβεβαιώνει (Milutinovic 1984). 

 

Κυστική µυελική νόσος, Σπογγώδης νεφρός 
∆ύο επίσης διαφορετικά νοσήµατα που αφορούν κύστεις στη µυελώδη µοίρα 

του νεφρού είναι: α) η κυστική µυελική νόσος, που χαρακτηρίζεται από 

σχηµατισµό πολλαπλών µικρών κύστεων στο µυελό και τη φλοιοµυελική 

συµβολή, προοδευτική ατροφία των νεφρικών σωληναρίων, δευτεροπαθή 

σκλήρυνση των σπειραµάτων και προοδευτική νεφρική ανεπάρκεια (Rego et 

al 1983) και β) ο σπογγώδης νεφρός που χαρακτηρίζεται από διάταση των 

νεφρικών σωληναρίων εντός µιας ή περισσοτέρων νεφρικών πυραµίδων. 

Σύνηθες συνοδό εύρηµα είναι η παρουσία λίθων εντός των διατεταµένων 

διαστηµάτων (Goldman & Hartman 1989). 

 
Επίκτητη κυστική νεφρική νόσος 
Η επίκτητη κυστική νεφρική νόσος παρουσιάζεται µε τη δηµιουργία 

πολλαπλών κύστεων, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια 

αιµοκάθαρση λόγω µη-κυστικής, πρωτοπαθούς νεφρικής νόσου. Η 

επίπτωση της είναι περίπου στο 50% µετά από 3-5 έτη αιµοκάθαρσης και 

φτάνει το 90% µετά από 5-10 έτη αιµοκάθαρσης. Η διάγνωση τεκµηριώνεται 

µε αξονική τοµογραφία νεφρών, µε χορήγηση σκιαγραφικού και η 

χαρακτηριστική εικόνα είναι η αµφοτερόπλευρη ανίχνευση κύστεων µε 3-5 ή 

περισσότερες κύστεις σε κάθε νεφρό και µικρά νεφρά (Levine et al 1991). 

 

 

 16



Νόσος von Hippel-Lindau 
Η νόσος von Hippel-Lindau είναι αυτοσωµατική επικρατούσα νόσος µε 

διαφορετική διεισδυτικότητα. Η επίπτωση της είναι περίπου 0.22-0.27 στις 

10,000 γεννήσεις (Levy & Feingold 2000) και το παθογόνο γονίδιο 

εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 3 (Neumam & Wiestler 1991).  Κλινικά 

χαρακτηρίζεται από αµφιβληστροειδικά αγγειώµατα, παρεγκεφαλιδικά 

αγγειοβλαστώµατα, παγκρεατικές κύστεις και καρκινώµατα, νεφρικές µάζες 

και φαιοχρωµοκυττώµατα (Bernstein 1993, Zimmer et al 1994). Η µέση 

ηλικία εµφάνισης είναι τα 26 έτη (Maher et al 1990). Nεφρικές κύστεις, 

αγγειώµατα και φαιοχρωµοκύττωµα παρουσιάζονται στα ⅔ των 

περιπτώσεων. Το φαιοχρωµοκύττωµα είναι συνήθως ασυµπτωµατικό και 

εντοπίζεται στο θώρακα (Bender et al 1997) και την κοιλιά, όπου συνήθως 

είναι αµφοτερόπλευρο (Neuman et al 1993). Μέχρι και 20% των ασθενών µε 

φαιοχρωµοκύττωµα είναι φορείς της νόσου von Hippel-Lindau, για αυτό 

ασθενείς µε το ένα νόσηµα πρέπει να ελέγχονται και για το άλλο (Neuman et 

al 1993). Το νεφρικό καρκίνωµα είναι συνήθως πολυεστιακό και 

αµφοτερόπλευρο και παρουσιάζεται σε αυξηµένη συχνότητα µε την πρόοδο 

της ηλικίας (Maher et al 1990). Σε ασθενείς που επιβιώνουν µέχρι τα 60, 

παρουσιάζεται µε συχνότητα περίπου 70% ενώ σε ηλικίες κάτω των 20 είναι 

σπανιότατο. Γι’ αυτό σε ασθενείς άνω των 20 ετών, µε πολλαπλές νεφρικές 

κύστεις, συνιστάται αξονική τοµογραφία κοιλίας κάθε 3 χρόνια για έλεγχο 

ενδεχόµενης κακοήθους εξαλλαγής (Maher et al 1990). Κατά τον έλεγχο 

αυτό, µπορεί επίσης να ανιχνευθούν σιωπηλοί επινεφριδιακοί όγκοι που 

συνήθως είναι φαιοχρωµοκυττώµατα (Aprill et al 1994). 

 

Οζώδης σκλήρυνση 
Η οζώδης σκλήρυνση είναι κληρονοµικό νόσηµα που χαρακτηρίζεται από 

νοητική υστέρηση, σπασµούς και δερµατικές βλάβες. Κληρονοµείται µε τον 

αυτοσωµατικό επικρατούντα χαρακτήρα και έχουν ταυτοποιηθεί µέχρι 

σήµερα δύο γονίδια, στο 9q34 (TSC1) και στο 16p13 (TSC2) (Aprill 1994, 

European Chromosome 16 Tuberous Sclerosis Consortium 1993). Η 

επίπτωση της είναι 9 στις 100,000 γεννήσεις (Levy & Feingold 2000). 

Περίπου το 50% των ασθενών µε οζώδη σκλήρυνση έχουν νεφρικές 

εκδηλώσεις: 20-25% έχουν νεφρικές κύστεις, 10-20% παρουσιάζουν οξεία 
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µυελοβλαστική λευχαιµία και άνω του 30% παρουσιάζουν και τα δύο. 

Υπερηχογραφικά, ο νεφρός εµφανίζεται κατά τα άλλα φυσιολογικός εκτός 

από µικρές φλοιικές κύστεις που διαφοροποιούνται σε αριθµό και µέγεθος. 

Σε σοβαρά όµως περιστατικά η υπερηχογραφική εικόνα είναι αδύνατο να 

διαχωριστεί από την εικόνα της ΑΕΠΝΝ (Levine et al, Bernstein 1993).  

 

Η οζώδης σκλήρυνση χαρακτηρίζεται επίσης από σχηµατισµό 

αγγειοµυολιπωµάτων στο δέρµα, εγκέφαλο, νεφρό και σε άλλα όργανα. 

Αυτές οι µάζες αποτελούνται από ώριµο λιπώδη ιστό, λείες µυικές ίνες και 

αιµοφόρα αγγεία µε λεπτό τοίχωµα (Van Baal et al 1984). Το νεφρικό 

καρκίνωµα είναι µια άλλη επιπλοκή της νόσου, µε συχνότητα µικρότερη του 

5% των ασθενών (Shapiro et al 1984). Για αυτό συνιστάται περιοδικός 

έλεγχος µε αξονική τοµογραφία για έλεγχο µη κυστικής µάζας, που δεν έχει 

τη χαµηλή πυκνότητα του ανεπίπλεκτου αγγειοµυολιπώµατος (Kennely et al 

1994). 

 

Πολυκυστικός δυσλαστικός νεφρός 
Ο πολυκυστικός δυσπλαστικός νεφρός (άλλα συνώνυµα: νεφρική 

δυσπλασία, νεφρική δυσγενεσία) χαρακτηρίζεται από σύµπλεγµα 

πολλαπλών, µη-επικοινωνούντων κύστεων, διάφορου µεγέθους µε 

ελαττωµένο ή καθόλου νεφρικό παρέγχυµα. Είναι µη κληρονοµική νόσος και 

είναι µια από τις πιο συχνές αιτίες ψηλαφητής µάζας σε νεογνό. 

Αµφοτερόπλευρος πολυκυστικός δυσπλαστικός νεφρός, είναι ασύµβατος µε 

τη ζωή (Mentser et al 1994).  

 
Άλλες κυστικές εξεργασίες 
Περιπυελικές, παραπυελικές, παραπυελικές λεµφατικές κύστεις και 

παραπυελική λεµφαγγειεκτασία είναι διάφοροι όροι που περιγράφουν 

µονήρεις ή πολλαπλές κύστεις εντός του νεφρού. Τρεις ακόµη νεφρικές 

κυστικές νόσοι έχουν περιγραφεί:  

1) Πλουροκυστική νεφρική νόσος (pluricystic kidney disease), όταν µια ή 

περισσότερες νεφρικές κύστεις  αποτελούν µέρος συνδρόµου που 

συνδυάζεται από πολλαπλές διαµαρτίες. 
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2) Σπειραµατοκυστική νόσος, σπάνια συγγενής νόσος που 

χαρακτηρίζεται από διάταση του χώρου του Bowman και των 

σωληναρίων. 

3) Μικροκυστική νόσος, που συνίσταται σε διάταση των εγγύς 

σωληναρίων και αφορά αποκλειστικά βρέφη µε συγγενές νεφρωσικό 

σύνδροµο. 

 

Πολλές φλεγµονώδεις ή νεοπλασµατικές διεργασίες παρουσιάζονται καµιά 

φορά ως κυστικά µορφώµατα που περιέχουν υγρό. Αυτά περιλαµβάνουν το 

πολυλοβωτό κυστικό νέφρωµα, κυστικό νεφρικό καρκίνωµα, κυστικός όγκος 

του Willm, νεφρικό απόστηµα και νεφρική υδατίδα κύστη. Τα παραπάνω 

νοσήµατα παρότι δεν ταξινοµούνται στα κυστικά νεφρά είναι χρήσιµο να 

αναφέρονται για σκοπούς διαφορικής διάγνωσης. 

 
1.2.1 Ταξινόµηση των κυστικών νεφρικών παθήσεων 

Οι γνώσεις µας για τα κυστικά νεφρά παραµένουν ελλιπείς, παρά την 

πλούσια διαθέσιµη βιβλιογραφία. Η σύνθετη και καµιά φορά αντιφατική 

ονοµατολογία δεν βοηθούν πάντοτε και µέχρι σήµερα δεν υπάρχει µια γενικά 

αποδεκτή ταξινόµηση για τις κυστικές νόσους των νεφρών. 

 

Αντικείµενο των αντιθέσεων ήταν πάνω σε πια βάση θα έπρεπε να 

ταξινοµηθούν τα κυστικά νεφρικά νοσήµατα. Συνήθως οι ταξινοµήσεις 

γίνονται µε βάση τον ορισµό και τη βασική διαταραχή του νοσήµατος. Πολλά 

κληρονοµικά νοσήµατα έχουν ταξινοµηθεί σ’αυτή τη βάση παρόλο που 

φαινοτυπικός διαχωρισµός, δεν είναι πάντοτε εφικτός. Οι πρόσφατες 

εξελίξεις στη γενετική είναι ίσως το πλέον σηµαντικό βήµα στην ορθόδοξη 

ταξινόµηση των κυστικών νεφρικών παθήσεων. Περαιτέρω εξέλιξη µε 

αναλύσεις του φαινότυπου-γονότυπου θα βοηθήσουν στο να ξεχωρίσουν οι 

διάφορες κλινικές οντότητες, όπως έγινε µε τον τύπο 1 και 2 της 

πολυκυστικής νόσου.  

 

Η όποια ταξινόµηση θα πρέπει να περιλάβει κυστικές διαταραχές µε 

διαφορές στον τρόπο κληρονόµησης, διαφορετική φυσική εξέλιξη και 

πρόγνωση καθώς και διαφορετική κλινική, ακτινολογική, γενετική και 
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µορφολογική εικόνα. Οι οµοιότητες στη µορφολογία αλλά και οι διαφορές στη 

γενετική και παθογένεια κάνουν δύσκολη µια πλήρη και πρακτική 

ταξινόµηση, η οποία διαρκώς πρέπει να εξελίσσεται για να περιλάβει 

καινούργιες γνώσεις. Πολλές ταξινοµήσεις έχουν επιχειρηθεί από οµάδες 

κλινικών ιατρών, ακτινολόγων, ιστοπαθολόγων και γενετιστών. Αυτές ήταν 

χρήσιµες και βοηθητικές αλλά ήταν αναγκαίο να διαµορφωθούν λόγω νέων 

ευρηµάτων και νέων δεδοµένων. 

 

Σηµαντικές προσπάθειες στην ταξινόµηση των κυστικών νεφρών έγιναν από 

την ιστοπαθολόγο Edith Louise Potter το 1972, στη γνωστή µονογραφία της 

‘Normal and abnormal development of the kidney’ και από τον Jay Bernstein 

το 1990, που συνέβαλε πολύ στην κατανόηση των κυστικών διαταραχών 

(Potter 1972, Bernstein 1990). Η ταξινόµηση της Potter που είχε συσταθεί µε 

βάση ιστοπαθολογικά κριτήρια, εγκαταλείφθηκε γρήγορα γιατί κρίθηκε ως µη 

πρακτική στην κλινική πράξη, αφού οι τύποι των νοσηµάτων που περιέγραφε 

δεν ήταν όλοι κλινικές οντότητες. Στο άρθρο τους  ‘Polycystic disease of 

kidney and liver presenting in childhood’’ το 1971, οι Blyth και Ockenden 

πρώτοι επισήµαναν ότι τόσο η υπολειπόµενη όσο και η αυτοσωµατική 

επικρατούσα πολυκυστική νόσος των νεφρών δεν περιορίζονται σε 

συγκεκριµένη ηλικία αλλά και η αυτοσωµατική παρουσιάζεται σε παιδιά και η 

υπολειπόµενη σε ενήλικες (Blyth & Ockenden 1971).  

 

Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται οι νεφρικές κυστικές διαταραχές και σύνδροµα 

µε κύρια εκδήλωση κυστικά νεφρά, µε βάση την παθολοανατοµική 

ταξινόµηση που προτάθηκε από την Potter, αφού λήφθηκε υπόψη και η 

γενετική των νοσηµάτων. Συστάθηκε από τον Zerres και συν. αρχικά το 1984 

και συµπληρώθηκε από τον ίδιο το 1994 όταν καθόρισε ότι ο όρος 

αυτοσωµατική υπολειπόµενη πολυκυστική νόσος αφορά το νόσηµα που 

χαρτογραφήθηκε στο χρωµόσωµα 6p (Zerres et al 1984, Zerres at al 1994). 

 

Οι νεφρικές κύστεις είναι το τελικό αποτέλεσµα πολλών παθήσεων. Ο 

συνδυασµός των σύγχρονων µεθόδων µε τα ιστοπαθολογικά ευρήµατα του 

κάθε νοσήµατος, επιτρέπει την καλύτερη ταξινόµηση τους ώστε να έχει 

πρακτική εφαρµογή (Bernstein 1990, Zerres et al 1984, Torres 1990). Ο 
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Bosniak το 1991, καταρτίζει µια ακτινολογική ταξινόµηση των νεφρικών 

κύστεων από τα κυστικά νεοπλάσµατα (Πίν. 3)(Bosniak 1991a, Bosniak 

1991b). Οι κατηγορίες Ι και ΙΙ αφορούν καλοήθεις κύστεις και δεν απαιτούν 

διερεύνηση, η κατηγορία ΙΙΙ, είναι συνήθως καλοήθεις κύστεις αλλά απαιτούν 

χειρουργική αφαίρεση και η κατηγορία IV, είναι συνήθως κυστικά ή νεκρωτικά 

καρκινώµατα που απαιτούν νεφρεκτοµή (Πίν 3). 

 
Τ Πίνακας 2. Ταξινόµηση των νεφρικών κυστικών νοσηµάτων κατά Zerres (µετά την Potter) 

 
Ταξινόµηση των νεφρικών κυστικών νοσηµάτων κατά Zerres                  

 

1. Αυτοσωµατική υπολειπόµενη πολυκυστική νεφρική νόσος 
    Νεφρικές και ηπατικές αλλοιώσεις τύπου Potter I (ως µέρος συνδρόµου) 

2. Αυτοσωµατική επικρατούσα πολυκυστική νόσος των νεφρών 
Με εντόπιση στο χρωµόσωµα 16p (PKD1) 

Με εντόπιση στο χρωµόσωµα 4q (PKD2) 

Με άγνωστη ακόµη εντόπιση (PKD3) 

3. Κυστική δυσπλασία (ολόκληρου του νεφρού ή µέρους του) 
Σποραδική, πολυπαραγοντική 

Με αυτοσωµατική επικρατούσα κληρονόµηση (AΕ) 

Με αυτοσωµατική υπολειπόµενη κληρονόµηση 

Με Χ-συνδεόµενη κληρονόµηση 

Νέφρο-ήπατο-παγκρεατική δυσπλασία (ΑΥ) 

Κυστική δυσπλασία ως µέρος συνδρόµου 

4. Σπειραµατοκυστική νόσος 
Σποραδική 

Αυτοσωµατική επικρατούσα υποπλαστική µορφή 

Πρώιµη εκδήλωση της αυτοσωµατικής επικρατούσας πολυκυστικής νόσου 

Λόγω ουρηθρικής απόφραξης (cystic kidneys Potter type IV) 

Σπειραµατοκυστική νόσος (ως µέρος συνδρόµου) 

5. Απλές νεφρικές κύστεις 
6. Επίκτητες νεφρικές κύστεις 
7. Νεανική νεφρωνόφθιση/Κυστική µυελική νόσος 

Νεανική νεφρωνόφθιση (AΥ) 

Σύνδροµο νεφρικής αµφιβληστροειδικής δυσπλασίας (AΥ) 

Κυστική µυελική νόσος (AΕ) 

8. Σπογγώδης νεφρός (medullary sponge disease)  
Σποραδική  

Με αυτοσωµατική επικρατούσα κληρονόµηση 

Με συγγενή ηµιυπερτροφία 

Πρώιµα στάδια πολυκυστικών νόσων (AΥ, AΕ) 

9. Εξωπαρεγχυµατικές νεφρικές κύστεις 
Καλυκιλικό εκκόλπωµα 

Παραπυελική λεµφοαγγειεκτασία 

Περινεφρική κύστη 
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1.2.2 Κυστικές νεφρικές παθήσεις στα παιδιά 
Νεφρικές κύστεις συνοδεύουν πληθώρα παιδικών νοσηµάτων και 

συνδρόµων. Κληρονοµικά νοσήµατα όπως η αυτοσωµατική υπολειπόµενη 

και σπανιότερα η αυτοσωµατική επικρατούσα πολυκυστική νόσος των 

νεφρών (Zerres et al 1982, Zerres et al 1993), οικογενής νεφρωνόφθιση, 

κυστική µυελική νόσος και σπογγώδης νεφρός, παρουσιάζονται και στην 

παιδική ηλικία. Στον Πίνακα 4, παρατίθενται οι συνηθέστερες νεφρικές 

κυστικές νόσοι στα παιδιά και στον Πίνακα 5, σύνδροµα που συνδυάζονται 

µε κυστικά νεφρά στην παιδιατρική.  

 
Πίνακας 3. Ακτινολογική ταξινόµηση των νεφρικών κύστεων κατά Bosniak 

 
Ακτινολογική ταξινόµηση των νεφρικών κύστεων κατά Bosniak 

 
 
Κατηγορία Ι: Καλοήθεις απλές κύστεις 
Λεπτό τοίχωµα, σχεδόν µη ορατό σε CT 

Οµαλό τοίχωµα στο US 

Πυκνότητα ίση µε του νερού σε CT 

Απουσία ήχου εντός της κύστεως στο US 

Αυξηµένη µετάδοση του ήχου σε US 
 
Κατηγορία ΙΙ: Καλοήθεις, ελαφρά επιπλεγµένες κύστεις 
Μικρές επασβεστώσεις στην περιφέρεια 

Λεπτή επασβέστωση στο τοίχωµα ή στο διάφραγµα 

Απουσία συµπαγούς µάζας 

Τα διαφραγµάτια είναι λεπτά 

Χωρίς ενίσχυση των διαφραγµατίων 

 

Κατηγορία ΙΙΙ: Ενδιάµεσες κυστικές µάζες 
∆ιαφραγµάτια µε πεπαχυµένα τοιχώµατα, κύστεις µε πεπαχυµένα τοιχώµατα,  

µεγάλες επασβεστώσεις, ενίσχυση των διαφραγµατίων µετά από ενδοφλέβιο σκιαγραφικό 

 
Κατηγορία IV: Κυστικό νεφρoκυτταρικό καρκίνωµα 
Υπερίσχυση συµπαγούς µάζας µε κυστικά τµήµατα 

Ξεχωριστή συµπαγής µάζα που γειτνιάζει σε 1 ή περισσότερες κύστεις 
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Πίνακας 4. Ταξινόµηση νεφρικών κυστικών νοσηµάτων στα παιδιά 

 
Νεφρικά κυστικά νοσήµατα στα παιδιά 

 
 

Πολυκυστικά νεφρικά νοσήµατα 
Αυτοσωµατική υπολειπόµενη πολυκυστική νόσος των νεφρών  

Αυτοσωµατική επικρατούσα πολυκυστική νόσος των νεφρών 

 
Κυστική νεφρική δυσπλασία 
Μικροκυστικά νεφρά 

Κυστική δυσπλασία µε απόφραξη 

 
Κυστική µυελική νόσος 
Νεφρωνόφθιση- Κυστική µυελική νόσος 

Σπογγώδης νεφρός 

 
Κυστικές φλοιικές νεφρικές νόσοι 
Σπειραµατικές κύστεις 

Φλοιικές µικροκύστεις µε διάµεση νεφρίτιδα 

 
Νεφρικές κύστεις σε συνδυασµό µε συγγενή σύνδροµα  
 
Απλές και πολυλοβωτές νεφρικές κύστεις 
 
Άλλα 
Νόσος von Hippel-Lindau 

Οζώδης σκλήρυνση 

Επίκτητα κυστικά νοσήµατα των νεφρών  
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Πίνακας 5. Συγγενή σύνδροµα που σχετίζονται µε νεφρικές κύστεις 

  
Συγγενή σύνδροµα που σχετίζονται µε νεφρικές κύστεις 
 
 

Ehlers-Danlos 

Elejalde 

Geominne 

Goldston 

Ivemark 

Jeune 

Laurence-Moon-Bardet-Biedl 

Meckel-Gruber 

Melnick-Fraser 

Papillon-Leage-Psaume 

Passarge 

Roberts 

Trisomy 13 (Patau) 

Trisomy 18 (Edwards) 

Trisomy 21(Down) 

Zellweger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κυστική νεφρική δυσπλασία είναι διαταραχή στη διαφοροποίηση του 

εµβρυικού νεφρού, που έχει ως αποτέλεσµα ο νεφρός να περιέχει 

πρωτόγονους, µη νεφρικούς ιστούς πχ χόνδρο, λίπος, αιµοποιητικό ιστό και 

συχνά κύστεις. Η σοβαρότερη µορφή κυστικής νεφρικής δυσπλασίας είναι ο 

πολυκυστικός νεφρός που συχνά ανιχνεύεται υπερηχογραφικά αµέσως µετά 

τη γέννηση, κατά τη διερεύνηση ψηλαφητής µάζας στο βρέφος αλλά και 

προγεννητικά στον έλεγχο ρουτίνας του εµβρύου. Ο νεφρός εµφανίζεται ως 

οµάδα κύστεων µε µικρή ποσότητα συνδετικού ιστού, χωρίς να ανιχνεύεται 

νεφρικός ιστός και µε απουσία ή ατρησία του ουρητήρος. Η κυστική 

δυσπλασία µπορεί να συνδυάζεται µε απόφραξη του ουροποιητικού, µετά τη 

γέννηση, λόγω διαταραχής των οπίσθιων ουρηθρικών βαλβίδων ή 

απόφραξη στην πυελοουρητηρική συµβολή. Στα περισσότερα περιστατικά 

αυτή είναι ετερόπλευρη, µε τον αριστερό νεφρό να επηρεάζεται συχνότερα 

και τα αγόρια να υπερτερούν των κοριτσιών. Το έτερο ήµισυ του 

ουροποιητικού µπορεί να είναι φυσιολογικό ή να εµφανίζει άλλες διαµαρτίες 

όπως υποπλασία ή απόφραξη λόγω απόκλισης της πυελοουρητηρικής 
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συµβολής. Εξωνεφρικές διαµαρτίες όπως καρδιακές, ατρησία του οισοφάγου 

ή του λεπτού εντέρου κ.ά, µπορεί να συνυπάρχουν (Zerres et al 1993, 

Minevich et al 1997). Επιπλοκές είναι σπάνιες αλλά περιορισµένα 

περιστατικά παρουσίασαν υπέρταση και κακοήθεια (Homsy et al 1997). 

 

Όσο αφορά τις φλοιικές κυστικές νόσους, σπειραµατικές κύστεις 

παρατηρούνται συχνά είτε ως µεµονωµένη διαµαρτία, κληρονοµούµενη ως 

αυτοσωµατική επικρατούσα νόσος, είτε ως µέρος συνδρόµου διαµαρτιών 

(Joshi & Kaznica 1984, Melnick et al 1984). Υπερηχογραφικά εµφανίζονται 

ως µεγάλα νεφρά µε απώλεια του διαχωρισµού φλοιού-µυελού και µικρές 

φλοιικές κύστεις ενώ κλινικά κάποιοι ασθενείς παρουσιάζουν υπέρταση και 

προοδευτική νεφρική ανεπάρκεια (Fitch & Stapleton 1986). Η νεφρική 

ανεπάρκεια είναι συχνότερη όταν η σπειραµατοκυστική νόσος συνδυάζεται 

µε νεφρική υποπλασία, ξεχωριστή νόσο µε οικογενή χαρακτήρα και 

αυτοσωµατική επικρατούσα κληρονόµηση (Kaplan et al 1989, Rizzoni et al 

1982). Οι φλοιικές µικροκύστεις µπορεί να παρουσιαστούν σε συνδυασµό µε 

χρόνια διάµεσο-σωληναριακή νεφρίτιδα (Gagnadoux et al 1989). Αυτή η 

διαταραχή παρουσιάζεται µε σοβαρή υπέρταση και τελικό στάδιο νεφρικής 

ανεπάρκειας πριν την ηλικία των δύο ετών. 

 

Οι µεµονωµένες νεφρικές κύστεις µπορεί να είναι µονήρεις, πυελογενείς ή 

παραπυελογενείς (McHugh et al 1991) ή πολυλοβωτές. Ασθενείς µε µονήρεις 

κύστεις, φυσιολογική νεφρική λειτουργία και χωρίς νεφρική δυσπλασία δεν 

έδειξαν απόκλιση της νεφρικής τους λειτουργίας µετά από παρακολούθηση 

ετών. Οι πολυλοβωτές είναι σπάνιες σε παιδιά. Συνήθως διαγιγνώσκονται 

πριν την ηλικία των 5 ετών, κατά τη διερεύνηση ψηλαφητής µάζας. Τα παιδιά 

αυτά παρουσιάζουν αιµατουρία αλλά υπέρταση ή ουρολοιµώξεις είναι 

σπάνιες.    
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1.3 Απεικονιστικές διαγνωστικές µέθοδοι των  
κυστικών νεφρικών παθήσεων 

 
Οι νεφρικές κύστεις είναι η τελική κατάληξη πολλών νεφρικών παθήσεων. Οι 

διαγνωστικές απεικονιστικές µέθοδοι επιτρέπουν τη µελέτη, ταξινόµηση και 

συσχέτιση των κύστεων µε συγκεκριµένες νοσολογικές οντότητες και 

παρέχουν ένα απλό και πρακτικό τρόπο προσέγγισης των κυστικών 

νεφρικών παθήσεων (Zerres et al 1984, Bernstein 1990, Torres 1990). 

Συχνότερα νοσήµατα που δίνουν ακτινολογικό εύρηµα νεφρικές κύστεις είναι: 

α) οι απλές κύστεις, β) η αυτοσωµατική επικρατούσα πολυκυστική νόσος των 

νεφρών και γ) οι επίκτητες κύστεις σε ασθενείς µε προχωρηµένη νεφρική 

ανεπάρκεια σε χρόνια αιµοκάθαρση λόγω πρωτοπαθών µη κυστικών 

νεφρικών παθήσεων.  

 

Οι απεικονιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη διερεύνηση κυστικών 

νεφρικών παθήσεων είναι: α) ο υπέρηχος, β) η αξονική τοµογραφία, γ) ο 

µαγνητικός συντονισµός, δ) η ενδοφλέβια ουρογραφία, ε) η πυρηνική ιατρική 

και στ) η νεφρική αγγειογραφία. Στην απεικόνιση, δίνεται σηµασία στον 

αριθµό και µέγεθος των κύστεων, στο µέγεθος και τη λειτουργική κατάσταση 

των νεφρών, αν οι κύστεις είναι ετερόπλευρες ή αµφοτερόπλευρες, στην 

κατανοµή των κύστεων στα νεφρά, στην παρουσία αιµορραγούντων ή 

ασβεστοποιηµένων κύστεων, συµπαγών νεφρικών µαζών, διαφραγµάτων 

εντός των κύστεων και στην παρουσία κύστεων σε άλλα όργανα (Thomsen 

et al 1997). 

 

Οι απλές νεφρικές κύστεις είναι οι συχνότερες νεφρικές µάζες που 

καταγράφονται µε απεικονιστικές διαγνωστικές µεθόδους και παρουσιάζουν 

αυξανόµενη συχνότητα µε την πρόοδο της ηλικίας, φτάνοντας το 22.1% σε 

άτοµα άνω των 70 ετών µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία (Τada et al 1983, 

Ravine et al 1993). Λόγω της µεγάλης συχνότητας του ευρήµατος, η 
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ακτινολογική διερεύνηση είναι πολύ σηµαντική στη διαφοροδιάγνωση των 

καλοήθων νεφρικών κύστεων από άλλες νεφρικές µάζες. Αυτές οι απλές 

κύστεις είναι µη νεοπλαστικές, σπάνια προκαλούν συµπτώµατα και σπάνια 

απαιτούν θεραπεία. Παρόλα αυτά σε µερικές περιπτώσεις έχει περιγραφεί 

φλεγµονή αυτών των κύστεων και σπανιότατα υπέρταση εξαρτώµενη από 

την αγγειοτασίνη λόγω πίεσης στο γύρω παρέγχυµα (Ravine et al 1993). 

 

Ο όρος πολυκυστικά νεφρά συγκεράζει την αυτοσωµατική υπολειπόµενη και 

την αυτοσωµατική επικρατούσα νόσο των νεφρών. Οι δύο αυτοί τύποι 

κληρονοµικής πολυκυστικής νόσου διαφοροδιαγιγνώσκονται συνήθως 

εύκολα µε απεικονιστικές µεθόδους αλλά η διαφοροδιάγνωση τους από 

άλλες νεφρικές κυστικές νόσους είναι καµιά φορά δύσκολη, ειδικά σε νεογνά 

και µικρά παιδιά.  Μικρές κύστεις κάτω του 1 cm σε διάµετρο, µπορεί να 

παρουσιαστούν στην κυστική µυελική νόσο, σπογγώδη νεφρό ή την 

αυτοσωµατική υπολειπόµενη πολυκυστική νόσο. Τρεις διαταραχές που 

σχετίζονται σπάνια µε νεφρικές κύστεις σε ενήλικες είναι: α) το σύµπλεγµα 

της οζώδους σκλήρυνσης (TSC), β) η νόσος Hippel-Lindau (VHL), γ) το 

µεµονωµένο νεφρικό αγγειοµυολίπωµα. Οι κύστεις µπορεί να είναι πρώιµο 

σύµπτωµα της TSC ή της VHL. Υπάρχουν σπανιότεροι τύποι νεφρικής 

κυστικής νόσου, όπως η εντοπισµένη κυστική νόσος, η σπειραµατοκυστική 

νόσος, η κυστική νόσος που συσχετίζεται µε σύνδροµα κατά τη διάπλαση και 

η κυστική µυελική νόσος που παρουσιάζει σπάνια αλλά τυπικά απεικονιστικά 

ευρήµατα, που συµβάλλουν στη σωστή διάγνωση της νόσου. Νοσήµατα των 

νεφρών που µιµούνται νεφρική κυστική νόσο όπως ο κυστικός όγκος του 

Wilms στα παιδιά ή το λέµφωµα σε ενήλικες µπορούν να µιµηθούν την 

πολυκυστική νεφρική νόσο, αν δεν γίνει σωστή απεικονιστική διάγνωση. 

Σπάνια, νεφρικά αρτηριακά ανευρύσµατα και αρτηριοφλεβικές διαµαρτίες 

µπορούν να εκληφθούν ως εστιακές κυστικές βλάβες. Τέλος αποστήµατα και 

λοιµώξεις µπορεί να παρουσιαστούν ως κυστικές µάζες των νεφρών. 

 

Καλοήθεις νεφρικές κύστεις 
Οι καλοήθεις νεφρικές κύστεις µπορεί να είναι µονήρεις ή πολλαπλές και 

αµφοτερόπλευρες.  Είναι συνήθως µονολοβωτές και άρχονται από το φλοιό. 

Συχνά προεξέχουν της νεφρικής επιφανείας. Πολύ πιο σπάνια άρχονται του 

 27



µυελού και επεκτείνονται παραπυελικά. Το µέγεθος τους κυµαίνεται από 

µερικά χιλιοστά µέχρι 15-20 cm σε διάµετρο. Το τοίχωµα της κύστης είναι 

πολύ λεπτό και το υγρό έχει τη σύσταση εξιδρώµατος. 

 

Η συχνότητα των καλοηθών κύστεων αυξάνει προοδευτικά µε την ηλικία 

(Lauks & McLachlan 1981, Tada et al 1983). Σύµφωνα µε πρόσφατη 

υπερηχογραφική µελέτη η συχνότητα των νεφρικών κύστεων σε άτοµα µε 

φυσιολογική νεφρική λειτουργία και ηλικία κάτω των 30 ετών είναι µηδαµινή, 

1.7% για άτοµα από 30-49 ετών, 11.5% για άτοµα από 50-70 ετών και 22.1% 

για άτοµα άνω των 70 ετών. Για αυτό το λόγο νεφρικές κύστεις σε ασθενείς 

κάτω των 30 ετών θα πρέπει να θεωρούνται παθολογικές και να 

διερευνούνται για ταυτοποίηση της υποκείµενης νόσου (Ravine et al 1993). 

Η συχνότητα των απλών κύστεων διαφοροποιείται επίσης σύµφωνα µε το 

φύλο και στους άνδρες είναι σαφώς συχνότερες, σε όλες τις ηλικίες.  
 
Η διαφορική διάγνωση των απλών κύστεων από άλλες σοβαρότερες 

κυστικές νόσους των νεφρών όπως η πολυκυστική νόσος, συµπαγείς µάζες 

ή αποστήµατα γίνεται µε υπερηχογραφική µελέτη ή/και αξονική τοµογραφία. 

Με τον υπέρηχο µπορεί να γίνει αξιόπιστη διάγνωση απλής νεφρικής 

κύστεως. Τα υπερηχογραφικά κριτήρια για µια απλή, ανεπίπλεκτη, καλοήθη 

κύστη περιλαµβάνουν (Εικ. 5): 

1) απουσία ήχου εντός της κύστεως 

2) καλά περιγεγραµµένο τοίχωµα, µε οµαλά, ευδιάκριτα όρια 

3) ακουστική ενίσχυση 

4) σφαιρικό ή ελαφρά ωοειδές σχήµα (Lingard & Lawson 1979) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 5. Εγκάρσια εικόνα υπερηχογραφήµατος αριστερού νεφρού που απεικονίζει τυπική, 
ευµεγέθη, απλή κύστη στον άνω πόλο του νεφρού µε διαστάσεις 9,6x9 cm (Αρχείο 
Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας). 
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Νεφρική µάζα που πληρεί τα κριτήρια απλής, ανεπίπλεκτης κύστης δεν 

απαιτεί καµιά περαιτέρω διερεύνηση. Η αξονική τοµογραφία είναι απαραίτητη 

για τη σωστή αξιολόγηση νεφρικών µαζών µε αµφίβολη υπερηχογραφική 

εικόνα. Για την αξιολόγηση τους απαιτείται λήψη εικόνων πριν και µετά τη 

χορήγηση  σκιαγραφικού ενδοφλέβια. Οι νεφρικές κύστεις είναι στην αξονική: 

1) Καλά περιγεγραµµένες, στρογγυλές µε οµαλά όρια και µε χαµηλή 

πυκνότητα σε σχέση µε το νεφρικό παρέγχυµα (McClennan 1979)  

2) Ενίσχυση των κύστεων δεν παρατηρείται µετά τη χορήγηση σκιαγραφικού 

(avascular lesion)  

3) Το κυστικό τοίχωµα είναι πολύ λεπτό και συνήθως δεν απεικονίζεται στην 

αξονική (Balfe 1982) 

4) Το υγρό εντός της κύστεως είναι οµοιογενές, µε πυκνότητα µικρότερη των 

20 Hounsfield units (παρόµοια του νερού), αλλά υψηλότερες πυκνότητες 

µπορούν να παρατηρηθούν σε καλοήθη αιµορραγούσα κύστη. 

 

Σηµεία που εισηγούνται κακοήθη εξεργασία στην αξονική τοµογραφία είναι: 

1) Πεπαχυµένο, ανώµαλο τοίχωµα της κύστης,  

2) ∆ιαφραγµάτια µε ενίσχυση εντός της µάζας,  

3) Ενίσχυση της µάζας µετά τη χορήγηση σκιαγραφικού,                            

4) Πολυλοβωτή µάζα 

 

Αν η αξονική τοµογραφία είναι αµφίβολη τότε ενδείκνυται επανάληψη της 

εξέτασης σε 6 και 12 µήνες. 

 

Άτυπες νεφρικές κύστεις 

Μια απλή, καλοήθης, νεφρική κύστη µπορεί να επιπλακεί λόγω αιµορραγίας, 

λοίµωξης ή ρήξης. Αυτές οι άτυπες κύστεις, δεν πληρούν τα διαγνωστικά 

κριτήρια απλής κύστεως και µπορεί να προσοµοιάζουν σε εµφάνιση µε 

κυστικά νεφρικά νεοπλάσµατα. Ο Bosniak το 1991(Bosniak 1991a, Bosniak 

1991b), έχει καταρτήσει µια ταξινόµηση των νεφρικών κύστεων, που βοηθά 

στη διαφοροδιάγνωση των καλοηθών κύστεων από τα κυστικά νεοπλάσµατα 

(Πίν. 3). Η κατηγορία Ι και ΙΙ, είναι καλοήθεις κύστεις και δεν απαιτούν 

διερεύνηση, η κατηγορία ΙΙΙ είναι συνήθως καλοήθεις, αλλά απαιτούν 

χειρουργική αφαίρεση για να αποκλειστεί το µικρό ποσοστό κακοήθων 
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κύστεων και η κατηγορία IV είναι συνήθως κυστικά ή νεκρωτικά καρκινώµατα 

που απαιτούν νεφρεκτοµή. 

 
Επίκτητη κυστική νόσος των νεφρών 
Η επίκτητη κυστική νεφρική νόσος παραπέµπει σε ανάπτυξη πολλαπλών 

νεφρικών κύστεων σε ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ), λόγω 

διάφορων µη κυστικών πρωτοπαθών νοσηµάτων και αφορά, στην 

πλειονότητα της, αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς. Η επίπτωση σε ασθενείς µετά 

από 3-5 χρόνια αιµοκάθαρσης, φτάνει τα 50% και µετά 5-10 χρόνια 

αιµοκάθαρσης, τα 90% (Matson 1990). Η ΧΝΑ και ειδικότερα η χρόνια 

αιµοκάθαρση ή η περιτοναική κάθαρση, συχνά σχετίζεται µε τη δηµιουργία 

πολλαπλών, αµφοτερόπλευρων απλών κύστεων. Αυτές είναι συνήθως 

µικρότερες των 0.5 cm, σε διάµετρο αλλά µπορούν να φτάσουν και τα 2-3 

cm. Η διάγνωση τους τεκµηριώνεται µε υπέρηχο ή/και αξονική τοµογραφία 

(CT) παρότι και οι δύο µέθοδοι δίνουν σε µικρό ποσοστό, ψευδώς θετικά ή 

ψευδώς αρνητικά αποτελέσµατα. Θετική απεικόνιση σηµαίνει 

αµφοτερόπλευρη εντόπιση, µε 4 ή περισσότερες κύστεις σε κάθε νεφρό 

(Nahm & Ritz 2001). Η επίκτητη νεφρική κυστική νόσος εύκολα διαχωρίζεται 

από την ΑΕΠΝΝ, από την απουσία οικογενειακού ιστορικού, τα µικρά ή µε 

φυσιολογικό µέγεθος νεφρά και τα οµαλά όρια του νεφρικού φλοιού. 

 

Η επίκτητη κυστική νεφρική νόσος µπορεί να προηγηθεί της αιµοκάθαρσης 

αλλά η επίπτωση της αυξάνεται προοδευτικά µε τη χρονική διάρκεια της 

αιµοκάθαρσης. Σε µελέτη 130 ασθενών µε προχωρηµένη ή τελικού σταδίου 

νεφρική ανεπάρκεια, η επίπτωση των κύστεων ήταν 7% στους ασθενείς µε 

ΧΝΑ και 22% στους ασθενείς σε χρόνια αιµοκάθαρση (Narasimhan 1986). Η 

επίκτητη νεφρική νόσος είναι συνήθως ασυµπτωµατική, υπάρχουν όµως 

αναφορές ότι περίπου το 14% των ασθενών παρουσιάζουν συµπτώµατα, µε 

συχνότερο την αιµατουρία, λόγω αιµορραγούσας κύστης. Ακόµη όµως και σε 

ασυµπτωµατικούς ασθενείς, προοδευτική αύξηση του αριθµού και µεγέθους 

των κύστεων ακτινολογικά, αυξάνει τον κίνδυνο νεφρικού καρκινώµατος. 

Γι΄αυτό το λόγο υπάρχει η εισήγηση για ετήσιο ακτινολογικό έλεγχο των 

ασθενών σε χρόνια αιµοκάθαρση πέραν των 5 ετών, µε CT και χορήγηση 

σκιαγραφικού. Η νεφρεκτοµή έχει ένδειξη σε µάζες µεγαλύτερες των 3 cm σε 
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διάµετρο ή µε αυξανόµενο µέγεθος σε σειρά αξονικών τοµογραφιών (Levine 

1992).  

 

1.3.1 Ακτινολογικός έλεγχος στην αυτοσωµατική επικρατούσα 
πολυκυστική νόσο των νεφρών 
 
Η ΑΕΠΝΝ είναι εύκολο να διαγνωστεί σε ενήλικα ασθενή µε θετικό 

οικογενειακό ιστορικό, επεισόδια χρόνιου νεφρικού πόνου, µεγάλα νεφρά µε 

πολλαπλές αµφοτερόπλευρες κύστεις σε υπερηχογράφηµα ή αξονική 

τοµογραφία ή ενδοφλέβια ουρογραφία µε ή χωρίς απόκλιση στη νεφρική 

λειτουργία. Παρόλα αυτά σε κάποια περιστατικά, η υπόνοια για ΑΕΠΝΝ 

τίθεται αρχικά από τα υπερηχογραφικά ευρήµατα, στα πλαίσια διερεύνησης 

νεφρικής ανεπάρκειας ή αιµατουρίας. Αυτό συµβαίνει στο 20-40% των νέων 

περιστατικών µε αρνητικό οικογενειακό ιστορικό και είτε πρόκειται για νέα 

µετάλλαξη (de novo mutation) ή συχνότερα πρόκειται για οικογένεια που 

παρουσιάζει βραδύτερα νεφρική ανεπάρκεια, τα επηρεασµένα µέλη της 

οποίας πεθαίνουν από άλλα αίτια πριν αναπτύξουν τελικό στάδιο νεφρικής 

ανεπαρκείας (τύπος 2 της ΑΕΠΝΝ). Σε αυτές τις περιπτώσεις η διάγνωση 

είναι δύσκολο να τεκµηριωθεί υπερηχογραφικά και απαιτείται 

υπερηχογραφική µελέτη των γονέων του ασθενούς, αν αυτοί ζουν ή/και 

γενετική µελέτη όλων των µελών της οικογένειας. Γενικά όµως µπορούµε να 

θεωρήσουµε ότι το υπερηχογράφηµα και η αξονική τοµογραφία είναι οι 

πλέον ευαίσθητες ακτινολογικές εξετάσεις στη διάγνωση της ΑΕΠΝΝ (Bennet 

1990).  

 

Η διάγνωση της ΑΕΠΝΝ στα παιδιά των ασθενών είναι πολύ δύσκολη. 

Κλινική νόσος είναι πολύ σπάνια σε παιδιά και ως εκ τούτου, ο έλεγχος τους 

συνιστάται σε ηλικίες άνω των 20 ετών για τον τύπο 1 της ΑΕΠΝΝ και άνω 

των 30 για τον τύπο 2 (Demetriou 2000). Κύστεις ανιχνεύσιµες στον υπέρηχο 

(US) έχουν διάµετρο µεγαλύτερη του 1 cm ενώ κύστεις µικρότερες των 5-6 

mm δύσκολα ανιχνεύονται υπερηχογραφικά αν και σήµερα µε το σύγχρονο 

υπέρηχο αυτό είναι συχνά εφικτό. Ανιχνεύσιµες κύστεις στην αξονική 

τοµογραφία έχουν διάµετρο µεγαλύτερη του 0.5 cm. Σε µερικές µόνο 

περιπτώσεις ο σχηµατισµός των κύστεων ξεκινά στην εµβρυϊκή ζωή, ενώ 

σπάνια συµπτωµατικές κύστεις µπορούν να ανιχνευθούν υπερηχογραφικά 
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τον πρώτο χρόνο ζωής. Μερικά παιδιά µε ΑΕΠΝΝ παρουσιάζουν ασύµµετρη 

παρουσία κύστεων, που δηµιουργεί σύγχυση για τη διάγνωση. Στην 

εµβρυϊκή ζωή ή το πρώτο έτος ζωής, η υπερηχογραφική εικόνα των νεφρών 

(µεγάλα νεφρά µε αυξηµένη ηχογένεια) συνήθως δεν διαφοροποιείται από 

την υπολειπόµενη πολυκυστική νόσο ή άλλες νεφρικές κυστικές νόσους. Η 

υπερηχογραφική εικόνα σε µεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες είναι 

χαρακτηριστική µε µεγάλα νεφρά και πολλαπλές φλοιικές κύστεις. Συχνά 

υπάρχει δυσκολία στην ακριβή µέτρηση του µεγέθους των νεφρών (Gabow 

1987). 

 

1.3.1.1 Yπερηχογράφηµα και Υπερηχογραφικά διαγνωστικά κριτήρια  
Τα διαγνωστικά απεικονιστικά ευρήµατα της ΑΕΠΝΝ είναι άµεσα εξαρτώµενα 

από την ηλικία του ασθενούς και το γενετικό τύπο της νόσου. Τα ελάχιστα 

υπερηχογραφικά κριτήρια για να τεθεί η διάγνωση της ΑΕΠΝΝ1, σε άτοµα µε 

50% κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο, είναι αυτά που έχουν θεσπιστεί από 

τον Bear το 1984 και έχουν αναθεωρηθεί από τον Ravine το 1994, σε 

συσχετισµό µε τη γενετική διάγνωση της νόσου, µε σκοπό να περιορίσει τα 

ψευδώς αρνητικά αλλά και τα ψευδώς θετικά αποτελέσµατα (Bear et al 1984, 

Ravine et al 1994). Αφορούν αποκλειστικά ενήλικες µε τύπο 1 της νόσου και 

είναι τα εξής: ∆ύο κύστεις, ετερόπλευρα ή αµφοτερόπλευρα, για άτοµα κάτω 

των 30 ετών, δύο κύστεις σε κάθε νεφρό για άτοµα από 30-59 και τέσσερις 

κύστεις σε κάθε νεφρό για άτοµα άνω των 60 ετών. Η παρουσία 

εξωνεφρικών κύστεων πχ στο ήπαρ ή/και το αυξηµένο µέγεθος των νεφρών, 

βοηθά στην τεκµηρίωση της διάγνωσης σε περιστατικά µε αµφίβολο νεφρικό 

υπέρηχο (Ravine et al 1994). 

 

Το 1997 η Gabow σε µελέτη παιδιών µε 50% κίνδυνο για ΑΕΠΝΝ τύπου 1, 

συµπληρώνει τα διαγνωστικά υπερηχογραφικά κριτήρια του Ravine που 

διαµορφώνονται ως εξής: Για παιδιά από 5-14 ετών, µία τουλάχιστον κύστη 

στον ένα νεφρό, από 14-19 ετών 2 κύστεις ετερόπλευρα ή µία σε κάθε 

νεφρό, από 20-29 ετών τρεις κύστεις µε αµφοτερόπλευρη κατανοµή, από 30-

59 ετών 2 κύστεις τουλάχιστον σε κάθε νεφρό, και ≥60 ετών τουλάχιστον 4 

κύστεις σε κάθε νεφρό. Στα υπερηχογραφικά αυτά κριτήρια πρέπει να 
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λαµβάνεται υπόψη το αυξηµένο µέγεθος των νεφρών και η παρουσία 

ηπατικών ή παγκρεατικών κύστεων καθώς αυτά θεωρούνται συνηγορητικά 

για τη νόσο (Πίν 6)(Gabow et al 1997, Ravine et al 1994). 

 
      Πίνακας 6. Υπερηχογραφικά ∆ιαγνωστικά Κριτήρια- Ravine 1994 
 

 Ηλικία 
κατά τη διάγνωση (έτη) 

 
Αριθµός κύστεων 

 

5-14 
 

≥ 1 κύστη 

15-19 ≥ 2 κύστεις (2 σε ένα ή από 1 σε κάθε νεφρό) 

20-29 ≥ 3 κύστεις (αµφοτερόπλευρη νόσος) 

30-59 ≥ 4 κύστεις (αµφοτερόπλευρη νόσος) 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ΑΕΠΝΝ τύπου 1, η πιθανότητα θετικού υπέρηχου στο 50% των 

παιδιών που έχουν τη νόσο υπολογίζεται στο 8% για ηλικίες κάτω των 10 

ετών µε βαθµιαία αύξηση στο 100%, µέχρι την ηλικία των 20. Αρνητικό 

υπερηχογράφηµα δεν µπορεί να αποκλείσει την ΑΕΠΝΝ1 µέχρι ότου το 

µέλος της οικογένειας φτάσει τα 20, παρόλο που το ψευδώς αρνητικό 

υπερηχογράφηµα για την ηλικία των 20, είναι µόνο 4% (Gabow 1997).   

 

Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς µε τύπο 2 της ΑΕΠΝΝ έχουν µικρότερο αριθµό 

κύστεων από τους ασθενείς µε τύπο 1 (Ravine et al 1993) αλλά αναθεώρηση 

των διαγνωστικών υπερηχογραφικών κριτηρίων, για τα µέλη οικογενειών µε 

50% κίνδυνο για την ΑΕΠΝΝ τύπου 2, δεν είχε διενεργηθεί προ της µελέτης 

της οµάδας µας. Σε µελέτη του Coto το 1995, που µελέτησε 36 µέλη µε 50% 

κίνδυνο για ΑΕΠΝΝ2 από 5 οικογένειες διαπιστώθηκε ότι στο 83,3% των 

περιστατικών ηλικίας κάτω των 20 ετών δεν καταγράφηκαν υπερηχογραφικά 

νεφρικές κύστεις ενώ κύστεις καταγράφηκαν µόνο σε άτοµα άνω των 30 

ετών (Coto et al 1995). Το πιο πάνω εύρηµα επιβεβαιώσαµε στον Κυπριακό 

πληθυσµό σε µελέτη που δηµοσιεύθηκε το 2000 (Εικ 6,7) (Demetriou et al 

2000). Παρόλα αυτά, η µη διάγνωση του τύπου 2 θεωρείται λιγότερο 

σηµαντική λόγω της µικρότερης επίπτωσης του και της βραδύτερης εξέλιξης 

του σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπαρκείας. Αρνητικό υπερηχογράφηµα στην 

ηλικία των 20 αποκλείει τον τύπο 1 µε το ποσοστό του ψευδώς αρνητικού 

 33



υπερήχου να κυµαίνεται από 4-14% (Milutinovic et al 1980a, Bear et al 1984, 

Demetriou et al 2000) αλλά δεν αποκλείει τον τύπο 2 της νόσου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6. Yπερηχογραφική εικόνα πολυκυστικού νεφρού και ήπατος σε 30χρονο ασθενή 
 µας µε ΑΕΠΝΝ1 (Αρχείο Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 7. Yπερηχ
µας µε ΑΕΠΝΝ2 (Α
 

 

Σε πρώιµη νόσο

είναι οµαλή κα

κύστεις µε λεπτ

και δοµές και σ

µέγεθος των 

καθίστανται ασύ

πρόοδο της νό

νεφρών και το ν

αµέτρητες κύστ

 

ογραφική εικόνα πολυκυστικού νεφρού και ήπατος σε 30χρονο ασθενή 
ρχείο Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας) 

 το µέγεθος των νεφρών είναι φυσιολογικό, η επιφάνεια τους 

ι ανιχνεύονται µικρές οβάλ ή στρογγυλές ηχοδιαπερατές 

ό τοίχωµα και λείο περίγραµµα µε σαφώς καθοριζόµενα όρια 

τα δύο νεφρά (Nahm et al 2002). Καθώς ο αριθµός και το 

κύστεων αυξάνεται, τα νεφρά µεγαλώνουν σε µέγεθος, 

µµετρα µε ή χωρίς διαταραχή στο περίγραµµα τους. Με την 

σου οι κύστεις προβάλλουν εκτός του περιγράµµατος των 

εφρικό παρέγχυµα αντικαθίσταται σχεδόν εξ’ολοκλήρου από 

εις (Grossman et al 1983). Οι κύστεις ποικίλουν σε µέγεθος 
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από µόλις ορατές σε απεικονιστικές µεθόδους µέχρι διαµέτρου 10 cm ή και 

µεγαλύτερες και είναι συνήθως ανεπίπλεκτες µε διαυγές υγρό. Ανίχνευση 

αιµορραγίας σε µία ή περισσότερες κύστεις δεν είναι ασυνήθης (Εικ. 8). 

Μπορεί να υπάρχει ασυµµετρία στον αριθµό και το µέγεθος των κύστεων στα 

2 νεφρά αλλά πραγµατική ετερόπλευρος πολυκυστική νόσος των νεφρών 

δεν υπάρχει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 8. Υπερ
ΑΕΠΝΝ. Στην π
κύστεως (Αρχείο
 

 

Σήµερα υπάρ

κύστεων διαµ

δυνατό να α

Milutinovic 19

 

Με την πρόοδ

πλειονότητα τ

εµφανίζεται π

πολύτοκες (M

ασθενών παρ

από 5% εµφα

1996).  

 

 

ηχογραφική εικόνα ευµεγέθους κύστεως (διαµέτρου 7 cm) σε ασθενή µε 
εριφέρεια της κύστεως, η αυξηµένη ηχογένεια δείχνει αιµορραγία της 

 Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας) 

χει η δυνατότητα, µε χρήση ηχοβολέων 3,5-5 Hz, ανίχνευσης 

έτρου µέχρι 0,5 cm και µε χρήση ηχοβολέων 7-10 Hz είναι 

νιχνευτούν ακόµη µικρότερες κύστεις (Sumner et al 1982, 

85, Papadopoulou et al 1999). 

ο της ηλικίας κυστική νόσος εµφανίζεται και στο ήπαρ, στην 

ων ασθενών µε ΑΕΠΝΝ και σε αριθµό δηµοσιεύσεων αυτή 

ιο σοβαρή στις γυναίκες παρά στους άνδρες και ιδιαίτερα στις 

ilutinovic et al 1980b, Parfrey et al 1990). Περίπου το 10% των 

ουσιάζουν παγκρεατικές κύστεις (Τorra et al 1997) και λιγότερο 

νίζουν κύστεις στο σπλήνα (µελέτες σε τύπο 1) (Torra et al 
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Τόσο οι νεφρικές όσο και οι ηπατικές κύστεις στην ΑΕΠΝΝ µπορούν να 

επιµολυνθούν. Οι φλεγµαίνουσες κύστεις παρουσιάζουν 

διαφοροδιαγνωστικά προβλήµατα στην απεικόνιση τους µε ακτινολογικές 

µεθόδους. Αν µια κύστη παρουσιάζει αέρα ή υδραερικό επίπεδο σε US, CT ή 

MRI η διάγνωση φλεγµαίνουσας κύστης είναι πιθανή. Αν τέτοια ευρήµατα 

δεν υπάρχουν αλλά υπάρχει η κλινική υπόνοια, τότε θα πρέπει να 

διενεργηθεί ραδιοισοτοπική µελέτη για να διαγνωσθεί η φλεγµονή της 

κύστεως. 

 

Η διάγνωση άλλων επιπλοκών σε ΑΕΠΝΝ, όπως λιθίαση ή όγκοι µπορεί να 

διαφύγουν εκτός αν γίνει η κατάλληλη ακτινολογική εξέταση. Η αξονική 

τοµογραφία είναι πολύ χρήσιµη στη διάγνωση λίθων (συµπεριλαµβανοµένων 

των λίθων ουρικού οξέος), υδρονέφρωσης ή κακοηθειών (Levine et al 1981, 

Torres et al 1988, Keith et al 1994). MRI µε γκαντολίνιο είναι χρήσιµο στη 

διάγνωση απόφραξης ή κακοηθειών. 

 
1.3.1.2 Απλή κοιλίας    
Η απλή κοιλίας είναι φυσιολογική σε πρώιµη νόσο και µε την πρόοδο της 

νόσου το µόνο εύρηµα που δίνει είναι συνήθως µεγάλα νεφρά και δυσκολία 

στην ανίχνευση ολόκληρου του νεφρογράµµατος. Τυπικοί νεφρικοί λίθοι 

διαγιγνώσκονται εύκολα αλλά µικροί περιφερικοί δύσκολα διαχωρίζονται από 

ασβεστοποιήσεις του νεφρικού παρεγχύµατος στην απλή κοιλίας. 

 
1.3.1.3 Eνδοφλέβια πυελογραφία  

Η ενδοφλέβια πυελογραφία δεν χρησιµοποιείται πλέον ως διαγνωστική 

µέθοδος της ΑΕΠΝΝ. Στην ενδοφλέβια ουρογραφία ασθενούς µε ΑΕΠΝΝ, το 

νεφρόγραµµα χαρακτηρίζεται από πολλές, µε οµαλά όρια σκιάσεις στο φλοιό 

και µυελό και στα δύο νεφρά που είναι συνήθως διογκωµένα. Η εµφάνιση 

αυτή χαρακτηρίζεται ως ‘ελβετικό τυρί’. Καθώς η νόσος προοδεύει το 

περίγραµµα των νεφρών εµφανίζεται λοβωτό, οι κάλυκες επιµηκύνονται ή 

απωθούνται από τις πολλαπλές κύστεις. Σπάνια µια µεγάλη κύστη µπορεί να 

αποφράξει κάλυκες και να προκαλέσει καλιεκτασία (Welling & Grantham 

1986). 
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1.3.1.4 Αξονική τοµογραφία ( CT) 
Η αξονική τοµογραφία (CT) είναι η πλέον ευαίσθητη εξέταση για τη διάγνωση 

της ΑΕΠΝΝ σε πιθανούς φορείς του παθολογικού γονιδίου (Welling & 

Grantham 1986) αλλά εκθέτει το υπό εξέταση άτοµο σε ιονίζουσα 

ακτινοβολία και είναι δαπανηρή. Συστήνεται σε ασθενείς στους οποίους η 

διάγνωση ΑΕΠΝΝ δεν µπορεί να τεθεί µε σαφήνεια µε υπερήχους 

(Dimitrakov et al 1993). Πρώτα διενεργείται χωρίς σκιαγραφικό για ανίχνευση 

ασβεστοποιήσεων, αν υπάρχουν, καθώς υπάρχει συσχετισµός µεταξύ των 

ασβεστοποιήσεων και της νεφρικής ανεπάρκειας στην ΑΕΠΝΝ (Levine & 

Grantham 1985). Η εξέταση µε σκιαγραφικό δίνει την ευκαιρία για 

αξιολόγηση του εναποµείναντος παρεγχύµατος και τη διαφοροδιάγνωση των 

ασβεστοποιήσεων από λίθους στο αθροιστικό σύστηµα. Οι κύστεις στην 

αξονική είναι στρογγυλές ή οβάλ, οµοιογενείς εντοπίζονται εντός του φλοιού 

και του µυελού χωρίς φυσιολογικό παρέγχυµα µεταξύ τους, σε αντίθεση µε 

τις απλές κύστεις που χαρακτηρίζονται από παρουσία φυσιολογικού ιστού 

µεταξύ τους (Εικ 9)(Segal & Spataro 1982). Η πυκνότητα των κύστεων της 

ΑΕΠΝΝ στην αξονική είναι αυτή του νερού και αυξηµένη πυκνότητα, που δεν 

αυξάνεται περαιτέρω µετά τη χορήγηση σκιαγραφικού, υποδηλεί αιµορραγία 

(Gupta et al 2000) ή εναπόθεση πρωτεϊνικού υλικού εντός των κύστεων 

(Levine & Grantham 1985). Η αξονική τοµογραφία είναι εξαιρετικά χρήσιµη 

για τη διερεύνηση της σπάνιας συνύπαρξης της ΑΕΠΝΝ µε νεφροκυτταρικό 

καρκίνωµα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Εικόνα 9. Αξονική τοµογραφία άνω κοιλίας, µε σκιαγραφικό, σε ασθενή µε µέτριου βαθµού 
ΑΕΠΝΝ. Παρατηρείται ανοµοιόµορφη εξέλιξη των κύστεων στους δύο νεφρούς µε 
εντονότερη στον αριστερό (Αρχείο Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας).   
.  
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1.3.1.5 Μαγνητική τοµογραφία (MRI)  
 
Η MRI δεν υπερέχει, στην απεικονιστική διερεύνηση ασθενών µε ΑΕΠΝΝ, 

της αξονικής τοµογραφίας (Εικ 10). Είναι όµως πολύ χρήσιµη στη διάγνωση 

δύσκολων προβληµάτων όπως σε οξύ πόνο, λοίµωξη, αιµορραγία ή/και 

υπόνοια συνυπάρχοντος νεφρικού καρκινώµατος (Levine and Grantham 

1987) ιδιαίτερα όταν ο US ή η CT δεν βοηθούν (Νewhouse et al 1986). 

Ειδικότερα η MRI µπορεί να αποσαφηνίσει την ύπαρξη αιµορραγούσας 

κύστης µε µεγαλύτερη αξιοπιστία από την CT (Εικ 11). Όλες οι MRI σε 

ΑΕΠΝΝ πρέπει να περιλαµβάνουν Τ-1 και Τ-2 ακολουθείες, χωρίς γκατολίνιο 

καθώς και Τ-1 µετά από σκιαγραφικό. Οι T-1 εικόνες µε γκατολίνιο, 

ανιχνεύουν τις κύστεις που φλεγµαίνουν και είναι η εξέταση εκλογής σε 

περιπτώσεις που η αξονική αδυνατεί να τις απεικονίσει (Chicoskie et al 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 10. MRI κοιλίας όπου απεικονίζονται πολυκυστικά νεφρά. Μέγεθος δεξιού νεφρού 
περίπου 21 x 9.8 εκ. και αριστερού 18 x 11 εκ. Σε µερικές από τις κύστεις υπάρχει σήµα 
υψηλής έντασης στις T-1 (T-1=TFE) που εισηγείται αιµορραγία εντός της κύστεως (Αρχείο 
Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας).   
  
 

Η MRI είναι η πλέον ευαίσθητη εξέταση για έλεγχο ατόµων µε θετικό 

κληρονοµικό ιστορικό ΑΕΠΝΝ που θέλουν να γίνουν δότες νεφρού. Έτσι 

παρά τα φυσιολογικά ευρήµατα στον υπέρηχο, µε την Τ2-MRI βρέθηκαν 

άτοµα µε νεφρικές κύστεις, γεγονός που τους απέκλεισε από δότες (Zand et 

al 2001). 
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Εικόνα 11. T-2 τοµές στη µαγνητική τοµογραφία νεφρών ασθενούς µε ΑΕΠΝΝ. Είναι 
εµφανής η αιµορραγία τουλάχιστο µιας κύστεως σε κάθε νεφρό, που δίνει χαρακτηριστικό 
σήµα χαµηλής έντασης (Αρχείο Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας).   
 
 

1.3.1.6 Αγγειογραφία    
Η αγγειογραφία δεν χρησιµοποιείται πλέον στη διάγνωση της ΑΕΠΝΝ αλλά 

έχει τη θέση της σε ασθενείς µε σηµαντική αιµορραγία για εµβολισµό 

αιµορραγούντος αγγείου. Η αγγειογραφική απεικόνιση σε ασθενείς µε 

ΑΕΠΝΝ παρουσιάζει τους ενδονεφρικούς αγγειακούς κλάδους πιεσµένους 

και αντικατεστηµένους από πληθώρα κύστεων (Μilutinovic 1985). Το 

νεφρόγραµµα χαρακτηρίζεται από αριθµό µαζών χωρίς αγγεία (avascular 

masses), που δίνουν την εµφάνιση του ‘‘ελβετικού τυριού’’. Σε µερικές 

περιπτώσεις η αγγειογραφία διενεργείται για διερεύνηση νεοαγγείωσης, που 

µπορεί να σηµαίνει νεφροκυτταρικό καρκίνωµα. 

 
1.3.1.7 Ραδιοισοτοπική µελέτη    
Οι νεφρικές κύστεις σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, δεν προσλαµβάνουν 

ραδιοϊσοτοπικές ουσίες στο σπινθηρογράφηµα γι’αυτό και εµφανίζονται ως 

πολλαπλές φωτοπενικές µάζες. Αν υπάρχει υπόνοια επιµολυσµένης κύστης 

διενεργείται σπινθηρογράφηµα µε λευκά ραδιoσεσηµασµένα µε 111indium ή 
67gallium citrate. Το σπινθηρογράφηµα µε 111ίντιο είναι πιο ευαίσθητο και πιο 

ειδικό από το 67κιτρικό γάλλιο στην ανίχνευση επιµολυσµένης κύστης και 

αποστήµατος (Bretan et al 1988, Fortner et al 1986). 
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1.3.1.8 Ενδείξεις διαγνωστικών απεικονιστικών µεθόδων    
Σε προχωρηµένη ΑΕΠΝΝ οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες 

απεικονιστικές µεθόδους θα διαγνώσει τη νόσο. Έγκαιρη διάγνωση σε 

συγγενείς των ασθενών είναι απαραίτητη. Το υπερηχογράφηµα νεφρών είναι 

το καταλληλότερο για έλεγχο των οικογενειών µε ΑΕΠΝΝ, αφού είναι µη 

αιµατηρή, χαµηλού κόστους, ευρέως διαθέσιµη µέθοδος και χωρίς έκθεση σε 

ιονίζουσα ακτινοβολία. 

 

Η αξονική τοµογραφία είναι ιδανική για περαιτέρω αξιολόγηση της νόσου, της 

σοβαρότητας, της πρόγνωσης και για τη διερεύνηση επιπλοκών όπως η 

επιλοίµωξη, αποστήµατα και αιµορραγία κύστεως, λιθίαση, όγκοι και 

απόφραξη του ουροποιητικού. Λόγω της µεγαλύτερης ευαισθησίας από τον 

υπέρηχο έχει ένδειξη στη µελέτη δότου νεφρού, συγγενούς ασθενούς µε 

ΑΕΠΝΝ.  
 
Η MRI έχει θέση σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ και επιπλοκές της νόσου όπως 

λοίµωξη ή κακοήθεια, όταν η αξονική ή το σπινθηρογράφηµα δεν µπορούν 

να δώσουν απαντήσεις σε κλινικά ερωτήµατα. 
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1.4 ∆ιάγνωση αυτοσωµατικής επικρατούσας  
πολυκυστικής νόσου των νεφρών 

 
Η διάγνωση της αυτοσωµατικής επικρατούσας πολυκυστικής νόσου των 

νεφρών (ΑΕΠΝΝ) τίθεται µε βάση την κλινική εξέταση, τα εργαστηριακά 

ευρήµατα, τον ακτινολογικό και γονιδιακό έλεγχο. Το θετικό οικογενειακό 

ιστορικό κατευθύνει προς τη σωστή διάγνωση αλλά διαπιστώνεται σε 

λιγότερο από το 60% των ασθενών µε ΑΕΠΝΝ και άρα απουσία του δεν 

αποκλείει τη νόσο. Η φυσική εξέταση µπορεί να αποκαλύψει µεγάλα 

ψηλαφητά νεφρά µε ανώµαλο περίγραµµα. Ωστόσο για να τεθεί η διάγνωση, 

εκτός των ψηλαφητών νεφρών πρέπει να υπάρχει θετικό οικογενειακό 

ιστορικό, υπερηχογραφικό εύρηµα κυστικών νεφρών και να έχουν 

αποκλεισθεί άλλα κυστικά νεφρικά νοσήµατα (Bennett 1990). 

 

Για την ακτινολογική διάγνωση, οι υπέρηχοι νεφρών είναι οι πλέον 

ενδεδειγµένοι, αφού είναι ευαίσθητοι για την ανίχνευση κύστεων µε διάµετρο 

µέχρι και 2-5 mm (σύγχρονος υπερηχογράφος), δεν απαιτούν χορήγηση 

σκιαγραφικού και µπορούν να εφαρµοστούν χωρίς περιορισµούς στα παιδιά 

και εγκύους. Η ευαισθησία τους διαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικία του 

εξεταζόµενου και τον τύπο του κληρονοµούµενου γονιδίου PKD1 ή PKD2. Τα 

διαγνωστικά υπερηχογραφικά κριτήρια έχουν θεσπιστεί για άτοµα µε θετικό 

οικογενειακό ιστορικό και µε γονέα ασθενή (Ravine et al 1994, Demetriou et 

al 2000).  

 

H υψηλής ευκρίνειας αξονική τοµογραφία (CT) είναι πιο ευαίσθητη από του 

υπερήχους για τη διαπίστωση νεφρικών κύστεων και θέτει τη διάγνωση στο 

6-10% των ασθενών µε αρνητικό υπέρηχο και θετική γονιδιακή διάγνωση. 

Αυτό όµως δεν την καθιστά διαγνωστική εξέταση ρουτίνας λόγω της 

απαραίτητης χορήγησης σκιαγραφικού, της έκθεσης σε ιονίζουσα 

ακτινοβολία και του υψηλού κόστους. Η CT µε ανάλυση πυκνότητας φλοιού, 
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είναι καλή για προσυµτωµατική ποσοτική δοµική εκτίµηση των νεφρών σε 

παιδιά µε ΑΕΠΝΝ και θέτει διάγνωση της νόσου, στο 92,86% των ασθενών 

(Gupta et al 2000). 

 

Με τη χρήση µαγνητικής τοµογραφίας (MRI) διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο αριθµό κύστεων από τις γυναίκες και ότι ο 

αριθµός τους αυξάνεται µε την πρόοδο της ηλικίας (Nascimento et al 2001, 

Mosetti et al 2003). 

 

Οι απλές εργαστηριακές εξετάσεις όπως η κρεατινίνη και η ουρία ορού, 

βεβαιώνουν την ύπαρξη νεφρικής βλάβης σε προχωρηµένα στάδια της 

νόσου. Η ελάττωση στο ειδικό βάρος των ούρων που υποδηλεί διαταραχή 

της συµπυκνωτικής ικανότητας των νεφρών, θεωρείται πρώιµο εργαστηριακό 

εύρηµα της ΑΕΠΝΝ (Gabow et al 1987), προηγείται της επιδείνωσης του 

ρυθµού σπειραµατικής διήθησης και έχει θετική συσχέτιση µε τη σοβαρότητα 

των ανατοµικών µεταβολών που επισυµβαίνουν στα νεφρά (Gabow 1990). 

 

H γενετική ανάλυση σύνδεσης ή η άµεση ανίχνευση µετάλλαξης, όπου αυτή 

είναι γνωστή, είναι η εξέταση εκλογής για την προσυµπτωµατική διάγνωση 

ασθενούς και ιδιαίτερα παιδιού, µε τον ένα γονέα φορέα του γονίδιο.  Η 

ευαισθησία της πλησιάζει το 99,9% σε καλά µελετηµένες οικογένειες. Για τη 

γενετική µελέτη της οικογένειας απαιτείται η διαθεσιµότητα όσο το δυνατόν 

περισσότερων δειγµάτων DNA από µέλη της οικογένειας αλλά τουλάχιστον 

δείγµατα από δύο επιβεβαιωµένα κλινικά, επηρεασµένα από τη νόσο µέλη 

και δείγµατα από υγιή µέλη. Ο γενετικός έλεγχος είναι χρονοβόρος και µε 

πολύ υψηλό κόστος (Dimitracou & Dimitracou 1995). Αντίστοιχα ο 

προγεννητικός έλεγχος µπορεί να γίνει µε αµνιοκέντηση, σε έµβρυα φορέων 

του γονιδίου, µε στόχο τη θεραπευτική έκτρωση, όταν ο έλεγχος γίνεται 

στους πρώτους µήνες της κύησης και σύµφωνα µε την επιθυµία των γονέων.  
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Αυτοσωµατική Επικρατούσα  

Πολυκυστική Νόσος των Νεφρών 
Ανασκόπηση της ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας 
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2.1 Ορισµός ΑΕΠΝΝ 
 

Ο όρος αυτοσωµατική επικρατούσα πολυκυστική νόσος των νεφρών 

(ΑΕΠΝΝ), περιγράφει τη νόσο ως κληρονοµούµενη µε τον αυτοσωµατικό 

επικρατούντα χαρακτήρα και κατά συνέπεια κάθε απόγονος ασθενούς µε 

ΑΕΠΝΝ έχει 50% πιθανότητα να κληρονοµήσει το γονικό χρωµόσωµα µε το 

παθολογικό γονίδιο.  Το νόσηµα είναι αυτοσωµατικό, άνδρες και γυναίκες το 

κληρονοµούν µε την ίδια συχνότητα, αλλά οι φαινοτυπικές εκδηλώσεις 

παρουσιάζουν κάποιες διαφορές κατά φύλο. Παρόλο που το όνοµα 

περιγράφει νεφρική κυστική νόσο, στην πραγµατικότητα πρόκειται για 

συστηµατικό νόσηµα µε νεφρικές και εξωνεφρικές εκδηλώσεις, κυστικές και 

µη κυστικές (Gabow et al 1993).  

 

Ο παλαιότερος όρος ‘‘πολυκυστική νόσος των ενηλίκων’’ που 

χρησιµοποιήθηκε για να διαχωρίσει την επικρατούσα από την υπολειπόµενη 

µορφή της νόσου, είναι αδόκιµος και δεν χρησιµοποιείται πλέον αφού είναι 

γνωστό ότι η ΑΕΠΝΝ δεν αφορά µόνο τους ενήλικες αλλά ο σχηµατισµός 

των κύστεων αρχίζει ακόµη και από την εµβρυϊκή ζωή σε µερικές σπάνιες 

περιπτώσεις.  
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2.2 Γενετική της αυτοσωµατικής επικρατούσας  
πολυκυστικής νόσου 

 
Η ΑΕΠΝΝ είναι µια από τις συχνότερες κληρονοµικές νόσους και η 

συχνότερη κληρονοµική νόσος των νεφρών. Η συχνότητα της σε σειρές 

αυτοψιών κυµαίνεται από 1/160-1/1000. Η συχνότητα της κλινικής 

διάγνωσης της είναι σαφώς µικρότερη, αντανακλώντας το µεγάλο αριθµό 

ασθενών που δεν διαγιγνώσκονται ποτέ εν ζωή. Η συχνότητα της νόσου σε 

καµπύλες από δεδοµένα αυτοψιών δείχνουν να είναι 15 φορές συχνότερη 

από την κυστική ίνωση και 10 φορές συχνότερη από τη δρεπανοκυτταρική 

αναιµία. Η ΑΕΠΝΝ εµφανίζεται παντού ανά τον κόσµο, στους πληθυσµούς 

όλων των εθνικοτήτων και περιγράφεται ως λιγότερο συχνή στην Αφρική και 

σπανιότερη στους µαύρους Αµερικανούς παρά στους λευκούς Αµερικανούς. 

Η συχνότητα των γονιδίων PKD1 και PKD2 στις διάφορες εθνικότητες και 

φυλές παραµένει ακόµη άγνωστη (Gabow et al 1993). 

  
2.2.1 Γονίδια  

Η ΑΕΠΝΝ παρουσιάζει φαινοτυπική ετερογένεια τόσο µεταξύ διαφορετικών 

οικογενειών όσο και µεταξύ µελών της αυτής οικογένειας, µε διαφοροποίηση 

στο φάσµα και τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων της. Η γενετική µελέτη της 

ΑΕΠΝΝ έχει απαντήσει σε κάποια από τα ερωτήµατα γι’αυτή την ετερογένεια 

της νόσου, όπως η διαφοροποίηση της βαρύτητας των συµπτωµάτων µεταξύ 

διαφορετικών οικογενειών, µε τη διαπίστωση ότι περισσότερα του ενός 

γονίδια ευθύνονται για τη νόσο.  

 

Το πρώτο γονίδιο PKD1 (Σχήµα 1), εντοπίστηκε στο βραχύ σκέλος του 

χρωµοσώµατος 16 (Reeders et al 1985), κλωνοποιήθηκε το 1994 (The 

European Polycystic Kidney Disease Consortium 1994) παράγει την 

πολυκυστίνη-1 (Hughes et al 1995) και ονοµάστηκε PKD1. Αφορά το 85-90% 

των λευκών ασθενών Ευρωπαϊκής προέλευσης. Ένα δεύτερο γονίδιο, PKD2 
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(Σχήµα 2), εντοπίστηκε στο µακρύ σκέλος του χρωµοσώµατος 4 (4q21-23) 

(Kimberling et al 1993, Peters et al 1993, Mochizuki et al 1996), 

κλωνοποιήθηκε το 1996 και παράγει την πολυκυστίνη-2. Αφορά το υπόλοιπο 

10-15% των ασθενών µε ΑΕΠΝΝ (Peters & Sandkuijl 1992). Περιορισµένες 

αναφορές περιγράφουν οικογένειες όπου το γονίδιο δεν εντοπίζεται ούτε στο 

χρωµόσωµα 16 ούτε στο 4 και αναφέρονται σε τρίτο, ακόµα άγνωστο γονίδιο 

PKD3 (Daoust et al 1993, Paterson & Pei 1999). Τα δύο γονίδια της 

ΑΕΠΝΝ1 και ΑΕΠΝΝ2 προκαλούν διαφορετική κλινική εικόνα όσο αφορά τη 

βαρύτητα των χαρακτηριστικών συµπτωµάτων της νόσου µε τα µέλη των 

οικογενειών µε ΑΕΠΝΝ1 να εµφανίζουν σε µικρότερη ηλικία σχηµατισµό 

κύστεων, υπέρταση και νεφρική ανεπάρκεια από τα µέλη των οικογενειών µε 

ΑΕΠΝΝ2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1. Χάρτης του βραχέος σκέλους  του χρωµοσώµατος 16, γύρω από το γονίδιο PKD1. 
Το KG8, SM6, CW2, CW3, SM7 και 16C2.5 είναι µικροδορυφορικοί δείκτες. Το pGGG1, 26-
6, VK5 και 218EP6 είναι πολυµορφισµοί, το 3’HVR είναι επαναλήψεις διάφορης συχνότητας. 
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Σχήµα 2. Χάρτης τ
Όλοι οι δείκτες που
 
 
Τα µοριακά λάθ

αντικατάσταση 

αριθµού νουκλε

µεγάλων τµηµά

αφορούν σε α

αφαιρέσεις νο

τερµατισµού κα

αποτέλεσµα την

καταγραφεί πέ

σχετίζονται µε τη

Καταγραφή όλω

γονιδίων PKD1 

Mutation 

http://www.uwcm

 

Πρόσφατα στην

ετερόζυγίας και

 

ου µακρέος σκέλους του χρωµοσώµατος 4, γύρω από το γονίδιο PKD2. 
 φαίνονται είναι µικροδορυφόροι. 

η που οδηγούν σε βλάβη του γονιδίου PKD1, περιλαµβάνουν 

αµινοξέων, προσθέσεις ή αφαιρέσεις µικρού ή µεγάλου 

οτιδίων, µεταλλάξεις που επηρεάζουν την έλλειψη µικρών ή 

των του DNA κ.ά. Οι περισσότερες µεταλλάξεις του PKD2 

ντικαταστάσεις νουκλεοτιδίων ή σε µικρές προσθέσεις ή 

υκλεοτιδίων που οδηγούν σε εισαγωγή κωδικονίων 

ι άρα πρόωρο τερµατισµό της µετάφρασης του mRNA, µε 

 παραγωγή κολοβωµένης πρωτεΐνης. Μέχρι σήµερα έχουν 

ραν των 40 διαφορετικών µεταλλάξεων στο PKD2 που 

ν εµφάνιση ΑΕΠΝΝ (Deltas et al 1998, Hateboer et al 2000). 

ν των γνωστών µεταλλάξεων και πολυµορφισµών των 

και PKD2, είναι διαθέσιµη στην ιστιοσελίδα του Human Gene 

Database στη διεύθυνση 

.ac.uk/uwcm/mg/hgmd0/html. 

 ΑΕΠΝΝ, έχει περιγραφεί το φαινόµενο της απώλειας της 

 σωµατικές µεταλλάξεις, δηλαδή απώλεια του φυσιολογικού 
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από τα αλληλόµορφα γονίδια από κάποια κύτταρα του οργανισµού (υπόθεση 

δύο κτυπηµάτων, Knudson). Με βάση αυτή την υποθεση, οι Deltas και συν. 

το 1998 θεώρησαν ότι αφού όλα τα κύτταρα περιέχουν το παθολογικό 

γονίδιο και άρα και τα νεφρικά, η καταγραφή κύστεων µόνο σε 1-5% από 

αυτά, υποδηλεί ότι κάποιο άλλο γεγονός παρεµβαίνει ώστε αυτός ο µικρός 

αριθµός κυττάρων να συµπεριφέρονται διαφορετικά (Deltas et al 1998). Αυτό 

θεώρησαν ότι αποτελεί µια σωµατική µετάλλαξη που συµβαίνει κατά την 

εµβρυογένεση και όχι στις γονάδες. Έτσι τα κύτταρα που µεταλλάχθηκαν δεν 

έχουν την ικανότητα παραγωγής φυσιολογικής πρωτεΐνης, δηλ. 

πολυκυστίνης-1 και πολυκυστίνης-2 µε αποτέλεσµα να πολλαπλασιάζονται 

ανεξέλεγκτα, να οδηγούν σε υπερπλασία των επιθηλιακών σωληναριακών 

κυττάρων και σχηµατισµό κύστεων (Deltas et al 1998). 

 

H διερεύνηση των µεταλλάξεων του PKD1 παρουσιάζει δυσκολίες λόγω του 

ότι το α) γονίδιο είναι πολύ µεγάλο, κωδικοποιείται σε 46 εξόνια, β) περιέχει 

πολλά νουκλεοτίδια G και C που δυσκολεύουν την ανάλυση µε αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυµεράσης και γ) επειδή το 70% του γονιδίου βρίσκεται σε 3-4 

αντίγραφα σε άλλη περιοχή κοντά στο κεντροµερίδιο του ιδίου 

χρωµοσώµατος (Gluckmann et al 1995, Deltas et al 1998). 

 

2.2.2 Πολυκυστίνες 

Το γονίδιο PKD1 εκτείνεται σε 53 kb, αλλά το mRNA του είναι πολύ µεγάλο 

µε 14,000 βάσεις που κατανέµονται σε 46 εξόνια οπότε και η πολυκυστίνη-1 

που παράγεται από αυτό είναι µια από τις µεγαλύτερες πρωτεΐνες µε 4302 

αµινοξέα και µοριακό βάρος περίπου 460 kDa (Harris 1997). H πολυκύστινη-

1 είναι µια γλυκοπρωτείνη µε 11 διαµεµβρανικές περιοχές. Το αµινοτελικό 

της άκρο που αποτελείται από 2500-3000 αµινοξέα βρίσκεται στον 

εξωκυττάριο χώρο ενώ ένα µικρότερο τµήµα 230 αµινοξέων βρίσκεται στο 

κυτταρόπλασµα. Το ενδοκυττάριο καρβοξυτελικό τµήµα του µορίου της έχει 

σπειροειδή µορφή και έχει δειχθεί πειραµατικά ότι αλληλεπιδρά µε αντίστοιχη 

περιοχή της πολυκυστίνης-2 (Qian et al 1997).  
 

To γονίδιο PKD2 είναι µεγαλύτερο του PKD1 και εκτείνεται σε 68,000 βάσεις 

µε το mRNA του να αποτελείται από 5400 βάσεις που κατανέµονται σε 15 
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εξόνια. Παρόλα αυτά, η πολυκυστίνη-2 που παράγει είναι µικρότερη της 

πολυκυστίνης-1, µε 968 αµινοξέα και µοριακό βάρος 110 kDa. H 

πολυκυστίνη-2 είναι ενδοµεµβρανική πρωτεΐνη µε 6 ενδοµεµβρανικά τµήµατα 

ενώ το αµινοτελικό και καρβοξυτελικό της άκρο εντοπίζονται στο 

κυτταρόπλασµα (Harris 1997).  

 

Παρόλο ότι οι 2 πολυκυστίνες έχουν διαφορετικό µέγεθος και δοµή έχουν 

50% ταυτότητα και 71% οµοιότητα (Chen et al 1999). Έχουν σηµαντικό ρόλο 

(πρωτεΐνες σινιάλου) στην προσκόλληση κυττάρου µε κύτταρο, κυττάρου µε 

θεµέλια ουσία, πρωτεΐνης µε πρωτεΐνη, πρωτεΐνης µε υδατάνθρακες στον 

εξωκυττάριο χώρο και στη διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων µε 

αποτέλεσµα όταν αυτές δεν είναι φυσιολογικές να µην επέρχεται πλήρης 

ωρίµανση των κυττάρων (Ibraghimov-Beskrovnaya et al 1997). 

 

Όσο αφορά στη λειτουργία της πολυκυστίνης-1, αυτή αποτελεί σύµπλεγµα 

δοµικών και λειτουργικών αλύσεων. Είναι µια βασική γλυκοπρωτείνη που 

εµπλέκεται σε αλληλεπιδράσεις κυττάρων ή στις επιδράσεις κυττάρου-

θεµέλιας ουσίας (Sandford et al 1997) ενώ η ακριβής λειτουργία της δεν έχει 

πλήρως αποσαφηνιστεί. Ανάλογα, η πολυκυστίνη-2 είναι πρωτεινικό τµήµα 

της κυτταρικής µεµβράνης και σχετίζεται µε την κατασκευή διόδων 

νατρίου/ασβεστίου (Mochizuki et al 1996). Οι πολυκυστίνη-1 και -2 

αλληλεπιδρούν µεσω µιας ενδοκυττάριας αλληλουχίας τους στο 

καρβοξυτελικό άκρο (Σχήµα 3) ή σχηµατίζουν ξεχωριστά τµήµατα ενός 

µεγάλου τµήµατος που σχετίζεται µε την κυτταρική µεµβράνη (Wu et al 1998) 

και λειτουργούν διαµέσου κοινού σινιάλου που είναι σηµαντικό για τη 

σωληναριογένεση. Πιθανολογείται ότι η πολυκυστίνη-1, δέχεται µήνυµα 

µέσω εξωκυττάριου τµήµατος της, από κάποιο µόριο ή άλλο κύτταρο και µε 

µεταφορά του µηνύµατος στην πολυκυστίνη-2 υπάρχει ανταπόκριση του 

επιθηλιακού κυττάρου των σωληναρίων για παραπέρα αντιδράσεις (Tsiokas 

et al 1997, Mucia et al 1999). 
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περιβαλλο

 

 

ανή αλληλεπίδραση µεταξύ πολυκυστίνης-1 και πολυκυστίνης-2. 

στίνη-1 ανιχνεύεται σε πολλούς τύπους επιθηλιακών κυττάρων 

µεταξύ των οποίων και στα νεφρικά και πιθανολογείται ότι είναι 

η στην ανάπτυξη, ωρίµανση και διαφοροποίηση των νεφρών και 

τήρηση της αρχιτεχτονικής τους όπως και η πολυκυστίνη-2 

 Germino 1999). Σε ανοσοιστοχηµικές µελέτες, διαπιστώθηκε ότι 

τίνες υπερεκφράζονται σε πολυκυστικά νεφρά (Geng et al 1996). 

ερη έκφραση της πολυκυστίνης-2 σε φυσιολογικούς νεφρούς 

ηκε στο µυελώδες παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle και 

ωληνάρια ενώ η µικρότερη στα εγγύς σωληνάρια και στα φλοιώδη 

η τµήµατα των αθροιστικών σωληναρίων (Markowitz et al 1999). 

αστικότητα. Το φαινόµενο της επίσπευσης στην ΑΕΠΝΝ 
ου η παρουσία διαφορετικών γονιδίων εξηγεί τη διαφοροποίηση 

ητας των συµπτωµάτων σε συνάρτηση µε την ηλικία, σε 

ές οικογένειες, αυτά δεν µπορούν να εξηγήσουν την ετερογένεια 

ωµάτων σε ασθενείς, µέλη της ίδιας οικογένειας, όπου το γονίδιο 

ο. Σήµερα πολλοί ερευνητές έχουν διαπιστώσει µεγάλες διαφορές 

ή έκφραση της ΑΕΠΝΝ µεταξύ ατόµων της ίδιας οικογένειας που 

τους ερµηνεία είναι διαφορετικές µεταλλάξεις του ίδιου γονιδίου, 

ς διαφορετικών γονιδίων (modified genes) ή η επίδραση 

ντικών παραγόντων. 
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Ο Milutinovic το 1992 περιέγραψε στο 38% των ασθενών µελών της ίδιας 

οικογένειας, µη συγκρίσιµο βαθµό νεφρικής ανεπάρκειας και στο 53% µη 

συγκρίσιµη νεφρική συµµετοχή όπως αυτή αξιολογήθηκε από το µέγεθος 

των νεφρών (Milutinovic 1992). Η πιο έντονη εκδήλωση της 

ενδοοικογενειακής ετερογένειας παρουσιάζεται σε οικογένειες όπου τα 

παιδιά παρουσιάζουν τη νόσο in utero ή τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Σε 

µια µελέτη από 11 τέτοια παιδιά από 8 οικογένειες, όλοι οι ασθενείς-γονείς 

είχαν εκδηλώσει τη νόσο στην ενήλικη ζωή (Fick 1993). Όλοι οι ασθενείς-

γονείς κατά το χρόνο της µελέτης είχαν φυσιολογική νεφρική λειτουργία και 

µέση ηλικία 34.4 έτη. Αξιοσηµείωτο είναι ότι όλοι οι ασθενείς-γονείς ήταν 

µητέρες και 8 από τους 11 απογόνους, ήταν θυγατέρες. Το φαινόµενο αυτό, 

παρατηρήθηκε αρχικά στη µυοτονική δυστροφία και ονοµάστηκε ‘genetic 

anticipation’ (γενετική επίσπευση) και εκφράζεται µε πρωιµότερη εισβολή και 

µεγαλύτερο βαθµό σοβαρότητας της νόσου στις επόµενες γενεές. 

 

Σε µετέπειτα µελέτη του Fick το 1994, µελετήθηκαν 242 γενεαλογικά δένδρα, 

οικογενειών µε ΑΕΠΝΝ για να διερευνηθεί το φαινόµενο της επίσπευσης 

(Fick et al 1994). Θεωρείται ότι µια οικογένεια παρουσιάζει επίσπευση, εάν η 

ασθένεια παρουσιαστεί σε παιδί µέλος της in utero ή στον πρώτο χρόνο της 

ζωής, ή εάν το ΤΣΧΝΑ παρουσιαστεί σε απόγονο 10 χρόνια ενωρίτερα από 

οτι στον ασθενή-γονιό του. ∆εδοµένου ότι σήµερα υπάρχει η δυνατότητα 

καλύτερης αντιµετώπισης της νόσου, µε βελτιωµένη αντιυπερτασική 

θεραπεία, αποτελεσµατικότερα αντιβιοτικά για τη φλεγµονή των κύστεων και 

πρωιµότερη διάγνωση της νόσου προ του ΤΣΧΝΑ, µε καλύτερες, µη 

επιβαρυντικές για τη νεφρική λειτουργία απεικονιστικές τεχνικές, θα 

µπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι η πορεία της νόσου στις επόµενες γενεές 

θα ήταν ηπιότερη ή τουλάχιστον η ίδια µε τις προηγούµενες γενεές. Παρόλα 

αυτά το 53% των ΑΕΠΝΝ οικογενειών έδειξαν γενετική επίσπευση (Fick et al 

1994). Στην εξέταση 221 ζευγαριών γονέα-απογόνου, το 39% των απογόνων 

είχαν σοβαρότερη πορεία νόσου από ότι ο επηρεασµένος γονιός τους. 

 

Σε  πολύ πρόσφατες µελέτες των Μαυροµατίδη και Σωτηρακόπουλου το 

2000, καταγράφηκαν µέλη 102 οικογενειακών δέντρων µεταξύ των οποίων 

εντοπίσθηκαν 4 οικογένειες, µε ένα τουλάχιστο µέλος φορέα του γονιδίου 

 51



PKD ανά οικογένεια, να παρουσιάζει βραδύτερη εξέλιξη στη νεφρική 

ανεπάρκεια σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη φορείς (Μαυροµατίδης  2000, 

Σωτηρακόπουλος και συν 2000).  

 
2.2.4 Μηχανισµός της κυστεογένεσης στην ΑΕΠΝΝ 

Πως σχηµατίζονται οι κύστεις; 
Η παρατήρηση ότι ανθρώπινα PKD κύτταρα σχηµατίζουν κύστεις σε 

καλλιέργειες ενώ αυτό δεν συµβαίνει µε φυσιολογικά νεφρικά επιθηλιακά 

κύτταρα, εισηγείται ότι η γενετική βλάβη είναι αυτή που προάγει το 

σχηµατισµό κύστεων (Ye et al 1992, Woo et al 1994) . Ο ακριβής µηχανισµός 

του σχηµατισµού των κύστεων δεν είναι απόλυτα διευκρινισµένος αλλά 

αναµένεται ότι µε τον προσδιορισµό των λειτουργιών των γονιδίων PKD1 και 

PKD2 αυτό θα γίνει εφικτό. ∆ιάφορες θεωρίες έχουν προταθεί όπως η 

‘‘αδυναµία’’ των βασικών µεµβρανών των σωληναρίων ή η 

ενδοσωληναριακή απόφραξη από υπερπλαστικά κύτταρα που οδηγούν 

δευτεροπαθώς σε σχηµατισµό κύστεων αλλά αυτές δεν έχουν τεκµηριωθεί.  

 

Έχει προταθεί ότι η πρωτοπαθής βλάβη στην ΑΕΠΝΝ, είναι η παθολογική 

διαφοροποίηση των κυττάρων και η ωρίµανση τους (Grantham 1996, Woo 

et al 1994). Αυτό θα µπορούσε να προάγει το σχηµατισµό κύστεων µε 

διάφορους µηχανισµούς όπως:  

 

1. Με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό των επιθηλιακών κυττάρων 

που συνοδεύεται µε ενεργοποίηση των µηχανισµών µεταφοράς 

ιόντων  που προάγει την έκκριση υγρού εντός της κύστης. Η 

ενεργοποίηση των πρώτο-ογκογονιδίων και/ή των παραγόντων 

µεταγραφής (transcription factors) ακολουθούµενη από 

υπερπλασία των σωληναρίων, µπορεί να έχει σηµαντικό ρόλο 

στον πολλαπλασιασµό των επιθηλιακών κυττάρων (Herrera 1991, 

Arnould et al 1998) ενώ για την έκκριση υγρού µεσολαβεί εν µέρη 

η κυκλική AMP, µέσω της µεταφοράς ιόντων (Grantham et al 

1995). 
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2. Ο παθολογικός κυτταρικός στόχος των κυτταρικών πρωτεϊνών. Για 

παράδειγµα, κάποιες ανθρώπινες PKD κύστεις έχουν αντλίες Να+-

Κ+-ATPάσης στην αυλική µεµβράνη αντί στη βασεοπλευρική 

µεµβράνη, όπου φυσιολογικά διαµεσολαβούν στην επαναρρόφηση 

νατρίου (Carone et al 1991). Η µετατόπιση αυτών των αντλιών 

ευνοεί την έκκριση νατρίου και νερού εντός της κύστεως και οδηγεί 

στη διόγκωση των κύστεων στο πρώιµο στάδιο του σχηµατισµού 

των κύστεων. Μελέτες σε πειραµατική κυστική νόσο κατάδειξε ότι 

µερικές αντλίες  Να+-Κ+-ATPάσης στην αυλική µεµβράνη των 

αθροιστικών σωληναρίων υπάρχουν κατά τη φυσιολογική 

ανάπτυξη που αποδεικνύει ότι η παθολογική κατανοµή στην 

ΑΕΠΝΝ, µπορεί να είναι το αποτέλεσµα των σχετικά 

αδιαφοροποίητων κυττάρων που επικαλύπτουν τις κύστεις. 

∆ηλαδή η αλλαγή στην πολικότητα της αντλίας Να+-Κ+-ATPάσης 

είναι πιθανά δευροπαθές γεγονός αποτέλεσµα της µη κυτταρικής 

διαφοροποίησης (Αvner et al 1992). 
 
Πως µεγαλώνουν οι κύστεις;   
Οι κύστεις προέρχονται από διαφορετικά τµήµατα του σωληναρίου του 

νεφρώνα και τα επιθηλιακά κύτταρα που επικαλύπτουν τις κύστεις φαίνεται 

να διατηρούν τις λειτουργίες µεταφοράς ιόντων (Gardner et al 1994, 

Grantham 1996). Η συγκέντρωση νατρίου διαφέρει εντός των διαφόρων 

κύστεων και γενικά είναι κάτω από 60 mEq/L ή πάνω από 75 mEq/L 

(Gardner et al 1992). Έχει προταθεί ότι οι υψηλού-νατρίου κύστεις 

προέρχονται από το εγγύς σωληνάριο (ειδικότερα οι κύστεις µε συγκέντρωση 

νατρίου ίση µε του πλάσµατος) ενώ οι κύστεις χαµηλού-νατρίου µπορεί να 

προέρχονται από τον άπω νεφρώνα (το µέρος όπου φυσιολογικά 

επιτυγχάνονται ούρα χαµηλού νατρίου). Παραταύτα  ιστολογικές µελέτες 

απέτυχαν να επιβεβαιώσουν τη συσχέτιση αυτή, αφού υπάρχει ένα µεγάλο 

φάσµα στη συγκέντρωση νατρίου εντός των κύστεων και όχι απλά κύστεις 

υψηλού και χαµηλού νατρίου (Gardner et al 1992). Οι κύστεις υψηλού 

νατρίου δεν µπορούν να επιτύχουν υψηλή διαφορά συγκεντρώσεων νατρίου 

µεταξύ του κυστικού υγρού και του πλάσµατος γιατί είναι πιο διαπερατές σε 

παθητική επιστροφή του νατρίου στον αυλό της κύστεως, µε αποτέλεσµα η 
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διαφορά στη συγκέντρωση νατρίου να είναι κατώτερη της επιθυµητής 

(Gardner et al 1992). Πρόσφατα δεδοµένα συνδέουν την έκκριση υγρού 

εντός των κύστεων, µε κυστική ίνωση του ρυθµιστή της διαµεµβρανικής 

αγωγιµότητας (Davidow et al 1996).  

 

Οι πρώιµες κύστεις αρχίζουν ως διατάσεις άθικτων σωληναρίων που είναι σε 

επαφή µε τον νεφρώνα και γεµίζουν µε το υγρό προϊόν της σπειραµατικής 

διήθησης (Grantham 1996). Αργότερα οι ήδη ανεπτυγµένες κύστεις 

µεγαλώνοντας χάνουν την επαφή τους µε τους λειτουργούντες νεφρώνες, 

πιθανά λόγω ίνωσης του διάµεσου ιστού που τις περιβάλλει. Σ’αυτό το 

στάδιο οι κύστεις διογκώνονται από υγρό που εκκρίνεται µέσα στην κύστη 

(παρά από σπειραµατική διήθηση) και σχετίζεται µε την υπερπλασία του 

κυστικού επιθηλίου ως αποτέλεσµα της αναστολής στην ωρίµανση του 

(Gabow 1993). Έχει αποδεικτεί ότι οι PKD κύστεις εκκρίνουν in-vitro υγρό και 

ότι κάποιοι αυξητικοί παράγοντες, συστατικά των ανθρωπίνων κύστεων, 

προάγουν αυτή την έκκριση και µπορούν να προκαλέσουν σχηµατισµό 

κύστεων αν αυτοί προστεθούν σε καλλιέργειες νεφρικών σωληναριακών 

κυττάρων (Grantham et al 1995). Η προέλευση αυτών των αυξητικών 

παραγόντων στο κυστικό υγρό είναι άγνωστη. Μελέτες in-vitro έδειξαν ότι ο 

ρυθµός συσσώρευσης του κυστικού υγρού κυµαινόταν από 26-475 ml/έτος 

(Grantham et al 1995). 
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2.3  Εξέλιξη της νεφρικής βλάβης στην ΑΕΠΝΝ 
 
Η φυσική ιστορία της ΑΕΠΝΝ εστιάζεται σε µεγάλο βαθµό στη νεφρική νόσο. 

Η εξέλιξη της νεφρικής νόσου περιλαµβάνει τον προοδευτικό σχηµατισµό 

των νεφρικών κύστεων µαζί µε την προοδευτική ελάττωση της νεφρικής 

λειτουργίας που καταλήγει σε νεφρική ανεπάρκεια σε ένα σηµαντικό αριθµό 

ασθενών (Churchill et al 1984).  Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι η 

παρουσία του γονιδίου της ΑΕΠΝΝ από µόνο του, δεν σηµαίνει κατά ανάγκη 

πρόοδο σε ΤΣΧΝΑ, καθώς το 50% από όλους τους ΑΕΠΝΝ ασθενείς είναι εν 

ζωή χωρίς ΤΣΧΝΑ στην ηλικία των 60 ετών (Churchill et al 1984, Parfrey 

1990, Gabow 1992). Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες, πέραν του 

γονιδίου, που συντελούν στην κατάληξη σε ΤΣΧΝΑ στην ΑΕΠΝΝ.  

 

Ο τύπος του γονιδίου έχει πρωταρχικό ρόλο στην πρόοδο σε ΤΣΧΝΑ. Σε µια 

µελέτη, ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ1 είχαν κρεατινίνη>1.5 mg%, στην ηλικία των 49 

ετών σε αντίθεση µε τους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2 που σ’αυτά τα επίπεδα 

κρεατινίνης έφτασαν στην ηλικία των 70 ετών. Σε αριθµό µελετών αναφέρεται 

ότι οι γυναίκες έχουν βραδύτερη εξέλιξη σε ΤΣΧΝΑ από τους άνδρες 

(Dalgaard 1957, Gretz et al 1989, Gabow 1992). Πρώιµη εµφάνιση της 

νόσου επίσης συσχετίζεται µε ενωρίτερη εµφάνιση ΤΣΧΝΑ (Gabow 1992) και 

αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές σε παιδιά που διαγιγνώσκονται in utero ή το 

πρώτο έτος της ζωής τους. Στη φυσική εξέλιξη της ΑΕΠΝΝ2, οι κύστεις 

παρουσιάζονται σε µεγαλύτερη ηλικία (Parfrey 1990). Σε µελέτη του Parfrey 

το 1990, µόνο το 46.6% από 125 άτοµα κάτω των 30 ετών µε τύπο 1 είχαν 

υπερηχογραφικά ανιχνεύσιµες κύστεις σε αντίθεση µε 11.1% από 27 µέλη 

της ίδιας ηλικίας µε ΑΕΠΝΝ µη τύπου 1. 

 

Η υπέρταση έχει ιδιαίτερη επίδραση πάνω στη νεφρική λειτουργία (Iglesias 

et al 1983, Gabow 1992). Σε πολυκυστικούς ασθενείς µε υπέρταση, η 
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κρεατινίνη ξεπερνά τα 1.5mg% στην ηλικία των 47 ετών, σε σύγκριση 

νορµοτασικούς πολυκυστικούς ασθενείς στους οποίους η κρεατινίνη φτάνει 

σ΄αυτά τα επίπεδα στην ηλικία των 66 ετών (Gabow 1992). Οι υπερτασικοί 

πολυκυστικοί άνδρες έχουν ενωρίτερη πρόοδο σε ΤΣΧΝΑ και οι 

νορµοτασικές πολυκυστικές γυναίκες την καλύτερη πορεία νόσου (Dalgaard 

1957).  

 

Η επίδραση της εγκυµοσύνης στην επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας σε 

ΑΕΠΝΝ είναι αµφιλεγόµενη, µε µελέτες να την εµφανίζουν να µην επιβαρύνει 

τη νεφρική λειτουργία (Milutinovic et al 1983) και άλλες να την επιβαρύνουν 

(Gabow et al 1990) ενώ σε περιορισµένες µελέτες, περιγράφεται απόκλιση 

της νεφρικής λειτουργίας στην εγκυµοσύνη, µόνο σε υπερτασικές γυναίκες 

(Chapman et al 1994).  

 
2.3.1 Τελικό Στάδιο ΧΝΑ (ΤΣΧΝΑ) 

H ηλικία εµφάνισης του ΤΣΧΝΑ στην ΑΕΠΝΝ φαίνεται να αυξήθηκε τα 

τελευταία χρόνια ως αποτέλεσµα της καλύτερης αντιµετώπισης των 

επιπλοκών της που είναι διαθέσιµη σήµερα (Roscoe et al 1993, 

Σωτηρακόπουλος και συν 2001). Χειρότερη εξέλιξη της νεφρικής λειτουργίας, 

παρουσιάζουν οι ασθενείς που α) διαγνώστηκαν µε ΑΕΠΝΝ πριν την ηλικία 

των 30 ετών και β) εµφάνισαν υπέρταση πριν την ηλικία των 35 σε σύγκριση 

µε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ χωρίς τα πιο πάνω χαρακτηριστικά (Johnson & 

Gabow 1997). H ηλικία εµφάνισης του ΤΣΧΝΑ είναι σε άµεση συνάρτηση µε 

τον τύπο του γονιδίου και τη συνύπαρξη υπέρτασης. Στην πλειονότητα των 

µελετών το ΤΣΧΝΑ τοποθετείται γύρω στο τέλος της 5ης και την αρχή της 6ης 

δεκαετίας της ζωής (Geberth et al 1995, Torra et al 1995, Gonzalo et al 1996, 

Sotirakopoulos et al 2001) και σε µικρό αριθµό µελετών µεταγενέστερα 

(Gretz et al 1989). Αναφέρεται επίσης ότι οι άνδρες µε ΑΕΠΝΝ φτάνουν 

ενωρίτερα σε ΤΣΧΝΑ σε σύγκριση µε τις γυναίκες ασθενείς (Gretz et al 1989, 

Geberth et al 1995b). 

 

2.3.2 Pυθµός επιβάρυνσης της νεφρικής λειτουργίας  

Υπάρχει πλουσιότατη βιβλιογραφία όσο αφορά τους παράγοντες που 

συµβάλουν στην επιτάχυνση της απόκλισης της νεφρικής λειτουργίας στην 
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ΑΕΠΝΝ. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι: α) το υπεύθυνο γονίδιο, 

β) το φύλο, γ) η φυλή, δ) η αρτηριακή υπέρταση, ε) οι συχνές λοιµώξεις του 

ανωτέρου ουροποιητικού και στ) η σύνθεση της δίαιτας σε λευκώµατα. 

 
Υπεύθυνο γονίδιο 
Η  ΑΕΠΝΝ1 έχει χειρότερη πρόγνωση από την ΑΕΠΝΝ2 (Bear et al 1992, 

Ceccerini et al 1992, Gabow 1992, Kimberling et al 1993). Συγκεκριµένα ο 

Bear κατέγραψε το ΤΣΧΝΑ σε ασθενείς µε τύπο 1, στη µέση ηλικία των 56,3 

και στον τύπο 2, στα 68,7 έτη (Bear et al 1992). Πιο πρόσφατα ο Hateboer 

κατέγραψε ως µέση ηλικία εµφάνισης συµπτωµάτων στους ασθενείς µε 

ΑΕΠΝΝ1 τα 44,8 και στους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2 τα 69,1 έτη. Επίσης 

κατέγραψε ως µέση ηλικία θανάτου των ασθενών µε ΑΕΠΝΝ1 τα 53-56,7 και 

αντίστοιχα των ασθενών µε ΑΕΠΝΝ2 τα 69,1-69,4 έτη (Hateboer et al 1999). 

Σε δική µας µελέτη καταγράψαµε ότι η µέση ηλικία θανάτου στην 

αιµοκάθαρση στην ΑΕΠΝΝ2 ήταν τα 71,4 έτη (φάσµα: 66-82 έτη) (Demetriou 

et al 2000). Σε µελέτη 1215 ασθενών αναφέρεται ως ηλικία ΤΣΧΝΑ στην 

ΑΕΠΝΝ1 τα 53 χρόνια έναντι 68 ετών στην ΑΕΠΝΝ2 (Johnson & Gabow 

1997). Έχει επίσης, από πολλές µελέτες επιβεβαιωθεί, ότι οι ασθενείς µε 

ΑΕΠΝΝ1 έχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό υπέρταση από ότι οι ασθενείς µε 

ΑΕΠΝΝ2 (Yium et al 1992). 

 

Φύλο 
Σε αριθµό µελετών διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες µε ΑΕΠΝΝ φτάνουν σε 

ΤΣΧΝΑ ενωρίτερα από ότι οι γυναίκες ασθενείς (Gretz et al 1989, Geberth et 

al 1995a, Hannedouche et al 1993) διαφορά που αποδόθηκε σε διαφορά 

στην επίπτωση της υπέρτασης µεταξύ των δύο φύλων (Gretz et al 1989) ή 

στα αυξηµένα επίπεδα τεστοστερόνης (Hannedouche et al 1993).     
 
Φυλή 
Σε έρευνα που διεξάχθηκε στην Αγγλία, αναφέρεται ότι οι µαύροι µε ΑΕΠΝΝ 

φτάνουν σε ΤΣΧΝΑ ενωρίτερα από τους λευκούς ασθενείς (43,2 έναντι 55,4 

ετών) (Gabow et al 1996). 
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Αρτηριακή υπέρταση  
Η υπέρταση είναι συχνή εκδήλωση της ΑΕΠΝΝ, διαπιστώνεται σε µεγάλο 

ποσοστό των ασθενών και προηγείται της απόκλισης της νεφρικής 

λειτουργίας. Ικανός αριθµός µελετών επιβεβαίωσε ότι οι υπερτασικοί 

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ έχουν χειρότερη πορεία από τους µη υπερτασικούς, 

φτάνουν ενωρίτερα στο ΤΣΧΝΑ και έχουν αυξηµένη θνητότητα λόγω 

καρδιαγγειακών συµβαµάτων (Gabow 1992, Iglesias et al 1983, Choukroun 

et al 1995, Sotirakopoulos et al 2001). Στο υλικό της Gabow καταγράφεται 

ως µέση ηλικία εµφάνισης της υπέρτασης τα 34 έτη, ενώ η νεφρική 

λειτουργία των ασθενών ήταν ακόµη φυσιολογική (Gabow 1992). 

 

Σε αναδροµική µελέτη 30 ασθενών µε ΑΕΠΝΝ, 13 µη υπερτασικών και 17 

υπερτασικών, διαπιστώθηκε ότι όσοι ασθενείς είχαν µέση ΑΠ<106 mmHg 

είχαν σηµαντικά µικρότερου βαθµού ελάττωση της νεφρικής λειτουργίας από 

αυτούς µε µέση ΑΠ>106 mmHg (Gonzalo et al 1996a). 

 

Σε παιδιά φορείς του γονιδίου PKD, ηλικίας µικρότερης των 12 ετών, µε 

πάνω από 10 νεφρικές κύστεις αµφοτερόπλευρα και ΑΠ πάνω από το 75% 

για την ηλικία τους, υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος για ταχύτερη εξέλιξη της 

νεφρικής βλάβης (Fick-Brosnahan et al 2001, Tee et al 2004). 

 

Λοιµώξεις ανώτερου ουροποιητικού συστήµατος 
Ο ρόλος των συχνών λοιµώξεων του ανωτέρου ουροποιητικού ως 

επιβαρυντικού παράγοντα για τη νεφρική λειτουργία στην ΑΕΠΝΝ, είναι 

αµφιλεγόµενος. Σε µελέτη της Gabow σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, διαπιστώθηκε 

ότι συµπτωµατικές ουρολοιµώξεις του ανωτέρου ουροποιητικού σε άνδρες 

µε ΑΕΠΝΝ σχετίζονταν µε χειρότερη πρόγνωση, όχι όµως για τις γυναίκες 

(Gabow 1992). Σε άλλες µελέτες το πιο πάνω συµπέρασµα ανατρέπεται 

(Franz & Reubi 1983). 

 

Σύνθεση δίαιτας σε λευκώµατα 
Έγκαιρος περιορισµός των λευκωµάτων στη δίαιτα φορέων του γονιδίου 

πριν ακόµη παρουσιάσουν κλινικά συµπτώµατα, µπορεί να επιβραδύνει την 

εξέλιξη της νεφρικής βλάβης αλλά αυτό είναι στην πράξη ανέφικτο. Σε 
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πολυκεντρικές µελέτες διαπιστώθηκε ότι φτωχή σε λεύκωµα δίαιτα 

επιβραδύνει την εξέλιξη της νεφρικής βλάβης σε άτοµα µε ΧΝΑ και ΑΕΠΝΝ 

(Gretz et al 1986, Alvestrand et al 1993, Locatelli et al 1991, Klahr et al 

1995). ∆ίαιτα µε πρωτεΐνη 0,6g/Kg που δοκιµάστηκε σε περιορισµένο αριθµό 

ΑΕΠΝΝ ασθενών µε µέτρια ΧΝΑ στην έναρξη της µελέτης (κρεατινίνη: 1,3-

4,7 mg%), είχε ως αποτέλεσµα βραδύτερη πρόοδο στην απόκλιση της 

νεφρικής λειτουργίας από ότι σε ασθενείς µε δίαιτα που περιείχε φυσιολογική 

αναλογία πρωτεΐνης (Oldrizzi et al 1985). Αντίθετα σε πιο πρόσφατη µελέτη 

από τη ‘Modification of Diet in Renal Disease’ σε ΑΕΠΝΝ ασθενείς µε GFR 

µεταξύ 13-24 mL/min/1.73mm3 χωρισµένους σε δύο οµάδες, α) σε πολύ 

χαµηλή πρωτεΐνη (0,28 g/Kg) και β) σε πρωτείνη 0,6 g/Kg, δεν διαπιστώθηκε 

καµιά στατιστικά σηµαντική διαφορά στην επιβράδυνση του ρυθµού 

απόκλισης της νεφρικής λειτουργίας (Klahr et al 1995).  
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2.4 Κλινικά χαρακτηριστικά της αυτοσωµατικής 
επικρατούσας πολυκυστικής νόσου των νεφρών 

 
 
2.4.1 Νεφρικές εκδηλώσεις της ΑΕΠΝΝ 

Η ΑΕΠΝΝ συνήθως οδηγεί σε προοδευτική νεφρική ανεπάρκεια, εν µέρη 

λόγω της συνεχόµενης αύξησης των κύστεων. Άλλες νεφρικές εκδηλώσεις 

είναι η υπέρταση, οι ουρολοιµώξεις, η αιµατουρία, η νεφρολιθίαση, το οξύ ή 

χρόνιο νεφρικό και κοιλιακό άλγος και η αυξηµένη απέκκριση πρωτεΐνης, 

σύµπτωµα που δεν γίνεται αντιληπτό (Bonadio et al 1981). 

 
2.4.1.1 Αιµατουρία 
Συνήθως µακροσκοπική, συµβαίνει κάποια στιγµή της ζωής στο 35-50% των 

ασθενών µε ΑΕΠΝΝ και µπορεί να είναι το κυρίαρχο σύµπτωµα της νόσου. 

Είναι συχνότερη στους υπερτασικούς ασθενείς και στους ασθενείς υπό 

αιµοκάθαρση (Gabow et al 1984). Το συχνότερο αίτιο της αιµατουρίας στην 

ΑΕΠΝΝ είναι η ρήξη κύστεως στο πυελοκαλυκικό σύστηµα (Grantham & 

Slusher 1984, Weilling  & Grantham 1986). Η αιµατουρία υποχωρεί συνήθως 

µέσα σε 1-7 ηµέρες µε συντηρητική θεραπεία που συνίσταται σε ανάπαυση 

και ενυδάτωση. Παρατεταµένη ή υποτροπιάζουσα αιµατουρία, ιδιαίτερα σε 

άνδρα άνω των 50 ετών, απαιτεί διερεύνηση και αποκλεισµό άλλης αιτίας 

όπως νεφροκυτταρικού καρκινώµατος και θηλώµατος ουροδόχου κύστεως 

(Gabow 1993). 

 

Άλλα αίτια µπορεί να είναι η ρήξη µικρών αγγείων, η λιθίαση ή λοίµωξη του 

νεφρού, κακοήθης όγκος ή ενδονεφρική αρτηριοφλεβική επικοινωνία. 
 

2.4.1.2 Πρωτεινουρία 
Η πρωτεινουρία δεν είναι προεξάρχον σύµπτωµα στην ΑΕΠΝΝ. Σε µελέτη 

270 ασθενών, µόνο το 18% απέκκριναν περισσότερα από 300 mg πρωτείνης 
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ηµερησίως. Ασθενείς µε προχωρηµένη νόσο είχαν πιο βαρειά πρωτεινουρία 

που κατά µέσο όρο όµως δεν ξεπερνούσε τα 900 mg/ηµέρα. Αυτό δεικνύει 

ότι η δευτεροπαθής σπειραµατική βλάβη έχει µικρό ρόλο στην πρόοδο της 

ΑΕΠΝΝ σε νεφρική ανεπάρκεια (Gardner 1988). 

 

Νεφρωσικό σύνδροµο αναφέρεται σπανιότατα σε ΑΕΠΝΝ και συνήθως 

ερµηνεύεται µε υπερκείµενη σπειραµατική νόσο. Πρόσφατη ανασκόπηση 

αναφέρει ότι συχνότερη υπερκείµενη σπειραµατονεφρίτιδα ήταν η εστιακή 

σπειραµατοσλήρυνση (Εικ. 12) και ακολουθούν η µεθ’ελαχίστων 

αλλοιώσεων, µεµβρανώδης, IgA νεφροπάθεια και η µεµβρανουπερπλαστική 

(Contreras et al 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 12. Ιστολογικά παρασκευάσµατα, ασθενούς µε ΑΕΠΝΝ και εστιακή τµηµατική 
σπειραµατοσκλήρυνση από βιοψία νεφρού που έγινε στα πλαίσια διερεύνησης νεφρωσικής 
πρωτεινουρίας [χρώση αιµατοξυλίνης-ηωσίνης x40 (άνω), x100 (κάτω)] (Αρχείο 
Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας). 

 61



2.4.1.3 Νεφρολιθίαση 
Νεφρολιθίαση παρουσιάζεται γύρω στο 20% (Torres et al 1993) των 

ασθενών µε ΑΕΠΝΝ. Πάνω από 50% των λίθων στην ΑΕΠΝΝ είναι λίθοι 

ουρικού οξέος και οι υπόλοιποι λίθοι οξαλικού ασβεστίου (Τοrres et al 1988). 

Προδιαθεσικοί παράγοντες για τη λιθίαση στην ΑΕΠΝΝ θεωρούνται η 

χαµηλή αποβολή κιτρικών, οι µηχανικές αλλαγές που προκαλούνται µε την 

κατανοµή στο νεφρό µεγάλων κύστεων, ο χαµηλός όγκος ούρων και 

σπανιότερα η υπερουρικοζουρία και υπερασβεστιουρία. Ο παράγοντας που 

ευθύνεται για την υποκιτρικουρία δεν είναι γνωστός. Τελευταία έχει 

διαπιστωθεί ότι συχνότερα εµφανίζουν λίθους οι ασθενείς µε µεγαλύτερες 

νεφρικές κύστεις και χαµηλότερη κάθαρση κρεατινίνης, όσοι έχουν µικρότερο 

όγκο ούρων και αυτοί µε χαµηλότερο φωσφόρο, µαγνήσιο και κάλιο ούρων 

(Grampsas et al 2000). 

 

Κάθε ασθενής µε ΑΕΠΝΝ και οξύ νεφρικό πόνο πρέπει να διερευνάται για 

λιθίαση. Η υπερηχογραφική διάγνωση λιθίασης σ’αυτούς τους ασθενείς 

µπορεί να αποδειχθεί δύσκολη λόγω των µεγάλων κύστεων και των 

ασβεστοποιήσεων στα τοιχώµατα των κύστεων. Οι περισσότεροι λίθοι 

ανιχνεύονται µε ενδοφλέβια πυελογραφία αλλά η αξονική τοµογραφία είναι 

πιο ευαίσθητη στην ανίχνευση µικρών και ειδικά µη ακτινοσκιερών λίθων 

(Torres et al 1993). 

 

H αντιµετώπιση της λιθίασης είναι δυσκολότερη σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, 

παρά σε άλλες νεφροπάθειες. Η εξωσωµατική λιθοτριψία είναι επίσης 

δυσκολότερη, έχει όµως επιτυχία σε ασθενείς µε λίθους µε διάµετρο 2 εκ ή 

και µικρότερους που βρίσκονται σε κάλυκες ή στην πύελο (Torres et al 

1993). 

 
2.4.1.4 Νεφρικός (Oσφυικός) και κοιλιακός πόνος 
Σύνηθες ενόχληµα στην ΑΕΠΝΝ είναι ο νεφρικός και κοιλιακός πόνος, συχνά 

βύθιος και επιµένων, που οφείλεται σε τάση της κάψας. Αποδίδεται στο 

µεγάλο βάρος των νεφρών, την τάση του νεφρού πάνω στο µίσχο, την 

αυξηµένη ενδοκυστκή πίεση και στη µηχανική πίεση του νεφρού στα 

παρακείµενα όργανα  Οξύς πόνος σηµαίνει υπερκείµενη επιπλοκή, όπως 
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αιµορραγία εντός της κύστεως, συστροφή ή φλεγµονή της ή λίθο που 

προκαλεί απόφραξη. Σπάνια µπορεί να συνυπάρχει ανεξάρτητη στένωση της 

πύελο-ουρητηρικής συµβολής (Gibson & Watson 1998).  

 

Στη µεγάλη πλειονότητα των ασθενών δεν απαιτείται ειδική θεραπεία εκτός 

της χορήγησης µη ναρκωτικών αναλγητικών. Σε µερικούς ασθενείς ο πόνος 

επιµένει και είναι τόσο σοβαρός που να επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους ή 

να απαιτεί ναρκωτικά αναλγητικά για τον έλεγχο του (Bajwa et al 2001). 

Σ’αυτές τις περιπτώσεις διενεργείται υπέρηχος για ανίχνευση µεγάλης 

κύστης στο σηµείο του πόνου και αν αυτό επιβεβαιωθεί, διενεργείται 

διαδερµική αναρρόφηση και οι περισσότεροι ασθενείς ανακουφίζονται από 

τον πόνο. Αν ο πόνος υποτροπιάζει συχνά, τότε δικαιολογείται χειρουργική 

αποσυµπίεση. Σε πρόσφατη µελέτη σε 30 ασθενείς, η πιθανότητα να µείνουν 

ελεύθεροι πόνου µετεγχειρητικά για ένα χρόνο, καταγράφηκε στο 80% και για 

2 χρόνια στο 62% (Elzinga et al 1993). 

 

2.4.1.5 Νεφροκυτταρικό καρκίνωµα 
Σπανιότατη επιπλοκή της ΑΕΠΝΝ, δεν εµφανίζεται σε µεγαλύτερη συχνότητα 

από ότι στο γενικό πληθυσµό αλλά έχει κάποια διαφορετικά κλινικά 

χαρακτηριστικά: 

1) Οι ασθενείς παρουσιάζονται συχνά µε πυρετό (32% στους 

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, 7% στους ασθενείς χωρίς ΑΕΠΝΝ) 

2) Οι όγκοι είναι συνήθως αµφοτερόπλευροι κατά την εµφάνιση τους 

(12% στους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, 1-5% στους ασθενείς χωρίς 

ΑΕΠΝΝ), πολυεστιακοί (28% στους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, 6% 

στους ασθενείς χωρίς ΑΕΠΝΝ), και σαρκοµατοειδείς σε τύπο (33% 

στους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, 1-5% στους ασθενείς χωρίς ΑΕΠΝΝ) 

(Keith et al 1994, Sholder & Grayhack 1985) 

3) O µέσος όρος ηλικίας των ασθενών µε ΑΕΠΝΝ που παρουσιάζουν 

καρκίνο είναι τα 46 χρόνια ενώ στο γενικό πληθυσµό η αντίστοιχη 

ηλικία είναι τα 65 χρόνια (Stigsson et al 1979) 

 

Η διάγνωση του νεφροκοκυτταρικού καρκινώµατος παρουσιάζει δυσκολίες 

στην ΑΕΠΝΝ (Keith et al 1994) γιατί ενοχλήµατα όπως αιµατουρία, 
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ψηλαφητή µάζα, ερµηνεύονται ως συµπτώµατα της νόσου. Κλινικά σηµεία 

που βοηθούν στη διάγνωση είναι τα συστηµατικά ενοχλήµατα όπως 

πυρετός, απώλεια βάρους, ανορεξία ή ταχεία ανάπτυξη συµπλέγµατος 

κύστεων υπερηχογραφικά. Σε ύποπτη κύστη διενεργείται διαδερµική 

παρακέντηση και κυτταρολογικός έλεγχος. Αξονική τοµογραφία µε λεπτές 

τοµές στην ύποπτη περιοχή καθώς και µαγνητική τοµογραφία µε και χωρίς 

γκατολίνιο, µπορούν να διαχωρίσουν την κακοήθεια απο σύµπλεγµα 

κύστεων. 

 

Ενδείξεις για νεφρεκτοµή: Οι κύστεις και το µέγεθος των νεφρών 

µεγαλώνουν προοδευτικά µε τα χρόνια παρόλο που ο σχηµατισµός κύστεων 

συµβαίνει σε λιγότερο από το 5-10% των νεφρώνων. Άνδρες και γυναίκες 

µετά την ηλικία των 50 ετών, µπορεί να έχουν τεράστια νεφρά που φτάνουν 

τα 30-40 cm σε µήκος και τα 8 Kg σε βάρος. Σ’αυτό το στάδιο, κάποιοι 

ασθενείς µε ήπια ή προχωρηµένη νεφρική ανεπάρκεια έχουν συµπτώµατα 

όπως έντονη κόπωση, ανορεξία, πρωινή ναυτία, εµετοί, λόγω της πίεσης σε 

ενδοκοιλιακά όργανα, που µπορούν να υφεθούν µε νεφρεκτοµή. Νεφρεκτοµή 

επίσης διενεργείται προµεταµοσχευτικά σε ασθενείς µε υποτροπιάζουσες 

λοιµώξεις, υπόνοια για κακοήθεια, ή επέκταση των νεφρών µέχρι την πύελο, 

εµποδίζοντας έτσι την πρόσβαση στο χειρουργικό πεδίο. Τελευταία 

επιχειρήται διαδερµική θρόµβωση της νεφρικής αρτηρίας µε επακόλουθο 

σµίκρυνση του πολυκυστικού νεφρού (Ubara et al 2002). 

 

2.4.1.6 Υπέρταση και αναιµία  
Υπέρταση  
Συχνό εύρηµα της ΑΕΠΝΝ, διαπιστώνεται στο 50-70% των ασθενών (Gabow 

et al 1992, Davis et al 2001), προηγείται της ελάττωσης της σπειραµατικής 

διήθησης και σχετίζεται µε ταχύτερη απόκλιση της νεφρικής λειτουργίας και 

αυξηµένη καρδιοαγγειακή θνησιµότητα (Gabow et al 1992, Fick et al 1995). 

Συχνά η υπέρταση είναι η πρώτη εκδήλωση της ΑΕΠΝΝ και γίνεται αφορµή 

για τη διάγνωση της. Καθώς η νεφρική λειτουργία των ασθενών µε ΑΕΠΝΝ 

επιβαρύνεται, η υπέρταση εµφανίζεται σε µεγαλύτερο ποσοστό ασθενών, 

φτάνοντας το 92% σε αυτούς µε ΤΣΧΝΑ (Zeier et al 1988).  
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Η µέση ηλικία της εµφάνισης της υπέρτασης στην ΑΕΠΝΝ είναι µικρή γύρω 

στην 3η δεκαετία της ζωής, ενωρίτερα στον τύπο 1 και βραδύτερα στον τύπο 

2 (Davis et al 2001). Η ‘‘τάση’’ για υπέρταση και οι επιπλοκές της 

συµβαίνουν πολύ ενωρίς µε τους νεαρούς πολυκυστικούς ασθενείς να έχουν 

ψηλότερες αρτηριακές πιέσεις (Sedman et al 1997) και ψηλότερους δείκτες 

της µάζας της αριστεράς κοιλίας για την ηλικία τους, σε σύγκριση µε 

συνήλικους τους υγιείς, ακόµη και αν αυτές οι τιµές είναι εντός των 

φυσιολογικών ορίων (Tee et al 2004). 

 

Παθογένεση: Οι δοµικές αλλαγές στις οποίες υπόκεινται τα νεφρά, 

σχετίζονται άµεσα µε την παθογένεση της υπέρτασης. Μικροσκοπικά, οι 

περιοχές µεταξύ των κύστεων, δείχνουν ατροφία των σωληναρίων και 

υαλίνωση των σπειραµάτων, ευρήµατα που συνηγορούν υπέρ της νεφρικής 

αγγειακής ισχαιµίας και της συµπίεσης των σωληναρίων ως παράγοντες µε 

σηµαντικό ρόλο στη έλευση της νεφρικής ανεπάρκειας της ΑΕΠΝΝ. Η 

νεφρική ισχαιµία έχει ως αποτέλεσµα τη δραστηριοποίηση του συστήµατος 

της ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόλης και ταυτόχρονα τη 

δραστηριοποίηση του συµπαθητικού.  

 

Σε πρώιµη ΑΕΠΝΝ υπάρχει αυξηµένη δραστηριότητα του συστήµατος 

ρενίνης-αγγειοτασίνης καθώς και αύξηση του εξωκυττάριου όγκου που έχουν 

σηµαντικό ρόλο στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης (Chapman et al 1990). 

Έχει λεχθεί ότι καθώς οι κύστεις µεγαλώνουν, δηµιουργούνται εστίες 

ισχαιµίας στα νεφρά µε αποτέλεσµα αύξηση της απελευθέρωσης ρενίνης 

(Chapman et al 1990, Davis et al 2001). ∆ύο παρατηρήσεις συνηγορούν για 

αυτή την υπόθεση: 

1. Κύτταρα που παράγουν ρενίνη υπάρχουν στα τοιχώµατα των 

κύστεων και σε κύτταρα του συνδετικού ιστού γύρω από τις 

κύστεις  (Torres et al 1992). Ρενίνη παράγεται επίσης από 

επιθηλιακά κύτταρα που εφάπτονται των κύστεων και ενεργός 

ρενίνη ανιχνεύεται συχνά στο κυστικό υγρό. Παρόλο που η ρενίνη 

µπορεί να µην ευθύνεται για την υπέρταση, ίσως προάγει την 

υπερπλασία των επιθηλιακών κυττάρων και την ανάπτυξη των 

κύστεων αφού η αγγειοτασίνη ΙΙ είναι αυξητικός παράγοντας. 
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2. Ο βαθµός της πρώιµης υπέρτασης είναι σε άµεση συνάρτηση µε 

το βαθµό των ανατοµικών αλλαγών που συµβαίνουν στο νεφρό, 

αφού ασθενείς µε ψηλές πιέσεις έχουν µεγαλύτερο ολικό όγκο 

κύστεων απ’ότι οι νορµοτασικοί (Gabow et al 1992). 
 

Ο ρόλος της κατακράτησης νατρίου και αγγειοδραστικών ορµονών στη 

γένεση της υπέρτασης σε ΑΕΠΝΝ, δεν είναι ξεκάθαρος. Παρότι ο όγκος 

πλάσµατος στους ΑΕΠΝΝ ασθενείς είναι µεγαλύτερος, αυτός δεν διαφέρει 

από τον όγκο σε νορµοτασικούς µε ΑΕΠΝΝ. Τα επίπεδα προσταγλανδινών 

και νορεπινεφρίνης επίσης δεν διαφοροποιούνται σε υπερτασικούς και 

νορµοτασικούς πολυκυστικούς ασθενείς (Davis et al 2001). 

 

Οι αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτασίνης (α-ΜΕΑ) είναι 

αντιπρωτεινουρικοί και νεφροπροστατευτικοί στη διαβητική και µη διαβητική 

νεφροπάθεια αφού ελαττώνει την ενδοσπειραµατική τριχοειδική πίεση και 

περιορίζει την απώλεια πρωτεΐνης µεσω της σπειραµατικής µεµβράνης. 

Αυτές οι ιδιότητες των α-ΜΕΑ σχετίζονται µε την ΑΕΠΝΝ γιατί ασθενείς µε 

πολυκυστικά νεφρά και πρωτεινουρία έχουν υψηλότερη αρτηριακή πίεση και 

ταχύτερη απόκλιση της νεφρικής λειτουργίας από τους ασθενείς χωρίς 

πρωτεινουρία και γιατί η αγγειοτασίνη είναι ένας από τους πολλούς 

αυξητικούς παράγοντες των κύστεων (Chapman et al 1994). O ρόλος των 

πολυµορφισµών του γονιδίου του αναστολέα της αγγειοτασίνης στην πρόοδο 

της νεφρικής νόσου στην ΑΕΠΝΝ παραµένει άγνωστος, παρόλο ότι ο 

γονότυπος DD µπορεί να προκαλεί ταχύτερη έλευση ΤΣΧΝΑ, πριν την ηλικία 

των 50 και επίσης επιδείνωση της µικροαλβουµινουρίας (Van Dijk et al 

1999). 

 

Θεραπεία υπέρτασης: Οι υπερτασικοί ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ ανταποκρίνονται 

καλά σε θεραπεία µε αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου της 

αγγειοτασίνης. Οι α-ΜΕΑ µπορούν επίσης να υποστρέψουν την υπερτροφία 

της αριστεράς κοιλίας. Σε 5χρονη µελέτη 14 υπερτασικών, πολυκυκυστικών 

ασθενών η θεραπεία µε enalapril ελάττωσε σηµαντικά το δείκτη µάζας της 

αριστερής κοιλίας από 131 σε 98 g/m2  (Ecder et al 2000). 
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Αποτελεσµατικός έλεγχος της υπέρτασης µε α-ΜΕΑ ή µε αναστολέα των 

διαύλων ασβεστίου, καθυστερεί την έλευση νεφρικής ανεπάρκειας. Σε µελέτη 

24 ασθενών µε ΑΕΠΝΝ, υπέρταση και κάθαρση κρεατινίνης > 50 ml/min/ 

1.73 m2, που τέθηκαν σε amlodipine ή enalapril για 5 χρόνια, διαπιστώθηκε 

παρόµοιου βαθµού έλεγχος της υπέρτασης και διατήρηση της νεφρικής 

λειτουργίας µε ετήσια απόκλιση 3.4 ml/min σε αντίθεση µε απόκλιση 5.8 

ml/min σε ΑΕΠΝΝ ασθενείς µε αρύθµιστη υπέρταση. Αντίθετα, στατιστικά 

σηµαντική ελάττωση της πρωτεινουρίας διαπιστώθηκε µόνο µε την enalapril 

αλλά όχι µε την amlodipine (Ecder et al 2000). Σε άλλη µελέτη γίνεται 

σύγκριση αποτελεσµάτων αντιυπερτασικής θεραπείας µεταξύ α-ΜΕΑ και 

διουρητικού. Το αντιυπερτασικό αποτέλεσµα ήταν ικανοποιητικό και για τα 

δύο φάρµακα αλλά µε το διουρητικό παρατηρήθηκε µεγαλύτερος ρυθµός 

απώλειας της νεφρικής λειτουργίας (Εcder et al 2001). 

 

Μια επιπλοκή της θεραπείας µε α-ΜΕΑ σε ΑΕΠΝΝ είναι η µέτρια και 

ανατρέψιµη άνοδος της κρεατινίνης του πλάσµατος. Αυτή η επιπλοκή 

συµβαίνει σε λιγότερο από το 5% των περιπτώσεων και αφορά κυρίως 

ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια και µαζική κυστική νόσο. Ταυτόχρονη λήψη 

διουρητικού και αιµορραγία σε κύστη είναι επιπρόσθετοι επιβαρυντικοί 

παράγοντες. Η πτώση της GFR µετά από χορήγηση α-ΜΕΑ, είναι 

αποτέλεσµα διαταραχής στην αυτορύθµιση του νεφρού όπως συµβαίνει και 

στην αµφοτερόπλευρη στένωση της νεφρικής αρτηρίας. Προσεκτική 

παρακολούθηση απαιτείται, µετά την έναρξη α-ΜΕΑ, σε ασθενή υψηλού 

κινδύνου ή µετά από υποτασικό επεισόδιο ή µετά από αιµορραγία κύστεως 

σε ασθενή που ήδη λαµβάνει το φάρµακο. Σε ασθενείς µε σοβαρή αύξηση 

της κρεατινίνης ορού µετά τη χορήγηση α-ΜΕΑ είναι προτιµότερη η 

αντικατάσταση του µε άλλο αντιυπερτασικό, όπως µε αναστολέα των 

διαύλων ασβεστίου.  

 

Σε υπερτασικές γυναίκες µε ΑΕΠΝΝ που βρίσκονται σε ηλικία τεκνοποίησης 

θα πρέπει να γίνεται σχετική ενηµέρωση για την επικινδυνότητα των α-ΜΕΑ 

για το έµβρυο, ιδιαίτερα αν αυτό λαµβάνεται στο 2ο και 3ο τρίµηνο της 

εγκυµοσύνης οπότε και πρέπει να αποφεύγεται. Σε προγραµµατισµένη 

εγκυµοσύνη να ανταλλάζεται µε άλλο αντιυπερτασικό φάρµακο. 

 67



Ένα µεγάλο άλυτο θέµα είναι πότε πρέπει να ξεκινά η αντιυπερτασική αγωγή 

σε ΑΕΠΝΝ ασθενείς, αφού η αύξηση της µάζας της αριστεράς κοιλίας αρχίζει 

συχνά σε νεαρούς ενήλικες, πριν ακόµη εµφανιστεί η υπέρταση. Ίσως 

προληπτική θεραπεία µε α-ΜΕΑ σε νορµοτασικούς πολυκυστικούς ασθενείς 

αποδειχθεί ωφέλιµη. Ξεκάθαρη όµως είναι η ένδειξη για διάγνωση και 

επιθετική θεραπεία της υπέρτασης σε παιδιά κάτω των 12 ετών µε 

περισσότερες από 10 νεφρικές κύστεις αµφοτερόπλευρα (Davis et al 2001). 

 
Αναιµία  
Η αναιµία στην ΑΕΠΝΝ είναι ηπιότερη από άλλες νεφρολογικές παθήσεις. 

Κύτταρα του διάµεσου ιστού που εφάπτονται των τοιχωµάτων κύστεων 

τύπου-εγγύς σωληναρίου (είναι αυτές που έχουν συγκέντρωση νατρίου 

πανοµοιότυπη µε του πλάσµατος) παράγουν ερυθροποιητίνη (Eckardt et al 

1989). Σ’αυτό το γεγονός οφείλονται κάποιες παρατηρήσεις που έχουν γίνει 

για την πολυκυστική νόσο: α) σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ και προχωρηµένη 

νεφρική ανεπάρκεια η ερυθροποιητίνη πλάσµατος είναι διπλάσια απ’οτι σε 

άλλα νεφρικά νοσήµατα και αυτό εξηγεί τη µέτρια υψηλή συγκέντρωση 

αιµοσφαιρίνης και αιµατοκρίτη και β) σε πρώιµη νόσο µπορεί να υπάρχει 

αύξηση στην παραγωγή ερυθροποιητίνης µε αποτέλεσµα περίπου το 5% 

των µη-ουραιµικών ανδρών µε ΑΕΠΝΝ, να έχουν αυξηµένες συγκεντρώσεις 

αιµοσφαιρίνης, άνω των 18 g/dl (Gabow et al 1984). 

 

Με τα πιο πάνω συµπεράσµατα δεν συµφωνούν κάποιοι µελετητές (Delaney 

et al 1985) που δεν διαπίστωσαν διαφορές στα επίπεδα του αιµατοκρίτη 

κατά τη σύγκριση ασθενών µε ΑΕΠΝΝ µε άλλους µε τον ίδιο βαθµό 

ουραιµίας και άλλης αιτιολογίας νεφροπάθεια. 

2.4.1.7 Ουρολοιµώξεις  
Περίπου το 30-70% (Bennett 1985, Schwab 1985, Milutinovic et al 1990) των 

ασθενών µε ΑΕΠΝΝ θα έχουν τουλάχιστον ένα ή περισσότερα επεισόδια 

ουρολοίµωξης στη ζωή τους. Όπως και οι ουρολοιµώξεις στο γενικό 

πληθυσµό, έτσι και στην ΑΕΠΝΝ, αυτές είναι συχνότερες στις γυναίκες και 

προκαλούνται από gram αρνητικούς µικροοργανισµούς, µε το µηχανισµό 

ανιούσας λοίµωξης που ξεκινά από την ουροδόχο κύστη (Welling & 

Grantham 1986, Schwab et al 1987, Milutinovic et al 1990).  
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Συνηθέστερες ουρολοιµώξεις είναι οι κυστίτιδες και η οξεία πυελονεφρίτιδα. 

Οι κύριες εκδηλώσεις της πυελονεφρίτιδας στην ΑΕΠΝΝ, είναι ο πυρετός και 

ο νεφρικός πόνος. Η δυσκολία που συχνά παρουσιάζεται στα άτοµα µε 

πολυκυστικά νεφρά, είναι κατά πόσο αυτά τα συµπτώµατα προέρχονται από 

ουρολοίµωξη ή φλεγµονή κύστεως. Η παρουσία λευκοκυτταρικών κυλίνδρων 

συνηγορεί για οξεία πυελονεφρίτιδα, ενώ εντοπισµένη περιοχή ευαισθησίας 

κατά τη ψηλάφηση του ασθενούς, για φλεγµαίνουσα κύστη. Τα συµπτώµατα 

ουρολοίµωξης στην ΑΕΠΝΝ, προσοµοιάζουν επίσης µε αυτά της 

αιµορραγίας εντός της κύστεως και στην απουσία θετικής καλλιέργειας 

ούρων, είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωστούν.  

 

Νεφρικός πόνος που δεν συνοδεύεται από πυρετό είναι πιθανότερο να 

οφείλεται σε αιµορραγία/ρήξη κύστεως. Παραταύτα αιµορραγία της κύστεως 

µπορεί να προκαλέσει οξύ πόνο και παροδικά πυρετό και λευκοκυττάρωση, 

χωρίς να υπάρχει φλεγµονή. Σ’αυτή την περίπτωση, η οξεία εισβολή του 

πόνου και η απουσία συχνοουρίας-δυσουρίας, είναι συνηγοριτικά υπέρ της 

αιµορραγίας (Sklar et al 1987).  

 

Οι ακτινολογικές µέθοδοι δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητικές και αυτό ισχύει 

απόλυτα για την αξονική τοµογραφία, µε τις αλλαγές της λοίµωξης να είναι 

παρόµοιες πρόσφατης ή παλιάς αιµορραγίας. Το ραδιοσεσηµασµένο γάλλιο 

και το ίντιο εντοπίζουν µόνο τη φλεγµονή αλλά είναι θετικά µόνο στο 50% 

των περιπτώσεων (Gabow & Bennett 1991). 

 

Σε φλεγµαίνουσα κύστη, που δεν έρχεται σε επαφή µε το αθροιστικό 

σύστηµα, η ουροκαλιέργεια θα είναι αρνητική και η διάγνωση θα βασιστεί 

στην κλινική εκτίµηση και στη βοήθεια από τις απεικονιστικές µεθόδους. 

Σηµειώνεται ότι στείρα πυουρία ανιχνεύεται σε ποσοστό πέραν του 45% των 

ασθενών µε ΑΕΠΝΝ, χωρίς αυτοί να έχουν ουρολοίµωξη (Sklar et al 1987). 

 

Αντιµικροβιακή θεραπεία: Οι ασθενείς µε παρεγχυµατική λοίµωξη 

αντιµετωπίζονται µε αµινογλυκοζίδες και κινολόλες όπως και οι ασθενείς 

χωρίς ΑΕΠΝΝ και αυτές χορηγούνται για 7-10 µέρες.  
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Η θεραπεία της φλεγµονής κύστεως είναι κάπως πιο περίπλοκη καθώς οι 

κύστεις συνήθως δεν έρχονται σε επαφή µε τα σπειράµατα και το 

αντιµικροβιακό δεν µπορεί να εισέλθει στην κύστη µε το µηχανισµό της 

σπειραµατικής διήθησης. Η είσοδος µπορεί να επιτευχθεί µε διάχυση από 

λιποδιαλυτές ουσίες. Πχ οι αµινογλυκοζίδες δεν διαπερνούν το τοίχωµα της 

κύστεως ενώ η τριµεθοπρίνη-σουλφοµεθοξαζόλη, η χλωραµφενικόλη και η 

κυπροφλοξασίνη µπορούν να επιτύχουν θεραπευτικά επίπεδα εντός των 

κύστεων και είναι αποτελεσµατικές έναντι των gram θετικών και αρνητικών 

εντεροβακτηριδίων (Πίν. 7) (Schwab et al 1987, Elzinga et al 1987a, Εlzinga 

et al 1988). 

 
Πίνακας 7: Αντιβιοτικά που µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε περιπτώσεις φλεγµονής 
νεφρικής κύστεως 
 

 
Αντιβιοτικό 

 
Λιποδιαλυτό

 
∆ραστικό κατά 

Gram - 

 
Mε αυξηµένη συγκέντρωση στις 

φλεγµαίνουσες κύστεις 
 

    

Χλωραµφαινικόλη Ναι Ναι Ναι 

Σιπροφλοξασίνη Ναι Ναι Ναι 

Κοτριµοξαζόλη Ναι Ναι Ναι 

Κλιδαµυκίνη Ναι - Ναι 

Ερυθροµυκίνη Ναι - Ναι 

Μετρονιδαζόλη Ναι - Ναι 

Βανκοµυκίνη Ναι - Ναι 

Αµπικιλλίνη - Ναι - 

Κεφαλοσπορίνες - Ναι - 

Αµινογλυκοζίδες - Ναι - 

 

 

Γενικά, ασθενής µε συστηµατικά συµπτώµατα και υπόνοια για νεφρική 

φλεγµονή θα πρέπει να εισάγεται σε νοσοκοµείο και να αντιµετωπίζεται 

παρεντερικά µε γενταµικίνη και αµπικιλλίνη για το ενδεχόµενο 

παρεγχυµατικής πυελονεφρικής φλεγµονής και βακτηριαιµίας (Schwab et al 

1987). Αν υπάρχει υπόνοια  σταφυλοκοκκικής λοίµωξης, θα πρέπει να 

χορηγείται βανκοµυκίνη ή ερυθροµυκίνη και µετρονιδαζόλη ή κλιδαµυκίνη, αν 

καλλιεργηθούν αναερόβια. Αν µετά από 5-7 µέρες θεραπείας ο ασθενής δεν 

παρουσιάζει βελτίωση, τότε πιθανότερα πρόκειται για φλεγµονή κύστεως και 
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επιβάλλεται αλλαγή της αγωγής πχ µε τριµεθοπρίνη-σουλφοµεθοξαζόλη. Η 

τριµεθοπρίνη-σουλφοµεθοξαζόλη µπορεί να χορηγηθεί και από το στόµα, αν 

τα συµπτώµατα είναι ήπια ή µόνο τοπικά. Η χλωραµφενικόλη ή η 

κυπροφλοξασίνη χρησιµοποιούνται σε ανθεκτικούς µικροοργανισµούς ή σε 

ασθενείς αλλεργικούς σε σουλφοναµίδες ή που δεν ανταποκρίνονται σε 

τριµεθοπρίνη-σουλφοµεθοξαζόλη. Ο ιδανικός χρόνος θεραπείας δεν έχει 

καθοριστεί αλλά σε ασθενείς µε φλεγµονή κύστεως η θεραπεία συνεχίζεται 

µέχρι και για 4-6 εβδοµάδες και αν υποτροπιάζει µετά τη διακοπή της 

αγωγής µέχρι και 2-3 µήνες (Gabow & Bennett 1991).  

 

Η πλειονότητα των ασθενών έχει καλή ανταπόκριση µε την κατάλληλη 

αντιµικροβιακή αγωγή και σπάνια απαιτείται διαδερµική ή χειρουργική 

παροχέτευση της κύστης (Chapman et al 1990). Όταν αυτό είναι αναγκαίο 

παρουσιάζονται συχνά τεχνικές δυσκολίες στην εκτέλεση του αφού είναι 

δύσκολο υπερηχογραφικά, ανάµεσα σε πολλές κύστεις, να βρεθεί ποια 

φλεγµαίνει. Η παροχέτευση έχει ένδειξη σε περινεφρικό απόστηµα, το οποίο 

διαγιγνώσκεται µε US ή CT. Η υπόνοια περινεφρικού αποστήµατος τίθεται σε 

ασθενή ανθεκτικό σε αντιµικροβιακή θεραπεία. 

 
2.4.2 Εξωνεφρικές εκδηλώσεις της ΑΕΠΝΝ 

Η ΑΕΠΝΝ παρουσιάζεται µε κύστεις στα νεφρά και σε πολλές περιπτώσεις 

µε ασυµπτωµατικές κύστεις στο ήπαρ και το πάγκρεας, όπως και µη κυστικές 

βλάβες λόγω της γενικευµένης διαταραχής στη διαφοροποίηση του 

επιθηλιακού κυττάρου ή/και της λειτουργίας της εξωκυττάριας θεµέλιας 

ουσίας, που είναι αποτέλεσµα της γενετικής παθολογίας της νόσου. Οι 

κυριότερες εξωνεφρικές εκδηλώσεις της ΑΕΠΝΝ είναι οι ακόλουθες: 

• Εγκεφαλικά ανευρύσµατα 

• Ηπατικές κύστεις 

• Βαλβιδοπάθειες 

• Εκκολπώµατα παχέος εντέρου 

• Οµφαλικές και βουβωνικές κήλες 

• Άλλα 
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2.4.2.1 Εγκεφαλικά ανευρύσµατα 
Η πιο σοβαρή οξεία επιπλοκή της ΑΕΠΝΝ τόσο στον τύπο 1 όσο και στον 

τύπο 2, είναι η ρήξη ενδοεγκεφαλικού σακκοειδούς ανευρύσµατος στον 

κύκλο του Willis, µε αποτέλεσµα υπαραχνοειδή ή ενδοεγκεφαλική 

αιµορραγία. Η συχνότητα των ανευρυσµάτων στην ΑΕΠΝΝ είναι µικρότερη 

απ΄ότι παλαιότερα είχε διατυπωθεί,  περίπου 10%, αυξάνεται προοδευτικά 

µε την ηλικία (Schievink 1992, Huston et al 1993, Ruggieri 1994) και είναι 

εξαιρετικά σπάνιο εύρηµα σε ηλικίες κάτω των 30 ετών. Η ρήξη εγκεφαλικού 

ανευρύσµατος συνεπάγεται υψηλή θνητότητα, 25% και µεγάλο κίνδυνο 

µόνιµης αναπηρίας. Ασθενείς µε οικογενειακό ιστορικό ανευρυσµάτων ή 

υπαραχνοειδούς αιµορραγίας έχουν αυξηµένο κίνδυνο ρήξεως (Chauveau et 

al 1990, Ronkainen 1997). Σε µια µελέτη για παράδειγµα, ασυµπτωµατικά 

ανευρύσµατα εντοπίστηκαν σε 6 από 27 ασθενείς (22%) µε οικογενειακό 

ιστορικό και µόνο σε 3 από 56 (5%) χωρίς θετικό οικογενειακό ιστορικό 

(Huston et al 1993, Ronkainen 1997). 

 

Τα εγκεφαλικά ανευρύσµατα στην ΑΕΠΝΝ, είναι συνήθως µικρά, µε διάµετρο 

µικρότερη των 10 mm και συχνά µικρότερη των 5 mm (Ronkainen 1997) και 

σπάνια παρουσιάζονται σε ηλικία µικρότερη των 30 ετών. Όσο αφορά την 

εντόπιση και τον αριθµό τους στην ΑΕΠΝΝ, δεν διαφοροποιούνται από αυτά 

των σποραδικών ανευρυσµάτων στο γενικό πληθυσµό. 

 

Φυσική εξέλιξη ασυµπτωµατικού ενδοκρανιακού σακκοειδούς  

ανευρύσµατος:  Ο κίνδυνος ρήξεως του ανευρύσµατος αυξάνει παράλληλα 

µε την αύξηση του µεγέθους του (Wiebers et al 1987). Παρόλα αυτά έχει 

περιγραφεί ρήξη ανευρυσµάτων µε διάµετρο ακόµη και µικρότερη των 5 mm 

και αυτό έχει καταγραφεί και σε ΑΕΠΝΝ ασθενείς (Schievink et al 1998). H 

µέση διάµετρος ανευρυσµάτων κατά τη ρήξη είναι από 6-10 mm. Σε 

πρόσφατη µελέτη 1449 ασθενών µε µέση παρακολούθηση τα 7,5 χρόνια 

καταγράφηκαν ως παράγοντες κινδύνου ρήξεως: α) το µέγεθος του 

ανευρύσµατος, β) ο εντοπισµός του στην οπίσθια εγκεφαλική κυκλοφορία και 

γ) το ιστορικό υπαραχνοειδούς αιµορραγίας από άλλο ανεύρυσµα (The 

international study of unrupture aneurysms investigators 1998). H 

αναφερόµενη συχνότητα ρήξεως στη συγκεκριµένη µελέτη, ήταν µόλις 0,05-
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0,5% ανά έτος για ανευρύσµατα µικρότερα των 10 mm, και 1% ανά έτος για 

µεγαλύτερα.  Η συχνότητα ρήξεως για ανευρύσµατα µεγαλύτερα των 25 mm 

ήταν 6% ανά έτος τον πρώτο χρόνο. Αυτά τα αποτελέσµατα έρχονται σε 

αντιπαράθεση µε κάποιες από τις προηγούµενες µελέτες (Rinckel et al 

1998). O συνολικός κίνδυνος ρήξεως καταγράφηκε στο 1,9% ανά έτος (0,7% 

για < 10 mm, 4% για µεγαλύτερα) και ο κίνδυνος ανά έτος για 

ασυµπτωµατικά ανευρύσµατα σε ασθενείς χωρίς ιστορικό προηγούµενης 

υπαραχνοειδούς αιµορραγίας στο 0,8%. 

 

Τα περισσότερα ανευρύσµατα που ανιχνεύονται στην ΑΕΠΝΝ έχουν 

διάµετρο κάτω των 10 mm και ο ετήσιος κίνδυνος αιµορραγίας είναι µικρός. 

Παρόλα αυτά ο συνολικός κίνδυνος παραµένει σηµαντικός. Η υπαραχνοειδής 

αιµορραγία (ΥΑΑ) ως αίτιο θανάτου στην ΑΕΠΝΝ, είναι σχετικά σπάνιο (Fick 

et al 1995). Όµως η µέση ηλικία ρήξης στους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ είναι τα 

35-40 χρόνια, δηλαδή 10-20 χρόνια ενωρίτερα από ότι στους ασθενείς µε 

σποραδική ΥΑΑ (Chauveau et al 1994, Lozano & Leblack 1992).  

 
Ο ρόλος του προσυµπτωµατικού ελέγχου για ενδοκρανιακά ανευρύσµατα: Η 

ακτινολογική µέθοδος εκλογής για διάγνωση ασυµπτωµατικών ασθενών µε 

ΑΕΠΝΝ αλλά και προεγχειρητικό έλεγχο είναι η µαγνητική αγγειογραφία (Εικ. 

13) ενώ η εγκεφαλική αγγειογραφία είναι λιγότερο επιθυµητή λόγω 

αυξηµένου κινδύνου εγκεφαλικής αιµορραγίας ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Η 

µαγνητική αγγειογραφία  έχει 100% ευαισθησία για ανευρύσµατα άνω των 6 

mm και 87.5, 68.2, 60 και 55.6% αντίστοιχα για ανευρύσµατα µε διάµετρο 

5,4,3 και 2 mm (Ηuston et al 1994).  
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λεγχος µε MRA γυναίκας µε ΑΕΠΝΝ ηλικίας 31 ετών, που απεικονίζει 
µέτρου 6 mm στη δεξιά µέση εγκεφαλική αρτηρία (βέλος). Η µητέρα της 
έληξε σε ηλικία 45 ετών λόγω ρήξεως ανευρύσµατος στην πρόσθια 
εγκεφαλική αρτηρία. 

ατα του προσυµπτωµατικού ελέγχου είναι συνήθως η ανίχνευση 

ρυσµάτων (< 6 mm σε διάµετρο) µε χαµηλό κίνδυνο ρήξης και ο 

δυνος νευρολογικών επιπλοκών που συνοδεύουν την εκλεκτική 

επέµβαση στο ανεύρυσµα.  

αβέβαιης συσχέτισης κινδύνου/οφέλους σε ασυµπτωµατικούς 

 ΑΕΠΝΝ, δεν γίνεται προσυµπτωµατικός έλεγχος ρουτίνας για 

ανευρύσµατα. Σε πρόσφατες µελέτες προτείνεται ως λογική 

χος µε MRA σε ασθενείς άνω των 30 ετών (Raaymakers et al 

γχος είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητος σε ασθενείς µε: α) 

υµπτώµατα, β) προηγούµενη ρήξη, γ) θετικό οικογενειακό 

οεγκεφαλικής αιµορραγίας ή δ) µε επάγγελµα υψηλού κινδύνου 

εωφορείου, µε µεγάλο κίνδυνο θανάτου άλλων ατόµων, εάν ο 

λέσει τη συνείδηση του από ρήξη ανευρύσµατος. 

ώτηµα είναι ποια θα πρέπει να είναι η παρακολούθηση ασθενών 

υρύσµατα. Στο παρόν στάδιο υπάρχει η σύσταση για έλεγχο µε 

-5 χρόνια σε ασθενείς µε ανευρύσµατα µεγέθους κάτω των 10 

an 1992). 
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Ενδείξεις για χειρουργική διόρθωση των ενδοκρανιακών ανευρυσµάτων: 

Συµπωµατικά ανευρύσµατα µε διάµετρο µεγαλύτερη ή ίση µε 10 mm, θα 

πρέπει να διορθώνονται χειρουργικά, λόγω του υψηλού κινδύνου ρήξης (µε 

βαθµιαία αύξηση του κινδύνου κατά 2% για κάθε χρόνο). Μικρότερα 

ασυµπτωµατικά ανευρύσµατα δεν χειρουργούνται εκτός ίσως σε ασθενείς µε 

προηγούµενη αιµορραγία (Murayama et al 1999). 

 
 
2.4.2.2 Ηπατικές κύστεις 
Συχνότητα 
Οι ηπατικές κύστεις είναι η συχνότερη εξωνεφρική εκδήλωση της ΑΕΠΝΝ 

(Ramos et al 1990) και διαπιστώνονται στο 30-80% των περιπτώσεων 

(Grantham & Slusher 1984, Delaney et al 1985, Grunfeld et al 1985, Harris 

et al 1986, Milutinovic et al 1990).  Αντίθετα στο γενικό πληθυσµό η 

συχνότητα απλών κύστεων ήπατος καταγράφεται µόλις στο 2,5-4,6% µε 

αύξηση της συχνότητας µε την πρόοδο της ηλικίας (συχνά διαπιστώνονται 2-

3 απλές κύστεις σε άτοµα άνω των 70 ετών) (Gaines & Sampson 1989).  

 

Η επίπτωση των ηπατικών κύστεων στην ΑΕΠΝΝ αυξάνει προοδευτικά µε 

την ηλικία, από περίπου 10% σε ηλικίες κάτω των 30, 20% στην τρίτη 

δεκαετία και 70% στην έβδοµη. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι 

ηπατικές κύστεις εµφανίζονται τουλάχιστο 10 χρόνια µετά την εµφάνιση των 

νεφρικών κύστεων (Milutinovic et al 1980). Σε δική µας µελέτη καταγράψαµε 

τη συχνότητα των ηπατικών κύστεων σε 106 ασθενείς µε τύπο 2 της ΑΕΠΝΝ 

και µέση ηλικία τα 46,6 έτη, στο 9,4%, ποσοστό ενδεικτικό της βραδύτερης 

εµφάνισης των ηπατικών κύστεων στο τύπο 2 σε σύγκριση µε τον τύπο 1 της 

ΑΕΠΝΝ (Demetriou et al 2000). 

 
Προέλευση  

Οι κύστεις έχουν προέλευση το επιθήλιο των χοληφόρων και σχηµατίζονται 

ως αποτέλεσµα ανεξέλεγκτης αύξησης του επιθηλίου των χοληφόρων και 

του υποστηρικτικού ιστού.  
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Ιστοπαθολογία των κύστεων 
Το ήπαρ παρουσιάζεται µε φυσιολογικό ή αυξηµένο βάρος, µέχρι και άνω 

των  4Κg, µε πολλαπλές κύστεις διάφορου µεγέθους. Οι κύστεις δεν 

επικοινωνούν µεταξύ τους, µε την αύξηση του µεγέθους τους προκαλούν 

ηπατοµεγαλία αλλά στο γύρω παρέγχυµα δεν προκαλούν ατροφικές 

αλλοιώσεις. Το τοίχωµα των κύστεων είναι λεπτό και καλύπτεται από 

στιβάδα κυβοειδών ή πλακωδών κυττάρων. Αυτά προέρχονται από 

πρόδροµα κύτταρα του επιθηλίου των χοληφόρων. Οι κύστεις περιέχουν 

υγρό που αποτελείται από ηλεκτρολύτες (µε τη σύνθεση των ηλεκτρολυτών 

του ορού) και µικρή ποσότητα γλυκόζης, χοληστερόλης, χολερυθρίνης και 

χολικών αλάτων (Everson et al 1990). 

 

Φύλο 
Παρότι η επίπτωση του πολυκυστικού ήπατος είναι παρόµοια σε γυναίκες και 

άνδρες, µαζικές κύστεις διαπιστώνονται σχεδόν αποκλειστικά σε γυναίκες και 

είναι συνηθέστερες σε γυναίκες µε πολλαπλές εγκυµοσύνες (Gabow et al 

1990, Kaehny et al 1988). Γυναίκες άτεκνες που δεν έλαβαν ποτέ 

οιστρογόνα είναι λιγότερο πιθανό να έχουν ηπατικές κύστεις σε σύγκριση µε 

αυτές που έλαβαν οιστρογόνα (Everson 1990, Sherstha et al 1997) ή είχαν 

ιστορικό εγκυµοσύνης ή και τα δύο (Gabow et al 1990). Σε ελεγχόµενη 

µελέτη 19 γυναικών µε ΑΕΠΝΝ διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα των 

οιστρογόνων µετά την εµµηνόπαυση προκάλεσαν διόγκωση των ηπατικών 

κύστεων καθώς και του ηπατικού παρεγχύµατος (Sherstha et al 1997). 

 

Κλινικές εκδηλώσεις 

Στους περισσότερους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, οι ηπατικές κύστεις είναι 

ασυµπτωµατικές και η ηπατική λειτουργία δεν επηρεάζεται (Milutinovic et al 

1980). Παρόλα αυτά έχουν περιγραφεί σπάνια περιστατικά µε 

ηπατοκυτταρική βλάβη, αποφρακτικό ίκτερο και πυλαία υπέρταση (Ratcliffe 

et al 1984). Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί πόνος που να απαιτήσει 

παροχέτευση της κύστεως, αν είναι σοβαρός και επιµένει, ή/και φλεγµονή της 

κύστεως που να απαιτήσει παροχέτευση ή/και αντιµικροβιακή αγωγή µε 

φλουοροκινολόλες, που µπορούν να διαπεράσουν το τοίχωµα της κύστεως. 
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Γενικά οξύς πόνος προκαλείται από φλεγµονή ή αιµορραγία και σπανιότερα 

από ρήξη ή συστροφή (Grantham & Slusher 1984). 

 
Θεραπεία 
Τα κύρια συµπτώµατα οφείλονται σε µεγάλες κύστεις και για αυτό η θεραπεία 

στοχεύει στην ελάττωση του µεγέθους τους. Το αλκοόλ και η κατάχρηση 

ηπατοτοξικών φαρµάκων έχουν συσχετιστεί µε δηµιουργία ηπατικών 

κύστεων για αυτό καλό είναι να αποφεύγονται σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ 

(Karhuen & Tenhu 1986). Να αποφεύγεται η χορήγηση οιστρογόνων και αν 

αυτή είναι απαραίτητη να προτιµάται η µορφή τους σε διαδερµικά 

σκευάσµατα. Έχει αναφερθεί ότι η παρατεταµένη χρήση H2-υποδοχέων της 

ισταµίνης, όπως η σιµετιδίνη και η ρανιτιδίνη, µπορεί να ελαττώσει την 

έκκριση υγρού εντός των ηπατικών κύστεων όπως και το ostreotide - 

ανάλογο της σωµατοστατίνης (Vanthey & Maddern 1992). 

 

Η παροχέτευση των κύστεων γίνεται µε τοποθέτηση σκληρυντικής ουσίας 

στο εσωτερικό τους, όπως η µινοκυκλίνη (Umasu et al 1995) ή τετρακυκλίνη 

(vanSonnenberg et al 1994) ή η αλκοόλη 95% (Bean & Rodan 1985). H 

επιτυχία της σκληροθεραπείας κυµαίνεται καθώς επίσης και η υποτροπή της 

συλλογής υγρού. 

 
Μερική ηπατική εκτοµή για αφαίρεση των κύστεων έχει δοκιµαστεί σε 

ασθενείς µε επιπλεγµένες µαζικές συµπτωµατικές κύστεις, µε κάποια 

επιτυχία, αλλά αυτή η θεραπεία πρέπει να περιορίζεται σε ασθενείς 

ανθεκτικούς σε άλλη αγωγή και να διενεργείται µόνο σε κέντρα µε εµπειρία 

στη χειρουργική ήπατος (Bensa 1984). 

 
2.4.2.3 Βαλβιδοπάθειες 
Ανωµαλίες των καρδιακών βαλβίδων ανιχνεύονται µε καρδιακό υπέρηχο στο        

25-30% των ασθενών µε ΑΕΠΝΝ, µε συχνότερη την πρόπτωση  µιτροειδούς 

και την ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας (Fick & Gabow 1994) και λιγότερο 

συχνές την ανεπάρκεια µιτροειδούς και/ή την ανεπάρκεια τριγλώχινος. Η 

πρόπτωση µιτροειδούς, η ανεπάρκεια της αορτής και η πρόπτωση της 

τριχλώχινας διαπιστώνονται στο γενικό πληθυσµό σε ποσοστό µικρότερο 
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του 2%. Τα ποσοστά βαλβιδοπαθειών σε 4 µελέτες σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ 

περιγράφονται στον Πίνακα 8 (Leier et al 1984, Zeier et al 1988, Hossack et 

al 1988, Timio et al 1992).  
 
Πίνακας 8. Ποσοστά βαλβιδοπαθειών σε 4 µελέτες σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ. 
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Ανεπάρκεια 
Τριγλώχινος 

Ανεπάρκεια 
Αορτής 

 
      

Leier 1984 (11/62) 18% - 2/11 - 16 

Zeier 1988 (25/86) 29% - - - - 

Hossack 1988 n=163 31 26 15 8 

Timio 1992 n=218 30 26 - 19 

 

Σε παιδιά µε ΑΕΠΝΝ, επίσης διαπιστώθηκε αυξηµένη συχνότητα 

βαλβιδοπαθειών. Σε µελέτη 86 παιδιών φορέων του γονιδίου PKD, 

διαπιστώθηκε πρόπτωση µιτροειδούς σε ποσοστό 12% (Ivy et al 1995).  

 

Για τη βαλβιδική νόσο στην ΑΕΠΝΝ, είναι ίσως υπεύθυνες οι γενικευµένες 

διαταραχές στη σύνθεση του κολλαγόνου. Το κολλαγόνο ως υποστηρικτικό 

δοµικό υλικό, παρουσιάζει µειωµένη λειτουργικότητα µε την πάροδο του 

χρόνου, σε περιοχές που δέχονται ισχυρές πιέσεις, όπως η αορτική βαλβίδα, 

οι τενόντιες χορδές της αορτής κ.ά. (Leier et al 1984). Μια άλλη υπόθεση για 

την αυξηµένη συχνότητα των βαλβιδοπαθειών στην ΑΕΠΝΝ, είναι η 

µεταφορά άλλου ξεχωριστού παθολογικού γονιδίου, µαζί µε το παθολογικό 

PKD γονίδιο, που σχετίζεται µε τη διαταραχή σχηµατισµού του κολλαγόνου 

(Hossak et al 1988). 

 

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυµπτωµατικοί και η συχνότητα ακουστού 

φυσήµατος κατά την κλινική εξέταση, είναι µικρότερη της συχνότητας του 

υπερηχογραφικού ευρήµατος (Hossak et al 1988). Παραταύτα οι βλάβες 

προοδεύουν µε το χρόνο και µπορεί να απαιτήσουν αλλαγή της βαλβίδας. 

Αντιµικροβιακή προφύλαξη είναι χρήσιµη ιδιαίτερα στους ασθενείς µε 

ακουστό φύσηµα (Gabow 1990). 

 

 78



2.4.2.4 Εκκολπώµατα παχέος εντέρου 
Εκκολπώµατα παχέως εντέρου έχουν παρατηρηθεί σε αυξηµένη συχνότητα 

σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ (Perrone 1997). Τα εκκολπώµατα παχέως έχουν 

εντοπιστεί στην πλειονότητα των ασθενών µε ΑΕΠΝΝ που είναι σε χρόνια 

αιµοκάθαρση ενώ η αυξηµένη συχνότητα εκκολπώµατων σε ασθενείς µε 

ΑΕΠΝΝ που δεν είναι σε ΤΣΧΝΑ είναι αµφιλεγόµενη (Dominquez-Fernadez 

et al 1998, Sharp et al 1999). Το ποσοστό των ΑΕΠΝΝ ασθενών µε 

εκκολπώµατα σε χρόνια αιµοκάθαρση που αναφέρεται σε ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, είναι περίπου στο 28% και αυξάνεται παράλληλα µε την 

ηλικία του ασθενούς. Η επίπτωση των επιπλοκών όπως η διάτρηση εντέρου 

είναι υψηλότερη από ότι σε ασθενείς µε εκκολπωµάτωση χωρίς ΑΕΠΝΝ 

(Scheff et al 1980). 

 

Φλεγµονή των εκκολπωµάτων ή ρήξη είναι συχνό εύρηµα σε ασθενείς µε 

ΑΕΠΝΝ σε αιµοκάθαρση ή ανοσοκαταστολή λόγω νεφρικής µεταµόσχευσης 

(Carson et al 1978, Starnes et al 1985). Τα συµπτώµατα µπορεί να είναι 

πυρετός, κοιλιακό άλγος, διάρροια και αιµατηρά κόπρανα (Fick & Gabow 

1994). 

 
2.4.2.5 Οµφαλικές και βουβωνικές κήλες 
Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, υπάρχει αυξηµένη συχνότητα κήλων στους 

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό και κυρίως στους 

άνδρες  (Gabow & Holmes 1984, Sedman et al 1987). Οι βουβωνοκήλες είναι 

περίπου 5 φορές συχνότερες στην ΑΕΠΝΝ από ότι στο γενικό πληθυσµό 

πιθανά λόγω της αυξηµένης ενδοκοιλιακής πίεσης και του µεγάλου µεγέθους 

των νεφρών και του ήπατος (Gabow & Holmes 1984). Τα ευρήµατα των 

Gabow και Holmes επιβεβαιώθηκαν και από άλλους ερευνητές που 

κατέγραψαν αυξηµένη συχνότητα οµφαλοκηλών (7%) και βουβωνοκηλών 

(13,4%) σε παιδιά και ενήλικες µε ΑΕΠΝΝ (Sedman et al 1987). 

 

2.4.2.6 Άλλα 
Συσχέτιση µεταξύ ανευρυσµάτων κοιλιακής αορτής και ΑΕΠΝΝ έχει 

αναφερθεί παλαιότερα αλλά πιο πρόσφατη µελέτη από την Torra το 1996, σε 

139 ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ και 149 µάρτυρες,  δεν απέδειξε υπερηχογραφικά, 
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αύξηση της αορτικής διαµέτρου ή αύξηση της επίπτωσης του σχηµατισµού 

ανευρυσµάτων σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ. Υπάρχει ίσως κάποιος αυξηµένος 

κίνδυνος σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ και αρύθµιστη υπέρταση (Τorra et al 1996). 

 

Η συσχέτιση ανευρυσµάτων κοιλιακής αορτής µε την ΑΕΠΝΝ, έχει κάποια 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η κλινική διάγνωση είναι δυσκολότερη λόγω του 

ότι η ψηλάφιση σφύζουσας µάζας, δεν είναι πάντα εφικτή ανάµεσα σε 

µεγάλους πολυκυστικούς νεφρούς. Επίσης επειδή οι ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ 

έχουν συχνά κοιλιακό άλγος λόγω εκκολπωµατίτιδας, ρήξης κύστεων ή 

κωλικού του νεφρού, η διάγνωση της ρήξης ανευρύσµατος µπορεί να 

διαφύγει (Chapman & Hilson 1980). 
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2.5 Αντιµετώπιση τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας. Αιµοκάθαρση, Συνεχής φορητή  

περιτοναϊκή κάθαρση, Μεταµόσχευση 
 

Όπως για όλους τους ασθενείς που φτάνουν σε ΤΣΧΝΑ, έτσι και για τους 

ασθενείς µε πολυκυστικά νεφρά οι επιλογές για υποκατάσταση της νεφρικής 

λειτουργίας είναι η αιµοκάθαρση ή η µεταµόσχευση νεφρού. Σπάνια 

επιλέγεται σ’αυτούς η περιτοναϊκή κάθαρση. Ο λόγος είναι ότι η παρουσία 

τεράστιων πολυκυστικών νεφρών ελαττώνει την αποτελεσµατικότητα της 

µεθόδου. Παρόλα αυτά κάποια κέντρα εφαρµόζουν την περιτοναϊκή σε 

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, µε καλά αποτελέσµατα (Hadimeri et al 1998). 

 

2.5.1 Αιµοκάθαρση 

Η πλειονότητα των ΑΕΠΝΝ ασθενών αντιµετωπίζεται µε αιµοκάθαρση ή 

µεταµόσχευση και έχουν την ίδια πρόγνωση ή ίσως και καλύτερη όσο αφορά 

τη θνησιµότητα, σε σύγκριση µε τους µη ΑΕΠΝΝ ασθενείς (Hadimeri et al 

1997, Zeier et al 1996, Pirson et al 1996). Οσο αφορά την ηλικία έναρξης της 

εξωνεφρικής κάθαρσης, έχει διαπιστωθεί ότι στους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ αυτή 

γίνεται µε καθυστέρηση µερικών ετών σε σύγκριση µε τα δεδοµένα 

περασµένων δεκαετιών (Lazarus et al 1971, Davies et al 1991, Christophe et 

al 1996). Σε µελέτη του Roscoe σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ που µελετήθηκαν τη 

χρονική περίοδο 1982-1992 διαπιστώθηκε ότι αυτοί άρχιζαν αιµοκάθαρση, 6 

χρόνια αργότερα από τους ασθενείς σε µελέτη του Dalgaard το 1957 

(Roscoe et al 1993, Dalgaard 1957). H µέση ηλικία έναρξης της 

αιµοκάθαρσης πριν το 1980 ήταν τα 45-49 έτη ενώ αντίστοιχα µεταξύ 1980-

89 ήταν τα 53 έτη (Davies et al 1991).  

 

Πιθανό αίτιο της αύξησης της ηλικίας έναρξης της αιµοκάθαρσης στους 

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, είναι η πρωιµότερη διάγνωση της νόσου και η καλύτερη 

γνώση των παραγόντων που επισπεύδουν το νεφρικό θάνατο στην ΑΕΠΝΝ 
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όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση. Καλύτερη αντιµετώπιση της υπέρτασης, 

των ουρολοιµώξεων και αποφυγή των νεφροτοξικών φαρµάκων 

επιµηκύνουν τη ζωή του πάσχοντος νεφρού στην ΑΕΠΝΝ. 

 

Ποια η επιβίωση των ασθενών µε ΑΕΠΝΝ στην αιµοκάθαρση (AK) σε 

σύγκριση µε ασθενείς σε ΤΣΧΝΑ άλλης αιτιολογίας; Ο Roscoe διαπιστωσε 

αρχικά, σε µελέτη 320 ΑΕΠΝΝ ασθενών σε αιµοκάθαρση, ηλικίας 54,4±10,9 

ετών, σε σύγκριση µε 4129 ασθενείς σε αιµοκάθαρση λόγω άλλης 

αιτιολογίας (oµάδα ελέγχου), ηλικίας 50,4±19,4 ετών, ότι η επιβίωση των 

ΑΕΠΝΝ ασθενών σε αιµοκάθαρση ήταν καλύτερη. Η διαφορά όµως αυτή 

εξαφανιζόταν όταν από την οµάδα ελέγχου αφαιρούσε τους διαβητικούς 

(Roscoe et al 1993). Οι περισσότερες από τις νεώτερες µελέτες, 

διαπιστώνουν παρόµοια επιβίωση σε αιµοκάθαρση στους ασθενείς µε 

ΑΕΠΝΝ µε αυτούς σε ΧΝΑ άλλης αιτιολογίας (Torra et al 1995, Christophe et 

al 1996). 

 

2.5.2 Συνεχής Φορητή Περιτοναϊκή κάθαρση 
Σε µελέτη του Hadimeri το 1998, περιγράφεται η αντιµετώπιση ΤΣΧΝΑ σε 26 

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, µε περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) και συµπεραίνεται ότι 

η επιβίωση ήταν η ίδια όπως και στους µάρτυρες, χωρίς στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στα επεισόδια περιτονίτιδας ή στη δηµιουργία κηλών 

(Hadimer et al 1998).  

 

2.5.3 Mεταµόσχευση νεφρού  

Τα αποτελέσµατα της µεταµόσχευσης σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ είναι πολύ 

καλά, παρά τη σχετικά µεγάλη ηλικία του λήπτη, αφού σήµερα 

µεταµοσχεύσεις γίνονται µέχρι και την ηλικία των 65 ετών. Αντίθετα οι 

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, θεωρούνται καλύτεροι υποψήφιοι για µεταµόσχευση σε 

σχέση µε υποψηφίους άλλης αιτιολογίας λόγω της καλύτερης υπολειπόµενης 

νεφρικής λειτουργίας και του υψηλότερου αιµατοκρίτη που τους 

προφυλάσσει από συχνές µεταγγίσεις (Salvadori et al 1995).   

 

Υπάρχουν όµως κάποιες ιδιαιτερότητες του λήπτη µε ΑΕΠΝΝ: 
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1) Κάποιοι ασθενείς χρειάζονται νεφρεκτοµή πριν τη µεταµόσχευση, για 

την καλύτερη τοποθέτηση του µοσχεύµατος και προφύλαξη από 

ουρολοιµώξεις (Rayner et al 1990). Καλή επιβίωση ασθενών και 

µοσχευµάτων διαπιστώνονται και χωρίς προηγούµενη νεφρεκτοµή 

(Fitzpatrick et al 1990). 

2) Μερικές επιπλοκές παρουσιάζονται συχνότερα σ’αυτούς τους 

ασθενείς όπως ερυθροκυττάρωση µετά τη µεταµόσχευση, 

συµπτωµατικά ανευρύσµατα, εκκολπωµατίτιδα και γαστρεντερικές 

διαταραχές, µε συχνότερη τη διάτρηση παχέος εντέρου (Andreoli et al 

1999), που απαιτούν χειρουργική αντιµετώπιση. Σε µεγάλη σειρά από 

1417 µεταµοσχευθέντες όπου οι 145 είχαν ΑΕΠΝΝ, διαπιστώθηκε ότι 

περισσότεροι ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, χρειάστηκαν επέµβαση στο 

πεπτικό τους έναντι των µαρτύρων και ότι η διάτρηση του παχέος 

ήταν η συχνότερη αιτία επέµβασης στους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, πιθανά 

λόγω της συχνότερης εκκολπωµάτωσης (Andreoli et al 1999). 

 

H επιβίωση ασθενών µε ΑΕΠΝΝ και των µοσχευµάτων ήταν αντίστοιχη µε 

την επιβίωση των µαρτύρων. Η επιβίωση των µοσχευµάτων στα 5 και 10 

χρόνια σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ ήταν 83% και 45% και σε ασθενείς µε άλλα 

πρωτοπαθή νοσήµατα 76% και 61% αντίστοιχα (Ηadimeri et al 1997, 

Fitzpatrick et al 1990, Florijh et al 1994). 

 

2.5.4 Αίτια θανάτου 

Ανασκόπηση για τα αίτια θανάτου σε 129 ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ, από τους 

οποίους οι 58 υποβλήθηκαν σε νεκροτοµή, έδειξε ότι το συχνότερο αίτιο ήταν 

η καρδιακή νόσος στο 36%, λοίµωξη στο 24% και νευρολογικά συµβάµατα 

στο 12% (Fick et al 1995). Καρδιακή υπερτροφία διαπιστώθηκε στο 89% των 

ασθενών που υποβλήθηκαν σε νεκροτοµή και στεφανιαία νόσος στο 81%. 

Τα νευρολογικά συµβάµατα αφορούσαν κυρίως ρήξεις ενδοκρανιακών 

ανευρυσµάτων (6%) και υπερτασικές εγκεφαλικές αιµορραγίες (5%). 

Κανένας θάνατος από νεφρικό καρκίνωµα δεν καταγράφηκε (Γραφική 

Παράσταση 1). 
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Γραφική Παράσταση 1. Αίτια θανάτου σε ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ που κατέληξαν πριν και µετά 

το 1975 (Fick GM, 1995, Journal of the American Society of Nephrology 5: 2048-56). 
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2.6 Συµβουλευτική ιατρική 
 
2.6.1 Τι γνωρίζουν οι πάσχοντες ή οι πιθανοί φορείς για την ΑΕΠΝΝ; 

Η γνώση για την πιθανότητα να φέρει το γονίδιο, άτοµο µε οικογενειακό 

ιστορικό ΑΕΠΝΝ, έχει µεγάλη σηµασία για τον οικογενειακό 

προγραµµατισµό, τη δηµιουργία οικογένειας, την επιλογή επαγγέλµατος, την 

απόκτηση απογόνων καθώς επίσης και την αντιµετώπιση των 

θεραπεύσιµων επιπλοκών της. Παρόλα αυτά οι γνώσεις τόσο των 

πασχόντων όσο και των οικογενειών τους είναι πολύ περιορισµένες. Σε 

µελέτη διαπιστώθηκε ότι µόνο 5 από 22 ασθενείς (23%) γνώριζαν κατά τη 

διάγνωση ότι η νόσος είναι κληρονοµική και µόνο 4 από 22 ασθενείς (18%) 

είχαν λάβει γενετικές συµβουλές (Sahney et al 1982). Σε άλλη µελέτη 79 

ατόµων µε 50% κίνδυνο να κληρονοµήσουν τη νόσο, κανένα δεν γνώριζε ότι 

αυτή είναι κληρονοµική κατά τη στιγµή της διάγνωσης (Zeier & Stephan 

1986). Σε πάσχοντες από ΑΕΠΝΝ σε αιµοκάθαρση ή µε ικανοποιητική 

νεφρική λειτουργία, µόνο το 9% γνώριζε τον κληρονοµικό χαρακτήρα της 

νόσου και ότι κάθε παιδί τους έχει 50% κίνδυνο να κληρονοµήσει τη νόσο 

(Lifshitz et al 1990). Mόνο το 38% των ασθενών θα ήθελαν να γνωρίζουν ότι 

είχαν τη νόσο πριν αποκτήσουν παιδιά και µόνο το 18% δεν θα αποκτούσε 

παιδιά, αν γνώριζαν από πριν ότι είχε τη νόσο. 

 

Παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι όσο βελτιώνονται οι γνώσεις για την ΑΕΠΝΝ, 

τόσο αυξάνονται οι ασθενείς που επιθυµούν να διαγνωστούν 

προσυµπτωµατικά ενώ το ενδιαφέρον για προγεννητική διάγνωση του 

εµβρύου, ελαττώνεται (Zerres 1992).  To θέµα της ενηµέρωσης και 

συµβουλευτικής παρέµβασης στους πάσχοντες και πιθανούς φορείς, 

χρειάζεται σηµαντική βελτίωση. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης προσφέρουν 

σηµαντικά στη στάση των ασθενών απέναντι στο πρόβληµα της διάγνωσης 

(Macnicol et al 1991). 
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2.6.2 Τι γνωρίζουν οι γιατροί για την ΑΕΠΝΝ;  

Οι γνώσεις των µη νεφρολόγων ιατρών για την ΑΕΠΝΝ, δεν είναι οι 

απαιτούµενες για ένα συχνό νόσηµα. Ακόµη και οι ειδικοί χρειάζεται να 

µελετήσουν τις τρέχουσες µεταβαλλόµενες γνώσεις που καθηµερινά 

αλλάζουν και αυξάνονται αφού η ΑΕΠΝΝ είναι ένα πολυµελετηµένο νόσηµα 

από γενετικής αλλά και κλινικής σκοπιάς (Zerres 1992). Από µελέτη του 

Rosenberg, έχει εξαχθεί το συµπέρασµα ότι υπάρχει χάσµα µεταξύ της 

προόδου της τεχνολογίας και της διοχέτευσης των πληροφοριών στους 

πάσχοντες και τους αρµόδιους γιατρούς (Rosenberg et al 1992). 

 

2.6.3 Τι προσφέρει η διάγνωση της ΑΕΠΝΝ στους φορείς; 

Η ΑΕΠΝΝ δεν είναι αιτιολογικά θεραπεύσιµη, όµως έχει πολλές 

θεραπεύσιµες επιπλοκές. Σε 37% (25/68) των αδιάγνωστων ασθενών µε 

ΑΕΠΝΝ, διαπιστώθηκε µια ή περισσότερες θεραπεύσιµες επιπλοκές. Οι 20 

είχαν υπέρταση, οι 7 ΧΝΑ, και οι 4 ουρολοίµωξη (Ravine et al 1991).  

 

Από την άλλη, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η διάγνωση της ΑΕΠΝΝ,αλλάζει 

τον τρόπο ζωής των ατόµων που την έχουν. Σαρανταδύο από 100 άτοµα 

απάντησαν ότι δεν θα έκαναν παιδιά σε περίπτωση που ήταν φορείς του 

γονιδίου (Zerres & Stephan 1986). Tα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 

του προσυµπτωµατικού ελέγχου, δείχνουν την πολυπλοκότητα του 

προβλήµατος. 

 

2.6.4 Συµβουλευτική ιατρική στην ΑΕΠΝΝ 

Το πρωτόκολλο που ακολουθείται στη συµβουλευτική ιατρική είναι το εξής: 

• Αρχικά γίνεται µια συζήτηση για την κλινική εικόνα της νόσου. 

• Ακολουθεί οπτική παρουσίαση µε εικόνες βιβλίων, διαφάνειες ή 

βιντεοταινίες και εξηγείται στον πάσχοντα πως κληρονοµείται η νόσος και 

τις κλινικές εκφράσεις της. 

• Συζητείται κατά πόσο µέλη της οικογένειας, µε το ένα γονέα να ασθενεί, 

επιθυµούν να µελετηθούν. 
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• Αν το µέλος συµφωνεί, τότε γίνεται έλεγχος µε νεφρικό υπερηχογράφηµα 

ή/και έλεγχο DNA για νεαρά άτοµα που επιθυµούν να γνωρίζουν και 

βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. 

• Μετά τον έλεγχο (ακτινολογικό ή/και γενετικό) επαναλαµβάνεται η 

συζήτηση, άσχετα µε το αποτέλεσµα για να επιβεβαιωθεί ότι το άτοµο 

γνωρίζει σωστά το αποτέλεσµα του ελέγχου. 

• Ακολούθως ο ασθενής καταχωρείται σε αρχείο πασχόντων από την 

ΑΕΠΝΝ ώστε να παρακολουθείται σε τακτά διαστήµατα (κλινική εξέταση, 

έλεγχος αρτηριακής πίεσης, νεφρικής λειτουργίας κ.ά). 

 

2.6.5 Προσυµπτωµατικός έλεγχος 

Είναι πολύ σηµαντικό, τα άτοµα µε 50% κίνδυνο να είναι φορείς του 

παθολογικού γονιδίου, να κατανοήσουν ότι ο προσυµπτωµατικός έλεγχος 

τους προσφέρει τη δυνατότητα να πάρουν σωστές αποφάσεις για τη ζωή 

τους όπως να αποφασίσουν το επάγγελµα τους, την άθληση, το οικογενειακό 

προγραµµατισµό και άλλες δραστηριότητες ή σε συνάρτηση µε την 

πιθανότητα αιµοκάθαρσης ή µεταµόσχευσης. 

 

Ο προγεννητικός έλεγχος γίνεται µε τη βοήθεια των υπερήχων των νεφρών 

και άλλων οργάνων που είναι και η µέθοδος εκλογής για ασυµπτωµατικά 

άτοµα µε θετικό οικογενειακό ιστορικό καθώς επίσης και µε DNA ανάλυση 

(ανάλυση σύνδεσης ή/και άµεση ανίχνευση µετάλλαξης). Ο υπέρηχος είναι 

απλή, µη επεµβατική εξέταση, ευαίσθητη και µε χαµηλό κόστος. ∆εν πρέπει 

να γίνεται όµως ως πράξη ρουτίνας αλλά να περιλαµβάνει την πληροφόρηση 

του ατόµου για τη νόσο πριν την εκτέλεση της καθώς και υποστήριξη του 

µετά την εξέταση και τη διάγνωση (Levy 2001). Mε DNA ανάλυση ελέγχονται 

τα εξής µέλη, µε 50% κίνδυνο να έχουν κληρονοµήσει το παθολογικό γονίδιο: 

α) Όσοι ενήλικες άνω των 18 ετών, επιθυµούν οι ίδιοι να προστατεύσουν µε 

αυτό τον τρόπο την υγεία τους ή για δικό τους συµφέρον (ασφάλειες ζωής) 

και είναι ενήµεροι για πιθανά οφέλη και κινδύνους από τη διάγνωση της 

νόσου, β) σε παιδιά κάτω των 18 ετών, όταν η διάγνωση µπορεί να 

προσφέρει µε κάποιο τρόπο όπως σε περιπτώσεις υπαραχνοειδούς 
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αιµορραγίας, παιδιά που είναι σεξουαλικά ενεργά ή υπάρχει λόγος για 

θεραπευτική παρέµβαση (Zerres 1992).  

 

2.6.6 Αντιµετώπιση ασθενούς στον οποίο τέθηκε η διάγνωση ΑΕΠΝΝ 

Πρωτίστως πρέπει ο ασθενής να ενθαρρύνεται και να τίθεται σε ένα 

θεραπευτικό πλάνο για πρόληψη και αντιµετώπιση των επιπλοκών της 

νόσου. Οι ασθενείς δεν επιθυµούν να ακούσουν από το γιατρό τους ότι ‘δεν 

µπορούµε να κάνουµε τίποτε για τη νόσο σας µέχρι τα νεφρά σας να 

φτάσουν στο τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας’ (Grantham 1995). 

Ο ασθενής που έχει διαγνωστεί, είναι επηρεασµένος από δικές του εµπειρίες 

από τους γονείς ή συγγενείς του και έχει ανάγκη από ξεκάθαρες 

πληροφορίες για τη νόσο του και τις θεραπείες που σήµερα είναι διαθέσιµες. 

Ακόµη θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται ο τρόπος µεταφοράς της νόσου στους 

απογόνους γιατί υπάρχει σύγχυση στην πληροφόρηση γύρω από το θέµα 

αυτό (Sahney et al 1982, Hodgkinson et al 1990, Macnicol et al 1990). 
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Μέρος 3 

Μελέτη της ΑΕΠΝΝ1 & 2 στην Κύπρο. 
Κλινικά χαρακτηριστικά και επιδηµιολογία της νόσου 
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Ερευνητικοί στόχοι  
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3.1 Ερευνητικοί στόχοι της µελέτης 
 

3.1.1 Βασικοί στόχοι της µελέτης 
1. Έλεγχος της αξιοπιστίας του νεφρικού υπερηχογραφήµατος ως 

διαγνωστικής απεικονιστικής µεθόδου εκλογής για την ΑΕΠΝΝ1 και 

ΑΕΠΝΝ2 και υπολογισµός της ευαισθησίας και της ειδικότητας του για 

τον κάθε τύπο, µε βάση τη γενετική διάγνωση της νόσου σε όλες τις 

ηλικίες των υπό εξέταση µελών. Επίσης προσδιορισµός της µέσης 

ηλικίας υπερηχογραφικής ανίχνευσης των νεφρικών κύστεων στον 

τύπο 1 και 2 και η κατάρτιση-αναθεώρηση των υπερηχογραφικών 

διαγνωστικών κριτηρίων για τον τύπο 2 της ΑΕΠΝΝ, µε βάση τα 

ισχύοντα υπερηχογραφικά κριτήρια για την ΑΕΠΝΝ1. 

 

2. Καταγραφή της συνολικής επίπτωσης και της επίπτωσης κατά ηλικίες, 

των χαρακτηριστικών συµπτωµάτων της ΑΕΠΝΝ, για τον τύπο 1 και 

2, µε  ιδιαίτερη έµφαση στην επίπτωση της υπέρτασης και της µέσης 

ηλικίας πρωτοδιάγνωσης της καθώς και στην επίπτωση του τελικού 

σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας και της µέσης ηλικίας εµφάνισης του, 

στον τύπο 1 και 2. 

 

3. Καταγραφή της µέσης ηλικίας ΤΣΧΝΑ, της µέσης επιβίωσης στην 

αιµοκάθαρση, της µέσης ηλικίας και αιτίων θανάτου για τους 

αποβιώσαντες υπό µελέτη ασθενείς, µε  τύπο 1 και 2 της ΑΕΠΝΝ. 

  
3.1.2 Ανάλυση των βασικών στόχων και δευτερεύοντες στόχοι της 

µελέτης 

Ανάλυση των βασικών στόχων 
Α) Καταγραφή και µελέτη των υπερηχογραφικών ευρηµάτων στην ΑΕΠΝΝ1 

και ΑΕΠΝΝ2, µε βάση την προηγηθείσα γενετική διάγνωση 
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• Προσδιορισµός της µέσης ηλικίας στην οποία ο νεφρικός υπέρηχος 

είναι αξιόπιστη διαγνωστική απεικονιστική µέθοδος για την ΑΕΠΝΝ1 

• Προσδιορισµός της µέσης ηλικίας στην οποία ο νεφρικός υπέρηχος 

είναι αξιόπιστη διαγνωστική απεικονιστική µέθοδος για την ΑΕΠΝΝ2 

• Υπολογισµός της ευαισθησίας και ειδικότητας του νεφρικού υπερήχου 

ως διαγνωστικής µεθόδου εκλογής για την ΑΕΠΝΝ1 και ΑΕΠΝΝ2 σε 

συνάρτηση µε την ηλικία του εξεταζόµενου µέλους 

• Κατάρτιση/Αναθεώρηση των υπερηχογραφικών διαγνωστικών 

κριτηρίων για την ΑΕΠΝΝ2 

 

Β) Καταγραφή και µελέτη των κλινικών συµπτωµάτων χαρακτηριστικών της 

νόσου, όπως: 

• Συνολική και κατά ηλικίες επίπτωση των κλινικών συµπτωµάτων της 

ΑΕΠΝΝ1 

Συνολική και κατά ηλικίες επίπτωση των κλινικών συµπτωµάτων της 

ΑΕΠΝΝ2 

Συγκριτική µελέτη της επίπτωσης των συµπτωµάτων στους 2 τύπους 

της ΑΕΠΝΝ 

• Μέση ηλικία εµφάνισης/διάγνωσης της υπέρτασης στην ΑΕΠΝΝ1 

Μέση ηλικία εµφάνισης/διάγνωσης της υπέρτασης στην ΑΕΠΝΝ2 

Σύγκριση της µέσης ηλικίας εµφάνισης/διάγνωσης της υπέρτασης 

στους 2 τύπους της ΑΕΠΝΝ       

Ενδεχόµενη συσχέτιση της υπέρτασης µε την επιβάρυνση της 

νεφρικής λειτουργίας 

• Μέση ηλικία έναρξης τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας, στην 

ΑΕΠΝΝ1 

Μέση ηλικία έναρξης τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας, στην 

ΑΕΠΝΝ2 

Σύγκριση µέσης ηλικίας έναρξης τελικού σταδίου νεφρικής 

ανεπάρκειας στους 2 τύπους της ΑΕΠΝΝ 

• Μελέτη µέσης επιβίωσης και µέσης ηλικίας θανάτου των ασθενών µε 

ΑΕΠΝΝ1  
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Μελέτη µέσης επιβίωσης και µέσης ηλικίας θανάτου των ασθενών µε 

ΑΕΠΝΝ2 

• Αίτια θανάτου, άµεσα σχετιζόµενα µε τη νόσο στους ασθενείς µε 

ΑΕΠΝΝ1 

Αίτια θανάτου, άµεσα σχετιζόµενα µε τη νόσο στους ασθενείς µε 

ΑΕΠΝΝ2 

• ∆ιερεύνηση/Eπιβεβαίωση του ηπιότερου χαρακτήρα της ΑΕΠΝΝ2 σε 

σύγκριση µε την ΑΕΠΝΝ1, µε βάση τη µέση ηλικία εµφάνισης της 

υπέρτασης, τη µέση επιβίωση και τη µέση ηλικία εµφάνισης του 

ΤΣΧΝΑ 

 
∆ευτερεύοντες στόχοι 

Α) Περιγραφή των ιστοπαθολογικών ευρηµάτων της ΑΕΠΝΝ1 και 

ΑΕΠΝΝ2 στις Κυπριακές υπό µελέτη οικογένειες. 

Β) Προσδιορισµός της συχνότητας της ΑΕΠΝΝ ως αιτίου ΤΣΧΝΑ και 

υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας µε αιµοκάθαρση ανά το 

Παγκύπριο.  

 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης σκοπό έχουν την καλύτερη κατανόηση της 

νόσου όπως αυτή παρουσιάζεται στον Κυπριακό πληθυσµό ώστε αυτή η 

γνώση να επιτρέψει την όσο γίνεται πιο εξειδικευµένη θεραπεία, προφύλαξη 

και αντιµετώπιση των επιπλοκών της νόσου, στο συγκεκριµένο πληθυσµό. 

Επιδίωξη µας επίσης είναι να βοηθήσει, στον όποιο βαθµό, στον 

εµπλουτισµό της διεθνούς εµπειρίας πάνω στην αυτοσωµατική επικρατούσα 

πολυκυστική νόσο των νεφρών.  
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Υλικό και Μέθοδοι   
 

Κυπριακές οικογένειες µε ΑΕΠΝΝ.  
Ταυτοποίηση σε τύπο 1 & 2 της νόσου
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3.2 Υλικό και µέθοδοι. Κυπριακές οικογένειες µε ΑΕΠΝΝ.  
Ταυτοποίηση σε τύπο 1 & 2 της νόσου  

 
 

Στο χρονικό διάστηµα 1997-2000 διενεργήσαµε µια Παγκύπρια 

επιδηµιολογική µελέτη µε σκοπό να καταγραφούν όλα τα µέλη οικογενειών 

µε ιστορικό ΑΕΠΝΝ σε µηχανογραφηµένο αρχείο. Από συνολικά 28 

Κυπριακές οικογένειες που µελετήθηκαν κλινικά, έγινε κατορθωτό να 

ταυτοποιηθούν µε τη βοήθεια της γενετικής DNA ανάλυσης, ως τύπος 1 της 

ΑΕΠΝΝ, 11 οικογένειες και ως τύπος 2, 3 µεγάλες οικογένειες. Οι µέθοδοι 

γενετικής ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η γενετική ανάλυση 

σύνδεσης ή/και άµεση ανίχνευση µετάλλαξης. Το σύνολο των µελών από τις 

11 ΑΕΠΝΝ1 οικογένειες που συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη ήταν 143, 121 εν 

ζωή µέλη και 22 αποβιώσαντες ασθενείς. Από τα 121 ζώντα µέλη, 

διαγνώστηκαν ως γενετικά θετικά τα 66 και τα υπόλοιπα 55 ως γενετικά 

αρνητικά για τη νόσο. Το σύνολο των µελών από τις 3 ΑΕΠΝΝ2 οικογένειες 

που περιλήφθηκαν στη µελέτη ήταν 250, 230 εν ζωή µέλη και 20 

αποβιώσαντες ασθενείς. Από τα 230 ζώντα µέλη, 110 ήταν γενετικά θετικά 

και 120 γενετικά αρνητικά για τη νόσο. 

 
3.2.1 Γενεαλογικά δέντρα 

Η παρούσα µελέτη συµπεριέλαβε 393 µέλη, από 14 Κυπριακές 

οικογένειες µε την αυτοσωµατική επικρατούσα πολυκυστική νόσο των 

νεφρών, 351 εν ζωή µέλη και 42 αποβιώσαντες ασθενείς. Από τα 351 εν 

ζωή µέλη, 66 ήταν θετικοί για το γονίδιο PKD1 και 110 θετικοί για το γονίδιο 

PKD2. Για όλες τις µελετώµενες οικογένειες, το πρώτο θεµελιώδες βήµα για 

περαιτέρω µελέτη τους, ήταν η δηµιουργία σωστών γενεαλογικών δέντρων, 

όπως γίνεται για κάθε κληρονοµική ασθένεια. Με επίκεντρο τον κλινικά 

διαγνωσµένο ασθενή, προχωρούσαµε οριζόντια και κάθετα, προσπαθώντας 

να δηµιουργήσουµε το πλέον εκτεταµένο γενεαλογικό δέντρο, κατά το 
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δυνατό, µε δύο τουλάχιστον ασθενείς και πέντε υγιείς, όπως απαιτείται από 

πλευράς γενετικής. Τα γενεαλογικά δέντρα έφταναν µέχρι 5 γενεές. Οι 

συνεντεύξεις και η συλλογή πληροφοριών για την οικογένεια γίνονταν 

συνηθέστερα στο σπίτι του ασθενούς. Πριν από κάθε συνέντευξη είχε 

προηγηθεί συζήτηση µε τον ασθενή και τα µέλη της οικογένειας του και τους 

είχαν πλήρως εξηγηθεί ο σκοπός της µελέτης ζητώντας ακολούθως τη 

συγκατάθεση τους. Στην περίπτωση µελέτης ανηλίκων, είχε ζητηθεί η 

συγκατάθεση και των δύο γονέων και λαµβανόταν υπόψη και το πως ένιωθε 

για αυτό το ίδιο το παιδί.  

 

Τα γενεαλογικά δένδρα των 14 υπό µελέτη οικογενειών παρουσιάζονται υπό 

µορφή σχεδιαγραµµάτων µε αριθµούς από το 1-14 (pedigree 1-14) (Σχήµα 

4-27), και φέρουν τον αριθµό µε τον οποίο κωδικοποιήθηκαν οι οικογένειες 

στο Τµήµα Μοριακής Γενετικής και τον τύπο της νόσου (ADPKD1 ή 

ADPKD2). Το γενεαλογικό δένδρο 1 (1601), 2 (1602) και το 3 (1605/1606) 

αφορούν τις 3 οικογένειες µε τύπο 2 της νόσου (Σχήµα 4-6). Τα γενεαλογικά 

1605/1606 ξεκίνησαν ως δύο ξεχωριστά, πολύ µεγάλα, γενεαλογικά δένδρα 

και στη συνέχεια, καθώς προχωρούσε η µελέτη και η καταγραφή, 

διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για συγγενείς και στην πραγµατικότητα ένα 

τεράστιο γενεαλογικό δένδρο. Το Σχήµα 6 παρουσιάζει την ολοκληρωµένη 

οικογένεια 1605/1606 ενώ τα σχήµατα 7-11 και 12-16 παρουσιάζουν 

αναλυτικά κάθε τµήµα της 1605 και 1606 αντίστοιχα, σε διαιρεµένα τµήµατα 

από το Α µέχρι το Ε (Α,B,C,D,E) που ξεκινούν από  τον πρόγονο ασθενή µε 

ΑΕΠΝΝ2. Τα 11 γενεαλογικά δένδρα µε τύπο 1 της ΑΕΠΝΝ φέρουν τους 

κωδικούς αριθµούς: 1603, 1604, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1613, 1615, 

1616 και 1620 (Σχήµα 17-27). Τα άτοµα που εµφανίζονται να φέρουν ένα 

στίγµα (τελεία) στο κέντρο του κύκλου ή του τετραγώνου, είναι οι ασθενείς 

που διαγνώστηκαν γενετικά, σε προσυµπτωµατικό έλεγχο, ως φορείς του 

γονιδίου.  
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3.2.2 Γενετική ανάλυση σύνδεσης και άµεση ανίχνευση µετάλλαξης 

Για τους σκοπούς της γενετικής διάγνωσης της νόσου µε DNA, δηλαδή µε 

ανάλυση σύνδεσης ή/και την άµεση ανίχνευση µετάλλαξης (Constantinou-

Deltas et al 1995, Constantinou Deltas et al 1996, Xenophontos et al 1997), 

λήφθηκε αίµα µε αντιπηκτικό EDTA για DNA από 351 µέλη που ανήκαν σε 

14 οικογένειες. Η γενετική διάγνωση έγινε εξολοκλήρου για όλα τα εν ζωή 

µέλη, στο Τµήµα Μοριακής Νεφρολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και 

Γενετικής Κύπρου µε βάση τις κλινικές πληροφορίες για τα κλινικά 

τεκµηριωµένα ως ασθενείς µέλη.  Με τη µέθοδο της ανάλυσης σύνδεσης 

ή/και την άµεση ανίχνευση µετάλλαξης, οι 14 οικογένειες υπό µελέτη 

ταυτοποιήθηκαν σε 11 οικογένειες µε τύπο 1 και σε 3 µεγάλες οικογένειες µε 

τύπο 2. Για τα αποτελέσµατα της γενετικής ανάλυσης σύνδεσης απαιτήθηκε 

σύγκριση των απλοτύπων των φορέων και των υγιών µελών ώστε να βρεθεί 

ο ενοχοποιούµενος απλότυπος στη συγκεκριµένη οικογένεια.  

 

Μεθοδολογία της γενετικής ανάλυσης σύνδεσης: Η µέθοδος αυτή επιτρέπει 

τη χαρτογράφηση νέων γενετικών τόπων, µεταλλάξεις στους οποίους 

ευθύνονται για κληρονοµικές ασθένειες, ή επιτρέπει την επιβεβαίωση της 

σύνδεσης µεταξύ συγκεκριµένου γενετικού τόπου και πολυµορφικών δεικτών 

DNA. Προς τούτο χρησιµοποιήθηκε µεγάλος αριθµός πολυµορφικών 

δεικτών, κυρίως δινουκλεοτιδικών ή τετρανουκλεοτιδικών επαναλήψεων, 

ένθεν και ένθεν των γονιδίων PKD1 και PKD2 στα χρωµοσώµατα 16p13.3 

και 4q22 αντίστοιχα. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε 

ειδικά λογισµικά προγράµµατα στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή από τα πακέτα 

προγραµµάτων LINKAGE και FASTLINK (Lathrop et al 1985). Με τα 

προγράµµατα αυτά υπολογίζεται ο βαθµός σύνδεσης των πολυµορφικών 

θέσεων µε τη νόσο. Ο βαθµός της σύνδεσης (LOD score) καθορίζεται από το 

ποσοστό ανασυνδυασµού (κλάσµα Θ) ανάµεσα σε αυτές τις θέσεις. Η 

απόσταση µετριέται σε Centimorgans cM και ένα cM ορίζεται ως η απόσταση 

ανάµεσα σε δύο σηµεία που έχουν πιθανότητα ανασυνδυασµού 1%. Η 

γενετική απόσταση ενός cM αντιστοιχεί χοντρικά σε φυσική απόσταση 

περίπου ενός εκατοµµυρίου ζευγών βάσεων στο χρωµόσωµα. Το ποσοστό 

ανασυνδυασµού κυµαίνεται από 0 (πλήρης σύνδεση) µέχρι 0.5 όπου εδώ οι 

δύο θέσεις είτε βρίσκονται σε διαφορετικά χρωµοσώµατα είτε σε πολύ 
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µεγάλη απόσταση επί του ιδίου χρωµοσώµατος ώστε να κληρονοµούνται 

ανεξάρτητα η µια από την άλλη. Η εύρεση γενετικής σύνδεσης µε βαθµό 

LOD µεγαλύτερο του τρία (3) αποτελεί απόδειξη πραγµατικής σύνδεσης 

µεταξύ του δείκτου και της νόσου ενώ βαθµός LOD µικρότερος του -2 

αποτελεί απόδειξη έλλειψης σύνδεσης. Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας 

η συχνότητα της νόσου τύπου 1 υπολογίστηκε σαν 0.001 και της νόσου 

τύπου 2 σαν 0.0001. Επίσης, λόγω της γνωστής εξάρτησης της 

διαπερατότητας των συµπτωµάτων της νόσου από την ηλικία, για τη 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων γενετικής ανάλυσης σύνδεσης 

προσδώσαµε διαφορετικό κίνδυνο νόσησης σε απογόνους ασθενών 

ανάλογα µε την ηλικία. Για παράδειγµα άτοµα νεαρής ηλικίας κάτω των 20 

ετών χωρίς εµφανή συµπτωµατολογία, θεωρήσαµε ότι εξακολουθούσαν να 

έχουν 50% πιθανότητες νόσησης. Τα ποσοστά επικινδυνότητας νόσησης 

διαφοροποιήθηκαν στη συνέχεια µε βάση τα δικά µας εκτεταµένα ευρήµατα. 

 
3.2.3 Ιστορικό και ενηµέρωση µηχανογραφηµένου αρχείου 

Από κάθε εξεταζόµενο µέλος, µε 50% κίνδυνο να έχει κληρονοµήσει τη νόσο, 

γινόταν λήψη ιστορικού για χαρακτηριστικά συµπτώµατα της νόσου δηλαδή 

για επεισόδια νεφρικού πόνου, επεισόδια αιµατουρίας, ουρολοιµώξεων µε 

θετικές ουροκαλλιέργειες και νεφρολιθίασης είτε αυτή αφορούσε αποβολή 

λίθου είτε την παρουσία λίθου σε απλή ακτινογραφία ΝΟΚ ή σε νεφρικό 

υπέρηχο. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στο ιστορικό υπέρτασης και στην ηλικία 

διάγνωσης της. Επίσης καταγραφόταν η ηλικία πρωτοδιάγνωσης της νόσου 

και η ηλικία που ο ασθενής έφτασε σε ΤΣΧΝΑ (ηλικία υποκατάστασης της 

νεφρικής λειτουργίας, ηλικία έναρξης αιµοκάθαρσης ή µεταµόσχευσης 

νεφρού).  

 
Για το κάθε ένα από τα 176 άτοµα συγκεντρώνονταν σε ειδικά διαµορφωµένο 

εκ των προτέρων µηχανογραφηµένο αρχείο τα εξής στοιχεία (Εικ. 14): 
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Εικόνα 14. Εικόνα µηχανογραφηµένου αρχείου που χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή των 
στοιχείων ταυτότητας, γενετικών και υπερηχογραφικών ευρηµάτων και χαρακτηριστικών 
συµπτωµάτων της νόσου στα υπό µελέτη µέλη των 14 ΑΕΠΝΝ οικογενειών. 



 
• Στοιχεία ταυτότητος, οικογενειακό ιστορικό, συγγένεια µε πρόγονο ασθενή 

• Ηλικία διάγνωσης της νόσου και µέθοδος διάγνωσης, δηλαδή  

 α) κλινική διάγνωση λόγω συµπτώµατος της νόσου  

 β) προσυµπτωµατική µε υπερηχογράφηµα νεφρών ή/και γενετική 

διάγνωση  

• Λεπτοµερή ευρήµατα γενετικού ελέγχου, τύπος της νόσου, 

ΑΕΠΝΝ1/ΑΕΠΝΝ2, µεταλλάξεις και ηµεροµηνία γενετικής διάγνωσης 

• Λεπτοµερή ευρήµατα υπερηχογραφήµατος, ύπαρξη και αριθµός νεφρικών 

κύστεων, µέγεθος νεφρών, ύπαρξη ηπατικών ή/και παγκρεατικών 

κύστεων. Καταγραφή όλων των υπερηχογραφηµάτων του µέλους, µε 

χρονολογική σειρά 

• Συµπτώµατα, χαρακτηριστικά της νόσου:  

α) χρόνιος ή οξύς νεφρικός πόνος,  

β) αιµατουρία,  

γ) ουρολοιµώξεις, ποιος ο µικροοργανισµός και πόσα επεισόδια,  

δ) νεφρολιθίαση/κωλικός νεφρού, ουρητήρα, αριθµός επεισοδίων και 

σύσταση του λίθου όπου ήταν γνωστή  

ε) παρουσία αρτηριακής υπέρτασης και ηλικία πρώτης διάγνωσης, και αν 

ήταν ήδη υπό αγωγή κατά τη συνέντευξη, ποια η φαρµακευτική αγωγή  

στ) παρουσία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ή τελικού σταδίου ΧΝΑ 

ζ) ποιο το είδος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, αιµοκάθαρση, 

περιτοναϊκή κάθαρση ή µεταµόσχευση και ηλικία έναρξης  

• Συνύπαρξη διαβήτου ή ισχαιµικής νόσου του µυοκαρδίου ή άλλης νόσου 

• Εργαστηριακά ευρήµατα: Αιµοσφαιρίνη, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερόλη, 

τριγλυκερίδια 

 

Το µηχανογραφηµένο αρχείο δηµιουργήθηκε ειδικά για τους σκοπούς της 

µελέτης από προγραµµατίστρια, µετά από δικές µας υποδείξεις, ώστε µε τις 

πληροφορίες που θα έδινε να κάλυπτε τους πρωταρχικούς σκοπούς της 

µελέτης και τη δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων. 
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3.2.4 Κλινική εξέταση 

Κατά την κλινική εξέταση του µέλους, η προσοχή επικεντρωνόταν στη 

ψηλάφηση κοιλίας για διαπίστωση ψηλαφητών µεγάλων νεφρών ή 

ψηλαφητού ήπατος και στη µέτρηση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ). Οι 

ασθενείς µε 2 ή περισσότερες µετρήσεις ΑΠ ≥140/90 mmHg ή υπό 

αντιυπερτασική αγωγή, καταγράφονταν ως υπερτασικοί. Καταγράφονταν 

επίσης η ηλικία τους κατά τη διάγνωση της υπέρτασης. 

 
3.2.5 Υπερηχογράφηµα νεφρών-διαγνωστική µέθοδος εκλογής  
 
Τα 351 εν ζωή µέλη υποβλήθηκαν σε υπερηχογράφηµα άνω κοιλίας µε 

ιδιαίτερη προσοχή στα νεφρά, ήπαρ και πάγκρεας από µία ακτινολόγο µε τη 

χρήση υπερήχου HDI 3000 και ηχοβολέα 3,5-5 MHz. Τα υπερηχογραφικά 

διαγνωστικά κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν αυτά που θέσπισε ο 

Ravine το 1992 για τους ενήλικες µε 50% κίνδυνο για ΑΕΠΝΝ1 και η Gabow 

το 1997, για παιδιά µε 50% κίνδυνο για ΑΕΠΝΝ1. Τα ενιαία υπερηχογραφικά 

διαγνωστικά κριτήρια για παιδιά και ενήλικες που χρησιµοποιήθηκαν, τόσο 

για τον τύπο 1 όσο και για τον τύπο 2 της ΑΕΠΝΝ, ήταν τα εξής: α) από 5-14 

ετών, τουλάχιστο µια κύστη στον ένα νεφρό, β) από 15-19 ετών, τουλάχιστο 

2 κύστεις στον ένα νεφρό (ετερόπλευρα) ή από µια κύστη σε κάθε νεφρό, γ) 

από 20-29 ετών, τουλάχιστο 3 κύστεις µε αµφοτερόπλευρη κατανοµή, δ) από 

30-59 ετών, αµφοτερόπλευρη νόσος, µε τουλάχιστο 2 κύστεις σε κάθε νεφρό 

και ε) ≥60 ετών, τουλάχιστο 4 κύστεις σε κάθε νεφρό. Στα διαγνωστικά 

υπερηχογραφικά κριτήρια, εκτός του αριθµού των νεφρικών κύστεων σε κάθε 

νεφρό σύµφωνα µε την ηλικία του ασθενούς, συνυπολογιζόταν επίσης η 

παρουσία ηπατικών κύστεων και το αυξηµένο µέγεθος των νεφρών, ως 

συνηγοριτικά ευρήµατα για την ΑΕΠΝΝ (Ravine et al 1992, Gabow et al 

1997). 

 

Κατά την υπερηχογραφική µελέτη ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο µέγεθος 

των νεφρών, τον αριθµό, το σχήµα και την εντόπιση των νεφρικών κύστεων 

όπως και στον αριθµό των ηπατικών κύστεων και το µέγεθος του ήπατος. 
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3.2.6 Εργαστηριακά ευρήµατα 

Σε κάθε ένα από τα 351 µέλη λήφθηκε αίµα για αιµατολογικό και βιοχηµικό 

έλεγχο µε καταγραφή της αιµοσφαιρίνης, της ουρίας, της κρεατινίνης και των 

λιπιδίων (χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων). Η διαπίστωση κρεατινίνης ≥1,5 

mg% καταγραφόταν ως ένδειξη ΧΝΑ. 

 
3.2.7 Ανάλυση αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα της γενετικής ανάλυσης σύνδεσης ή/και της άµεσης 

ανίχνευσης µετάλλαξης, ήταν η ασφαλής ένδειξη παρουσίας ή απουσίας της 

αυτοσωµατικής επικρατούσας πολυκυστικής νόσου των νεφρών καθώς και η 

ένδειξη για τον τύπο της ΑΕΠΝΝ (τύπο 1 ή τύπο 2) και κατά συνέπεια ο 

ακρογωνιαίος λίθος της µελέτης. Η ευαισθησία και η ειδικότητα του νεφρικού 

υπερήχου ως διαγνωστικής µεθόδου εκλογής της νόσου, εξεταζόταν σε 

συσχετισµό µε τα γενετικά ευρήµατα και αυτό παρείχε τη δυνατότητα 

υπολογισµού του ψευδώς θετικού και ψευδώς αρνητικού ποσοστού του 

υπερήχου, συνολικά για κάθε τύπο της ΑΕΠΝΝ αλλά και σε συσχετισµό µε 

την ηλικία του ασθενούς (διαγνωστικά υπερηχογραφικά κριτήρια 

Ravine/Gabow). Η ευαισθησία και η ειδικότητα του υπερήχου ως 

διαγνωστικής µεθόδου εκλογής της νόσου της υπολογίσθηκε µε την εξίσωση 

Levy & Kass. Ως ευαισθησία ορίζεται η πιθανότητα ένα άτοµο που φέρει το 

γονίδιο/νόσο να έχει θετικό υπερηχογράφηµα (νεφρικές κύστεις) και ως 

ειδικότητα η πιθανότητα ένα άτοµο που δεν έχει τη νόσο να µην έχει νεφρικές 

κύστεις στο νεφρικό υπερηχογράφηµα.   

 
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη δοκιµασία χ2. Ως 

επίπεδο σηµαντικότητας θεωρήθηκε το 5%, δηλαδή α=0,05. Θεωρήθηκε ως 

εκ τούτου στατιστικά σηµαντική η σχέση µεταξύ δύο µεταβλητών, όταν η τιµή 

p (probability values) ήταν µικρότερη του 0,05 (p-value<0,5). Σε µερικές 

περιπτώσεις που ο αριθµός κάποιου κελιού ήταν µικρότερος του 5, 

χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία χ2 µε τη διόρθωση Yates (χ2-test with Yates 

correction). To χ2 test χρησιµοποιήθηκε για να εξετάσει τη συχνότητα των 

κλασικών για τη νόσο συµπτωµάτων για τον κάθε τύπο της ΑΕΠΝΝ και να 
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συσχετίσει τη γενετική µε την υπερηχογραφική διάγνωση του κάθε 

µελετώµενου µέλους (σύγκριση γονότυπου/φαινότυπου). 

 

3.2.8 Συγκριτική ανάλυση των ευρηµάτων στους αποβιώσαντες 
ασθενείς των υπό µελέτη οικογενειών 
 

Από ιατρικά αρχεία καθώς και από συγγενείς, συγκεντρώθηκαν αξιόπιστες 

πληροφορίες για 42 αποβιώσαντες ασθενείς, µέλη των υπό µελέτη 

οικογενειών, που κατέληξαν στη χρονική περίοδο 1965-2000, 22 µε ΑΕΠΝΝ1 

και 20 µε ΑΕΠΝΝ2. Αυτή η πληροφόρηση περιελάβανε την ηµεροµηνία 

γεννήσεως και θανάτου, τις επιπλοκές της νόσου και το αίτιο θανάτου. Ο 

αριθµός και το ποσοστό των ασθενών που κατέληξαν πριν το ΤΣΧΝΑ 

καταγράφηκε τόσο για τους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ1 όσο και για τους ασθενείς 

µε ΑΕΠΝΝ2. Ως ηλικία τελικού σταδίου καταγράφηκε η ηλικία θανάτου από 

ουραιµία (στα χρόνια προ αιµοκάθαρσης) ή η ηλικία έναρξης χρόνιας 

αιµοκάθαρσης. Στους ασθενείς µε ΤΣΧΝΑ σε αιµοκάθαρση, καταγράφηκε η 

µέση επιβίωση σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας καθώς και η 

ηλικία θανάτου. 
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Αποτελέσµατα 
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3.3 Αποτελέσµατα. Μελέτη οικογενειών µε τύπο 1 της ΑΕΠΝΝ 
 

Στη συγκεκριµένη µελέτη συµπεριληφθήκαν 11 Κυπριακές οικογένειες που 

ταυτοποιήθηκαν γενετικά µε τη µέθοδο της ανάλυσης σύνδεσης ή/και άµεσης 

ανίχνευσης µετάλλαξης ως οικογένειες µε ΑΕΠΝΝ1, µε συνολικά 143 µέλη, 

121 εν ζωή και 22 αποβιώσαντες ασθενείς. Ο Πίνακας 9 παραθέτει τις 11 

οικογένειες και τις αντίστοιχες µεταλλάξεις. Επίσης το συνολικό αριθµό 

µελών τους που µελετήθηκαν (143) και την κατανοµή τους ανά οικογένεια 

σύµφωνα µε τη γενετική διάγνωση σε α) εν ζωή φορείς του γονιδίου (66), β) 

εν ζωή µη φορείς (55) και γ) τον αριθµό των αποβιώσαντων ασθενών από 

κάθε οικογένεια (22).  

 

Πέντε από τις 11 οικογένειες είχαν γνωστή µετάλλαξη ενώ σε έξι η διάγνωση 

έγινε µε γενετική ανάλυση σύνδεσης, ενδεικτικό της δυσκολίας ανεύρεσης 

της µετάλλαξης στο ΑΕΠΝΝ1 γονίδιο, λόγω του µεγάλου µεγέθους του.  Στην 

οικογένεια 1620, η Ser3984C/G είναι διαγνωστικός πολυµορφισµός και όχι 

καθαυτό µετάλλαξη.  

 

3.3.1 Επίπτωση συµπτωµάτων  

Από το σύνολο των 66 εν ζωή ασθενών (27 άνδρες, 39 γυναίκες) που είχαν 

διαγνωστεί γενετικά ως φορείς του γονιδίου, οι 47 (71.2%) διαγνώστηκαν 

προσυµπτωµατικά, δηλ. µε υπερηχογράφηµα νεφρών ή/και DNA γενετική 

ανάλυση, πριν παρουσιάσουν οποιοδήποτε σύµπτωµα και µόνο οι 19 

(28.8%) διαγνώστηκαν λόγω κλινικών συµπτωµάτων συµβατών µε ΑΕΠΝΝ 

και ακολούθως επιβεβαίωση της διάγνωσης µε υπερηχογράφηµα νεφρών. Η 

επίπτωση των χαρακτηριστικών συµπτωµάτων της νόσου κατανέµεται στους 

66 αυτούς ασθενείς όπως φαίνεται στον Πίνακα 10 και τη Γραφική 

Παράσταση 2. 
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Πίνακας 9. Στις 11 ΑΕΠΝΝ1 Κυπριακές οικογένειες που µελετήθηκαν περιγράφονται: α) οι 
µεταλλάξεις που ανιχνεύθηκαν και β) η κατανοµή του συνολικού αριθµού µελών, σε φορείς 
του γονιδίου και αποβιώσαντες ασθενείς 
 

Αρ 
οικογένειας 
ΑΕΠΝΝ1 

 

Μετάλλαξη Σύνολο 
µελών 

Αριθµός εν 
ζωή µελών 

Ασθενείς 
ΑΕΠΝΝ1 
(φορείς 
γονιδίου) 

Αποβιώσαντες 
ΑΠΕΝΝ1 
ασθενείς 

      

CY1603 Άγνωστη 7 6 5 1 
CY1604 Άγνωστη 20 16 7 4 
CY1607 W3794X 10 6 5 4 
CY1608 C4086X 11 9 7 2 
CY1609 Άγνωστη 18 15 7 3 
CY1610 H2921P 12 12 8 - 
CY1611 Άγνωστη 5 4 3 1 
CY1613 Άγνωστη 7 5 3 2 
CY1615 Άγνωστη 16 13 5 3 
CY1616 V3375M 7 7 4 - 
CY1620 Ser3984C/G 30 28 12 2 
Σύνολο  143 121 66 22 

 

 
Πίνακας 10: H επίπτωση των κλασικών συµπτωµάτων της νόσου στους 66 
φορείς του γονιδίου PKD1 

 
Σύµπτωµα Αρ  

ασθενών 
(66) 

Άνδρες 
(27) 

 

Γυναίκες 
(39) 

Μέση ηλικία 
(έτη) 

 
Νεφρικός πόνος 

 
21 

 
9 

 
12 

 

Νεφρολιθίαση 11 6 5  

Αιµατουρία 10 4 6  
Ουρολοιµώξεις 14 2 12  
Υπέρταση 22 7 15 36.4(20-47) 
Ηπατικές κύστεις 16 6 10 34.1(20-49) 
ΧΝΑ              
(κρεατ>1.5 mg%) 

7 3 4 49 (44-57) 

ΤΣΧΝΑ 15 4 11 47.2(36-55) 
Μεταµόσχευση 14/15    

     

 
3.3.2 Υπέρταση 

Υπέρταση παρουσίαζαν οι 22 από τους 66 ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ1 (33.3%). 

Στην πλειονότητα τους οι υπερτασικοί ΑΕΠΝΝ1 ασθενείς ήταν γυναίκες, 

68.1% και στο 31.9% άνδρες. Η ηλικία διάγνωσης της υπέρτασης κυµαινόταν 

από 20-47 έτη µε µέση ηλικία τα 36,4 έτη. Από τους 15 ασθενείς που 

έφτασαν σε ΤΣΧΝΑ, υπερτασικοί ήταν οι 7. Η µέση ηλικία διάγνωσης της 

υπέρτασης στους ασθενείς που έφτασαν σε ΤΣΧΝΑ σε µέση ηλικία 47,2 έτη 

(φάσµα: 36-55 έτη) ήταν τα 33,2 έτη (20-45 έτη). Οι 7 ασθενείς σε ΧΝΑ (3 
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άνδρες και 4 γυναίκες) ήταν όλοι υπερτασικοί µε µέση ηλικία πρώτης 

διάγνωσης της υπέρτασης τα 40 έτη (30-47 έτη). Συνολικά από τους 22 

υπερτασικούς ΑΕΠΝΝ1 ασθενείς, οι 14 ήταν σε ΤΣΧΝΑ/ΧΝΑ (63,6%) και 

µόνο σε 8 (3,63%) η υπέρταση προηγήθηκε της απόκλισης της νεφρικής 

λειτουργίας. Από τα 55 µέλη µη φορείς του γονιδίου µόνο οι 4 (7,2%) 

παρουσίαζαν υπέρταση κατά την καταγραφή τους στο αρχείο, ένας άνδρας 

67 ετών και 3 γυναίκες ηλικίας 55, 59 και 71 ετών (µέση ηλικία 61,6 έτη) 

(Πίνακας 11).  

 

Από τους 22 υπερτασικούς ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ1, οι 12 παρουσίαζαν 

υπερηχογραφικά ηπατικές κύστεις. Οι 3 από τους 12 ήταν σε ΤΣΧΝΑ (2 

γυναίκες και 1 άνδρας), οι 3 σε ΧΝΑ (2 άνδρες και 1 γυναίκα) και οι 

υπόλοιποι 6 µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία (5 γυναίκες, 1 άνδρας).  

 
Πίνακας 11. Συχνότητα της υπέρτασης ανάµεσα στους 66 φορείς του PKD1 και στους 55 µη 
φορείς  
 

Γονιδιακή 
κατάσταση 

Φύλο Υπέρταση ΤΣΧΝΑ  
& 

Υπέρταση 

ΧΝΑ 
& 

Υπέρταση 

Φυσιολογική 
αρτηριακή 
πίεση 

Άνδρες  7/27Α 1/7Α 3 19 Φορείς 

ΑΕΠΝΝ Γυναίκες 15/39Γ 6/15Γ 4 25 

66 22 7/22 7/7 44 

Άνδρες  1/29 - - 28 

Σύνολο 
Μη φορείς 

ΑΕΠΝΝ1 Γυναίκες 3/26 - - 24 

Σύνολο 55 4 - - 51 

 

 

3.3.3 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  

Σε στάδιο ΧΝΑ, δηλαδή µε κρεατινίνη άνω ή ίση µε 1.5 mg%, ήταν στα µέσα 

του 2000, 7 ασθενείς, 3 άνδρες και 4 γυναίκες, µε µέση ηλικία 49 έτη (φάσµα: 

44-57 έτη). Σε ΤΣΧΝΑ είχαν φτάσει 15 ασθενείς, 4 άνδρες και 11 γυναίκες µε 

µέση ηλικία τα 47.2 έτη (φάσµα: 36-55 έτη). Από τους 15 σε ΤΣΧΝΑ, οι 4 

µεταµοσχεύθηκαν και οι 11 αντιµετωπίστηκαν µε χρόνια αιµοκάθαρση. 
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3.3.4 Αίτια θανάτου, µέση επιβίωση  

Στις 11 Κυπριακές οικογένειες µε ΑΕΠΝΝ1, ανήκαν 22 αποβιώσαντες 

ασθενείς, 11 γυναίκες και 11 άνδρες, που κατέληξαν στη χρονική περίοδο 

1965-2000. Πέντε από αυτούς (22.7%) απεβίωσαν πριν φτάσουν σε ΤΣΧΝΑ 

και 17 (77.3%) µετά το ΤΣΧΝΑ. Τα αίτια θανάτου των 5 ασθενών που 

κατέληξαν προ τελικού σταδίου ΧΝΑ ήταν: α) 2 από οξύ έµφραγµα 

µυοκαρδίου, β) 2 από ρήξη εγκεφαλικών ανευρυσµάτων, σε ηλικίες 45 και 46 

ετών, µέλη της ίδιας οικογένειας, και γ) 1 από σηψαιµία. 

  

Οι υπόλοιποι 17 αποβιώσαντες ασθενείς, έφτασαν σε ΤΣΧΝΑ σε µέση ηλικία 

52.8 έτη (φάσµα: 40-77 έτη), επιβίωσαν κατά µέσο όρο σε 

αιµοκάθαρση/µεταµόσχευση για 7.1 έτη και η µέση ηλικία θανάτου τους ήταν 

59.9 έτη (φάσµα: 40-77 έτη). Τα αίτια θανάτου τους ήταν σε άµεση συσχέτιση 

µε τις χρόνιες επιπλοκές της νόσου και του ΤΣΧΝΑ, δηλαδή ουραιµία και 

γενικευµένη αθηροσκλήρυνση.  
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Γραφική Παράσταση 2. Κατανοµή των συµπτωµάτων σε ποσοστιαία αναλογία (%), 
στους 66 ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ1 
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3.4 Αποτελέσµατα. Μελέτη οικογενειών µε τύπο 2 της ΑΕΠΝΝ 
 

Η µελέτη περιελάβανε 3 µεγάλες Κυπριακές οικογένειες, που είναι οι ίδιες 

οικογένειες που χρησιµοποιήθηκαν το 1994 για την ταυτοποίηση του 

γονιδίου PKD2 αλλά µε µεγαλύτερο αριθµό µελετώµενων µελών και 

επιπρόσθετες γενεές. Οι µεταλλάξεις είναι γνωστές και στις τρεις οικογένειες. 

Η συγκεκριµένη µελέτη επικεντρώθηκε σε 250 µέλη των 3 αυτών 

οικογενειών, 230 εν ζωή µέλη (110 φορείς και 120 µη φορείς) και 20 

αποβιώσαντες ασθενείς. Ο Πίνακας 12 παραθέτει τις 3 οικογένειες, µε τις 

αντίστοιχες µεταλλάξεις. Επίσης το συνολικό αριθµό µελών τους που 

µελετήθηκαν και την κατανοµή τους ανά οικογένεια σύµφωνα µε τη γενετική 

διάγνωση σε α) εν ζωή φορείς του γονιδίου, β) εν ζωή µη φορείς και γ) τον 

αριθµό των αποβιωσάντων ασθενών κατά οικογένεια.  

 

 Οι οικογένειες µε κωδικό αριθµό 1605/1606 αφορούν στην ουσία µία πολύ 

µεγάλη οικογένεια, που µελετήθηκαν αρχικά σαν 2 ξεχωριστές οικογένειες 

και στην πορεία της µελέτης τους ανακαλύφθηκε ότι τα 2 γενεαλογικά δέντρα, 

εφάπτονταν (Σχήµα 6).  

 
Πίνακας 12. Στις 3 ΑΕΠΝΝ2 Κυπριακές οικογένειες που µελετήθηκαν περιγράφονται: α) οι 
µεταλλάξεις που ανιχνεύθηκαν, β) η κατανοµή του συνολικού αριθµού µελών, σε φορείς του 
γονιδίου και αποβιώσαντες ασθενείς 
 

Αρ 
οικογένειας 
ΑΕΠΝΝ2 

Μετάλλαξη Σύνολο 
µελών 

Αριθµός 
εν ζωή 
µελών 

Φορείς 
του PKD2 
 

Αποβιώσαντες 
ΑΠΕΝΝ2 
ασθενείς 

      

CY1601 Q405X 41 37 19 4 

CY1602 231insC 14 11 6 3 

CY1605/1606 R742X 195 182 85 13 

Σύνολο  250 230 110 20 
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3.4.1 Επίπτωση συµπτωµάτων  

 Από το σύνολο των 110 εν ζωή ασθενών (50 άνδρες, 60 γυναίκες) που 

είχαν γενετικά διαγνωστεί ως φορείς του παθολογικού γονιδίου, οι 97 

(88.8%) διαγνώστηκαν προσυµπτωµατικά, µε βάση το οικογενειακό τους 

ιστορικό (ένας εκ των γονέων τους είχε ΑΕΠΝΝ) χωρίς να έχουν 

οποιοδήποτε ενόχληµα και µόνο οι 13 (11.2%) διαγνώστηκαν λόγω κλινικών 

συµπτωµάτων συµβατών µε τη νόσο και ακολούθως επιβεβαίωση µε 

νεφρικό υπερηχογράφηµα. Η επίπτωση των συµπτωµάτων κατανέµεται 

στους 110 ασθενείς όπως φαίνεται στον Πίνακα 13 και τη Γραφική 

Παράσταση 3. 

 
Πίνακας 13. H επίπτωση των κλασικών συµπτωµάτων της νόσου στους 110 
φορείς του γονιδίου PKD2 

 
Σύµπτωµα Αρ  

ασθενών 
(110) 

Άνδρες 
(50) 

 

Γυναίκες 
(60) 

Μέση ηλικία 
(έτη) 

 
Νεφρικός πόνος 

 
26 

 
13 

 
13 

 

Νεφρολιθίαση 23 11 12  

Αιµατουρία 14 7 7  
Ουρολοιµώξεις 26 3 23  
Υπέρταση 29 12 17 42.6(22-72) 
Ηπατικές κύστεις 11 3 8 38.9(29-52)  
ΧΝΑ              
(κρεατ>1.5 mg%) 

11 6 5 56.6(48-67) 

ΤΣΧΝΑ 1 - 1 52 
Μεταµόσχευση 1 - 1 52  

(ηλικία µιας 
ασθενούς) 

 

 
3.4.2 Υπέρταση 

Οι 29 (26.3%) από τους 110 ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2, 12 άνδρες και 17 

γυναίκες, ήταν υπερτασικοί.  Η ηλικία διάγνωσης της υπέρτασης κυµαινόταν 

από 22-72 έτη µε µέση ηλικία τα 42.6 έτη.  Η µια και µοναδική ασθενής που 

έφτασε σε ΤΣΧΝΑ και µεταµοσχεύθηκε σε ηλικία 52 ετών, ήταν υπερτασική, 

µε πρώτη διάγνωση της υπέρτασης στην ηλικία των 39 ετών. Από τους 11 

ασθενείς σε ΧΝΑ κατά το χρόνο της καταγραφής, οι 10 (5 άνδρες και 5 

γυναίκες) ήταν υπερτασικοί µε ηλικίες από 51-67 (µέση ηλικία 57,5 έτη) και 

µόνο ένας άνδρας είχε φυσιολογική αρτηριακή πίεση στην ηλικία των 48 και 
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κρεατινίνη 1,91 mg%. Από τους 110 φορείς του γονιδίου, οι 81 (73,6%) είχαν 

φυσιολογική αρτηριακή πίεση (38 άνδρες και 43 γυναίκες). Από τους 120 µη 

φορείς του γονιδίου µόνο 3 (2,5%) ήταν υπερτασικοί κατά την καταγραφή, 2 

γυναίκες ηλικίας 54 και 59 και ένας άνδρας ηλικίας 47 ετών (Πίνακας 14).  

 

Από τους 29 υπερτασικούς ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2, οι 6 ασθενείς (5 γυναίκες, 

1 άνδρας) µε µέση ηλικία τα 43 έτη (31-52 έτη) παρουσίαζαν 

υπερηχογραφικά ηπατικές κύστεις. Η µία ήταν η γυναίκα που έφτασε σε 

ΤΣΧΝΑ (σε ηλικία 52 ετών), οι 2 ήταν σε ΧΝΑ (1 άνδρας και 1 γυναίκα) και οι 

υπόλοιποι 3 είχαν φυσιολογική νεφρική λειτουργία (2 γυναίκες, 1 άνδρας).  

 
Πίνακας 14. Συχνότητα της υπέρτασης ανάµεσα στους 110 φορείς του PKD1 και στους 120 
µη φορείς  
 

Γονιδιακή 
κατάσταση 

Φύλο Υπέρταση ΤΣΧΝΑ & 
Υπέρταση 

ΧΝΑ 
& 

Υπέρταση 

Φυσιολογική 
αρτηριακή 
πίεση 

Άνδρες  12 - 5 38 Φορείς  

ΑΕΠΝΝ1 Γυναίκες 17 1 5 43 

Σύνολο 110 29 1 10/11 81 

Άνδρες  1 - - 58 Μη φορείς 

ΑΕΠΝΝ1 Γυναίκες 2 - - 59 

Σύνολο 120 3 - - 3/120 

 
 
3.4.3 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  

Μέχρι το πέρας της µελέτης σε στάδιο ΧΝΑ βρίσκονταν 11 ασθενείς, 6 

άνδρες και 5 γυναίκες µε µέση ηλικία 56.6 έτη (48-67 έτη). Σε ΤΣΧΝΑ 

βρισκόταν µόνο µία ασθενής που µεταµοσχεύθηκε το 1990 σε ηλικία µόλις 

52 χρόνων, και έκτοτε είναι καλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα µε 

φυσιολογική νεφρική λειτουργία.  

 

3.4.4 Αίτια θανάτου, µέση επιβίωση  

Κατά τη χρονική περίοδο 1965-2000, από τις 3 µεγάλες ΑΕΠΝΝ2 οικογένειες 

που µελετήθηκαν, κατέληξαν 20 ασθενείς (15.3%), 13 άνδρες και 7 γυναίκες. 

Επτά  ασθενείς (15.3%) κατέληξαν προ του ΤΣΧΝΑ ενώ οι 13 ήταν σε 

ΤΣΧΝΑ, σε χρόνια αιµοκάθαρση. Τα αίτια θανάτου των 7 ασθενών που 
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απεβίωσαν πριν το ΤΣΧΝΑ ήταν: α) 4 από οξύ έµφραγµα µυοκαρδίου, β) 2 

από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και γ) 1 από καρκίνωµα τραχήλου της 

µήτρας. Οι υπόλοιποι 13 ασθενείς έφτασαν σε ΤΣΧΝΑ στη µέση ηλικία των 

65.7 ετών (60-74 έτη) και επιβίωσαν σε αιµοκάθαρση/µεταµόσχευση κατά 

µέσο όρο για 5.1 έτη. Η µέση ηλικία θανάτου τους ήταν 70.7 έτη.   

 
 
Γραφική Παράσταση 3. Κατανοµή των συµπτωµάτων σε ποσοστιαία αναλογία, στους 110 
ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2 
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3.5 Συγκριτική ανάλυση αποτελεσµάτων στις οικογένειες  
µε τύπο 1 και τύπο 2 της ΑΕΠΝΝ 

 
 
 
Πίνακας 15. Συνοπτική κατανοµή των υπό µελέτη µελών των 11 οικογενειών µε ΑΕΠΝΝ1 
και των 3 οικογενειών µε ΑΕΠΝΝ2 σε φορείς, µη φορείς και αποβιώσαντες. 
 
11 οικογένειες 

µε ΑΕΠΝΝ1 
Σύνολο 

µελών 

Αριθµός εν 

ζωή µελών 

Φορείς 

του PKD1 

Μη φορείς 

του PKD1 

Αποβιώσαντες 

ΑΕΠΝΝ1  ασθενείς 

Σύνολο 143 121 66 55 22 

3 οικογένειες 
µε ΑΕΠΝΝ2 

Σύνολο 

µελών 

Αριθµός εν 

ζωή µελών 

Φορείς 

του PKD2 

Μη φορείς 

του PKD2 

Αποβιώσαντες 

ΑΕΠΝΝ2 ασθενείς 

Σύνολο 250 230 110 120 20 

 

 
3.5.1  Συγκριτική ανάλυση της ευαισθησίας και ειδικότητας του 
υπερηχογραφήµατος νεφρών στην ΑΕΠΝΝ1 & 2 
   
Η αξιολόγηση των υπερηχογραφικών ευρηµάτων και της διαγνωστικής 

αξιοπιστίας του υπερήχου ως µεθόδου εκλογής για τη διάγνωση της ΑΕΠΝΝ, 

συνολικά και κατά ηλικίες, έγινε µε βάση τα ευρήµατα της γενετικής ανάλυσης 

DNA, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη διάγνωση της νόσου, σε 

οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται το εξεταζόµενο µέλος (Constantinou 

Deltas 1996). 

 

Τα υπερηχογραφικά κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν είναι άµεσα 

εξαρτώµενα από την ηλικία του ασθενούς και ήταν τα εξής: α) για τις ηλικίες 

από 5-14 ετών, τουλάχιστον 1 κύστη ετερόπλευρα, β) από 15-19, 

τουλάχιστον 2 κύστεις µε ετερόπλευρη κατανοµή ή από 1 κύστη σε κάθε 

νεφρό, γ) 20-29 ετών, τουλάχιστον 3 κύστεις µε αµφοτερόπλευρη νόσο, δ) 

30-59, αµφοτερόπλευρη νόσος µε τουλάχιστον 2 κύστεις σε κάθε νεφρό, ε) ≥ 

60, τουλάχιστον 4 κύστεις σε κάθε νεφρό (Ravine et al 1994, Gabow et al 

1998). Στον Πίνακα 16 συγκρίνονται τα ευρήµατα της γενετικής DNA 
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ανάλυσης µε τα υπερηχογραφικά ευρήµατα στους ΑΕΠΝΝ1 και ΑΕΠΝΝ2 

ασθενείς υπό µελέτη.  

 

Tα υπό µελέτη µέλη και στους 2 τύπους της νόσου διαχωρίστηκαν σε 4 

ηλικιακές οµάδες. Από τις 11 οικογένειες µε ΑΕΠΝΝ1 συµπεριλήφθηκαν στη 

µελέτη 13 παιδιά ηλικίας 5-14, 18 νεαρά άτοµα ηλικίας 15-19 ετών, 30 

ενήλικες ηλικίας 20-29 και 60 άτοµα ηλικίας 30-59 ετών. Αντίστοιχα από τις 3 

µεγάλες οικογένειες µε ΑΕΠΝΝ2 συµπεριληφθήκαν 41 παιδιά ηλικίας 5-14, 

34 νεαρά άτοµα ηλικίας από 15-19, 62 ενήλικες ηλικίας 20-29 και 93 άτοµα 

ηλικίας 30-59 ετών. Μια αξιοσηµείωτη διαφορά µεταξύ των δύο τύπων της 

ΑΕΠΝΝ, ήταν η παρουσία αµφιβόλων, µη διαγνωστικών 

υπερηχογραφηµάτων, σε 9 νεαρά µέλη, κάτω των 15, µε τύπο 2 της νόσου 

(Eικ. 15α,β). Τα αµφίβολα υπερηχογραφήµατα σ’αυτά τα παιδιά από 

ΑΕΠΝΝ2 οικογένειες, σχετίζονταν µε τη δυσχέρεια του υπερήχου σ’αυτές τις 

ηλικίες να ξεχωρίσει τη φυσιολογική ηχογένεια των νεφρικών πυραµίδων 

από πραγµατικές νεφρικές κύστεις. Αντίθετα, κανένα µέλος των ΑΕΠΝΝ1 

οικογενειών, δεν παρουσίασε τέτοιο αµφίβολο υπερηχογραφικό εύρηµα. 

Παρόλα αυτά, τα αρνητικά για την ΑΕΠΝΝ1 υπερηχογραφήµατα (απουσία 

νεφρικών κύστεων), στις ηλικίες κάτω των 15, ήταν επίσης αναξιόπιστα στο 

50% των περιπτώσεων, δηλαδή 12 υπερηχογραφικά αρνητικά µέλη, ήταν 

στην πραγµατικότητα 6 γενετικά θετικά και 6 γενετικά αρνητικά για τη νόσο 

µέλη (Πίνακας 16).  

 
Ο Πίνακας 17 παρουσιάζει την ευαισθησία και την ειδικότητα της 

υπερηχογραφικής διάγνωσης κατά ηλικίες, για τους δύο τύπους ξεχωριστά. 

Το νεφρικό υπερηχογράφηµα εµφανίζεται ως µη αξιόπιστη διαγνωστική 

µέθοδος, για νεαρά µέλη κάτω των 15 ετών. Τα αποτελέσµατα στην 

ΑΕΠΝΝ1 δεικνύουν ότι η υπερηχογραφική διάγνωση αρχίζει να γίνεται 

αξιόπιστη στην ηλικία 15 και άνω και είναι 100% ειδική για αποκλεισµό της 

ΑΕΠΝΝ1 από την ηλικία των 20 και άνω. Στην ΑΕΠΝΝ2, το νεφρικό 

υπερηχογράφηµα γίνεται αξιόπιστο απεικονιστικό µέσο διάγνωσης της 

νόσου, µια δεκαετία αργότερα, στην ηλικία των 30. Η συνολική  ευαισθησία 

του υπέρηχου, για όλες τις ηλικίες, για την ΑΕΠΝΝ1 είναι 0.893 και η 
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ειδικότητα 0.981. Για την ΑΕΠΝΝ2, η συνολική ευαισθησία της µεθόδου είναι 

0.809 και η ειδικότητα 0.875. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eικόνα 15α,β. α) Αµφίβολο, µη διαγνωστικό, νεφρικό υπερηχογράφηµα σε 9χρονο µέλος 
οικογένειας µε ΑΕΠΝΝ2 που γενετικά διαγνώστηκε αρνητικό για τη νόσο, β) Αµφίβολο 
νεφρικό υπερηχογράφηµα σε 12χρονο µέλος οικογένειας µε ΑΕΠΝΝ2 που γενετικά 
διαγνώστηκε θετικό για τη νόσο 
 

 
Πίνακας 16. Έλεγχος της διαγνωστικής αξιοπιστίας του νεφρικού υπερηχογραφήµατος στην 
ΑΕΠΝΝ1 και ΑΕΠΝΝ2 µε βάση τη γενετική διάγνωση 
 

 
 

ΑΕΠΝΝ1 

 
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΘΕΤΙΚΑ 

 
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΑΜΦΙΒΟΛΑ 

 
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
Ηλικία κατά 
τη διάγνωση 

∆ιαγνωστικά ΥΓ 
Κριτήρια 

Αριθµός 
ασθενών 

DNA 
Θετ/Αρν 

Αριθµός 
ασθενών 

DNA 
ανάλυση 
Θετ/Αρν 

 

Αριθµός 
ασθενών 

DNA 
Θετ/Αρν 

5-14 ≥1 κύστη 1 0/1 0 0/0 12 6/6 
15-19 ≥2 κύστεις 7 7/0 0 0/0 11 1/10 
20-29 ≥3 κύστεις* 22 22/0 0 0/0 8 0/8 
30-59 ≥4 κύστεις** 30 30/0 0 0/0 30 0/30 

 
Σύνολο: 121 

 
60 

 
59/1 

 
0 

 
0/0 

 
61 

 
7/54 

 
 

 
ΑΕΠΝΝ2 

 
 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ  
ΘΕΤΙΚΑ 

 
 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΑΜΦΙΒΟΛΑ 

 
 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

Ηλικία κατά 
τη διάγνωση 

 

∆ιαγνωστικά ΥΓ 
κριτήρια 

Αριθµός 
ασθενών 

DNΑ 
Θετ/Αρν 

Αριθµός 
ασθενών 

DNA 
ανάλυση 
Θετ/Αρν 

 

Αριθµός 
ασθενών 

DNA 
Θετ/Αρν 

5-14 ≥1 κύστη 10 5/5 9 5/4 22 7/15 
15-19 ≥2 κύστεις 12 10/2 0 0/0 22 3/19 
20-29 ≥3 κύστεις*  25 23/2 0 0/0 37 6/31 
30-59 ≥4 κύστεις**  53 51/2 0 0/0 40 0/40 

 
Σύνολο: 230 

 
100 

 
89/11 

 
9 

 
5/4 

 
121 

 
16/105 

*αµφοτερόπλευρη νόσος, **τουλάχιστον 2 κύστεις σε κάθε νεφρό 
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Πίνακας 17. H ευαισθησία και ειδικότητα του υπερηχογραφήµατος, ως διαγνωστικού µέσου 
της ΑΕΠΝΝ, κατά ηλικία για τον τύπο 1 και 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.2 Συγκριτική ανάλυση της επίπτωσης των συµπτωµάτων στην 
ΑΕΠΝΝ1 & 2. Υπέρταση, ηπατικές κύστεις, ΧΝΑ/ΤΣΧΝΑ 
 
Για το κάθε µέλος από 351 ζώντα µέλη των οικογενειών µε ΑΕΠΝΝ1 και 

ΑΕΠΝΝ2 που συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη, καταγράφηκαν τα ακόλουθα 

συµπτώµατα, χαρακτηριστικά της νόσου (Parfrey et al 1990, Torra et al 

1996): α) Επεισόδια νεφρικού πόνου, β) νεφρολιθίασης, γ) επεισόδια 

αιµατουρίας, δ) ουρολοιµώξεις, ε) η επίπτωση και ηλικία διάγνωσης της 

υπέρτασης, στ) η επίπτωση των ηπατικών κύστεων και ζ) η επίπτωση της 

νεφρικής ανεπάρκειας. Στη γραφική παράσταση 4 φαίνεται η συγκριτική 

επίπτωση των συµπτωµάτων στους 2 τύπους ενώ στον Πίνακα 18 

παρουσιάζεται συγκριτική στατιστική ανάλυση των συµπτωµάτων για τον 

τύπο 1 και 2.  

 

Οι 2 τύποι δεν παρουσιάζουν καµιά, στατιστικά σηµαντική διαφορά, στην 

επίπτωση των επεισοδίων νεφρικού πόνου, νεφρολιθίασης, αιµατουρίας και 

ουρολοιµώξεων. Η συνολική επίπτωση της υπέρτασης για την ΑΕΠΝΝ1 ήταν 

33.3% και η µέση ηλικία διάγνωσης τα 36.4 έτη ενώ για την ΑΕΠΝΝ2 η 

συνολική επίπτωση της υπέρτασης ήταν µικρότερη, 26.4%, µε µέση ηλικία 

διάγνωσης τα 42.6 έτη, χωρίς όµως οι διαφορές αυτές να είναι στατιστικά 

σηµαντικές. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές καταγράφηκαν στην ηλικία των 

 Ηλικία Ευαισθησία Ειδικότητα 

5-14 0 0.857 

15-19 0.875 1 

20-29 1 1 

AΕΠΝΝ1 

30-59 1 1 

5-14 0.416 0.750 

15-19 0.769 0.904 

20-29 0.793 0.939 

ΑΕΠΝΝ2 

30-59 1 0.952 
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20-29 ετών, όπου το 36.3% των ΑΕΠΝΝ1 ασθενών ήταν υπερτασικοί και 

µόνο το 10.6% των ασθενών µε ΑΕΠΝΝ2 (p=0.05).  

 
Γραφική Παράσταση 4. Σύγκριση της επίπτωσης των τυπικών συµπτωµάτων της ΑΕΠΝΝ, 
στους τύπους 1 και 2. 
 

 

Η πλειονότητα των υπερτασικών ασθενών µε ΑΕΠΝΝ1 (63,6%) παρουσίαζε 

ταυτόχρονα απόκλιση στη νεφρική λειτουργία και ήταν σε ΤΣΧΝΑ ή ΧΝΑ 

κατά την καταγραφή και µόνο στο 3,63% η υπέρταση προηγήθηκε της 

απόκλισης της νεφρικής λειτουργίας. Ενδιαφέρουσα ήταν η διαπίστωση ότι 

από τους 66 φορείς του γονιδίου PKD1, οι 22 ήταν υπερτασικοί (33,3%) ενώ 

από τους 55 µη φορείς µόνο οι 4 (7,2%) παρουσίαζαν υπέρταση κατά την 

καταγραφή µε µέση ηλικία τα 61,6 έτη. Στην οµάδα των ΑΕΠΝΝ2, 12 

(41,3%) από τους 29 υπερτασικούς ήταν ταυτόχρονα σε ΤΣΧΝΑ/ΧΝΑ και σε 

µεγαλύτερο ποσοστό ασθενών από ότι στην ΑΕΠΝΝ1, 77,2%, η υπέρταση 

προηγήθηκε της νεφρικής ανεπάρκειας. Από τους 110 φορείς του γονιδίου οι 

29 (26,3%) ήταν υπερτασικοί ενώ από τους 120 µη φορείς µόνο 3 δηλαδή το  

2,5% µε µέση ηλικία τα 53,3 έτη.  
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Επίσης στατιστικά σηµαντικές ήταν οι διαφορές στη συνολική επίπτωση των 

ηπατικών κύστεων καθώς και στις ηλικίες 30-59 ετών (p=0.05). Ηπατικές 

κύστεις παρατηρήθηκαν συνολικά στο 24.2% των ασθενών µε τύπο 1 και 

µόνο σε 10% των ασθενών µε τύπο 2 (p=0.02). H µέση ηλικία ανίχνευσης 

ηπατικών κύστεων στους ΑΕΠΝΝ1 ήταν τα 34,1 και στους ΑΕΠΝΝ2 τα 38,9 

έτη. Οι ηπατικές κύστεις ήταν συχνότερες στις γυναίκες παρά στους άνδρες 

και στους 2 τύπους. Στον τύπο 1 καταγράφηκαν ηπατικές κύστεις στο 15.5% 

των γυναικών και 9.1% των ανδρών ενώ στο τύπο 2 αντίστοιχα 

καταγράφηκαν στο 7.3% των γυναικών και στο 2.7% των ανδρών. Αυτά τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι ηπατικές κύστεις εµφανίζονταν ενωρίτερα και 

σε µεγαλύτερη συχνότητα στην ΑΕΠΝΝ1 από ότι στην ΑΕΠΝΝ2 όµως και 

στους δύο τύπους ήταν συχνότερο εύρηµα στις γυναίκες παρά στους 

άνδρες. 

 

Ευνοϊκή ήταν η συσχέτιση της υπερηχογραφικής, ασυµπτωµατικής 

παρουσίας ηπατικών κύστεων µε την παρουσία υπέρτασης. Από τους 22 

υπερτασικούς ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ1, οι 12 (54,5%) παρουσίαζαν 

υπερηχογραφικά ηπατικές κύστεις. Οι 3 από τους 12 (25%) ήταν σε ΤΣΧΝΑ 

οι 3 σε ΧΝΑ (25%) και οι υπόλοιποι 6 (50%) είχαν φυσιολογική νεφρική 

λειτουργία. Αντίστοιχα από τους 29 υπερτασικούς µε ΑΕΠΝΝ2 οι 6 (20,6%) 

παρουσίαζαν στον υπέρηχο ηπατικές κύστεις. Μια γυναίκα ήταν σε ΤΣΧΝΑ, 

2 (33,3%) σε ΧΝΑ και οι υπόλοιποι 3 (50%) είχαν φυσιολογική νεφρική 

λειτουργία 

 
Η συνολική επίπτωση ΧΝΑ/ΤΣΧΝΑ στους ζώντες ΑΕΠΝΝ1 ασθενείς ήταν 

33.3% και στους ΑΕΠΝΝ2 10.9% (p=0.0003). Συνυπολογίζοντας και τους 

αποθανόντες ασθενείς, η επίπτωση της ΧΝΑ/ΤΣΧΝΑ φτάνει το 50% για την 

ΑΕΠΝΝ1 και το 24.6% για την ΑΕΠΝΝ2 (p<0.001). Τέτοια υψηλή στατιστική 

διαφορά για τη ΧΝΑ/ΤΣΧΝΑ διαπιστώθηκε και στην οµάδα 30-59 ετών. 
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Πίνακας 18. Οι διαφορές στην επίπτωση των συµπτωµάτων µεταξύ του τύπου 1 και τύπου 
2 της ΑΕΠΝΝ. 
 
 Νεφρικός 

πόνος 
Νεφρό-
λιθίαση

Αιµατουρία Ουρολοι-
µώξεις 

Υπέρταση Ηπατικές 
κύστεις 

ΧΝΑ/ 
ΤΣΧΝΑ

Φορείς 
του 
PKD1 
γονιδίου 

31,8 16,6 15,2 21,2 33,3 24,2 33,3 

Φορείς 
του 
PKD2 
γονιδίου 

23,6 20,9 12,7 23,6 26,4 10 10,9 

p-value 0,31 0,62 0,82 0,85 0,41 0,02 0,0003 
 
 
 
3.5.3 Συγκριτική ανάλυση των αιτίων θανάτου και της µέσης επιβίωσης 
ασθενών µε ΑΕΠΝΝ1 & 2 
 
Στη µελέτη των 11 ΑΕΠΝΝ1 οικογενειών, καταγράφηκαν 22 αποβιώσαντες 

ασθενείς που κατέληξαν στα χρόνια 1965-2000, 11 άνδρες και 11 γυναίκες. 

Πέντε από αυτούς (22.7%) κατέληξαν πριν και 17 (77.3%) αφού έφτασαν σε 

ΤΣΧΝΑ. Τα αίτια θανάτου των 5 ασθενών που κατέληξαν πριν το ΤΣΧΝΑ 

περιλάµβαναν: 2 κατέληξαν από έµφραγµα µυοκαρδίου, 2 µέλη της ίδιας 

οικογένειας από ρήξη εγκεφαλικών ανευρυσµάτων σε ηλικία 45 και 46 ετών 

και ένας από σηψαιµία. Οι υπόλοιποι 17 ασθενείς έφτασαν σε ΤΣΧΝΑ σε 

µέση ηλικία 52.8 ετών (40-77) και επιβίωσαν στην αιµοκάθαρση κατά µέσο 

όρο 7.1 έτη.  Η µέση ηλικία θανάτου τους ήταν 59.9 έτη. Τα αίτια θανάτου 

ήταν άµεσα σχετιζόµενα µε την ουραιµία και τη γενικευµένη 

αθηροσκλήρυνση. 

 
Στη µελέτη των 3 ΑΕΠΝΝ2 οικογενειών συµπεριλήφθηκαν 20 αποβιώσαντες 

ασθενείς που κατέληξαν στην ίδια χρονική περίοδο 1965-2000, 7 γυναίκες 

και 13 άνδρες. Επτά (35%) ασθενείς κατέληξαν πριν και 13 αφού έφτασαν σε 

ΤΣΧΝΑ. Τα αίτια θανάτου στους 7 ασθενείς που κατέληξαν πριν το ΤΣΧΝΑ 

ήταν: 4 κατέληξαν από έµφραγµα µυοκαρδίου, 2 από αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια και µια γυναίκα από καρκίνο τραχήλου της µήτρας. Οι υπόλοιποι 

13 ασθενείς έφτασαν σε ΤΣΧΝΑ σε µέση ηλικία 65.7 ετών (60-74 έτη) και 

επιβίωσαν στην αιµοκάθαρση/µεταµόσχευση  κατά µέσο όρο 5 χρόνια. Η 

µέση ηλικία θανάτου ήταν 70.7 χρόνια.  
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Στον Πίνακα 19 παρουσιάζονται τα συγκριτικά αποτελέσµατα για την 

επιβίωση στον τύπο 1 και 2 της ΑΕΠΝΝ. Οι ΑΕΠΝΝ1 ασθενείς έφτασαν κατά 

µέσο όρο σε ΤΣΧΝΑ 12.9 έτη ενωρίτερα από τους ΑΕΠΝΝ2 ασθενείς 

(p<0.001) και επίσης κατέληξαν 10.8 έτη ενωρίτερα (p<0.01). 

 
Πίνακας 19. Σύγκριση της µέσης ηλικίας α) ΤΣΧΝΑ και β) θανάτου, στο τύπο 1 και 2 της 
πολυκυστικής νόσου. 
 
Συνολικός Αρ 
αποβιωσάντων 
ασθενών 

Αρ 
αποβιωσάντων 
Προ ΤΣΧΝΑ 

Μέση ηλικία 
Σε ΤΣΧΝΑ 
(έτη) 

Επιβίωση 
Σε ΑΚ/Μετα-
µόσχευση 
(έτη) 

Μέση ηλικία 
θανάτου (έτη) 

ΑΕΠΝΝ1 

22/88 (25%) 

5 (22,7%) 52,8 7,1 59,9 

ΑΕΠΝΝ2 

20/130 (15,3%) 

7 (35%) 65,7 5 70,7 

p-value  P<0,001 n.s p< 0,01 

 
  
3.5.4 Συγκριτική ανάλυση των ιστοπαθολογικών ευρηµάτων στην 
ΑΕΠΝΝ1 & 2 
 

Κατά τη διάρκεια της µελέτης είχαµε την ευκαιρία να έχουµε ιστολογικά 

παρασκευάσµατα από νεφρεκτοµές που διενεργήθηκαν σε δύο ζώντες 

ασθενείς µε τύπο 1 και 2 της νόσου αντίστοιχα, στα πλαίσια της 

προετοιµασίας των ασθενών για νεφρική µεταµόσχευση (Εικ. 16,17).  Οι 
ασθενείς αυτοί ήταν σε ΤΣΧΝΑ και παρουσίαζαν έντονες και συχνές 

επιπλοκές λόγω των νεφρικών κύστεων όπως συχνά επεισόδια νεφρικού 

πόνου από ρήξη ή φλεγµονή των κύστεων. Ο ασθενής µε τύπο 1 της 

ΑΕΠΝΝ ήταν κατά τη νεφρεκτοµή 48 ετών και ο ασθενής µε τύπο 2, 56 ετών. 

Μακροσκοπικά και οι δύο νεφροί είχαν αυξηµένο µέγεθος, λοβωτή εµφάνιση 

και όψη ‘σφουγγαριού’. Ο νεφρός του ασθενούς µε τύπο 1 ήταν µεγαλύτερος 

σε µέγεθος και µε πολλαπλάσιες κύστεις σε σχέση µε το νεφρό του ασθενούς 

µε τύπο 2 της ΑΕΠΝΝ. Οι ακριβείς µετρήσεις του νεφρού του ασθενούς µε 

τύπο 1 ήταν οι εξής: ∆ιαστάσεις 32x17x13 εκ., βάρος 2,890 γρ. και διάµετρος 

µεγαλύτερης κύστης 9 εκ. Ανάλογα οι µετρήσεις του νεφρού του ασθενούς µε 

τύπο 2 ήταν οι ακόλουθες:  ∆ιαστάσεις 28x16x10 εκ., βάρος 2,200 γρ. και 

διάµετρος µεγαλύτερης κύστης 6 εκ. 
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Eικόνα 16. Μακροσκοπική εµφάνιση νεφρού ασθενούς, ηλικίας 48 ετών, µε τύπο 1 της 
ΑΕΠΝΝ. ∆ιακρίνεται η µεγάλη αύξηση στο µέγεθος του νεφρού και πλήθος κύστεων (Υλικό 
από νεφρεκτοµή. Αρχείο Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 17. Μακροσκοπική εµφάνιση νεφρού ασθενούς, 56 ετών, µε τύπο 2 της ΑΕΠΝΝ. 
∆ιακρίνεται η µικρότερη αύξηση στο µέγεθος του νεφρού συγκριτικά µε την αύξηση στον 
τύπο 1 (Εικ. 16) και µικρότερος αριθµός και µέγεθος των κύστεων (Υλικό από νεφρεκτοµή. 
Αρχείο Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας). 
 

 

Μικροσκοπικά όµως, στους συγκεκριµένους ασθενείς που βρίσκονταν σε 

ΤΣΧΝΑ, δεν καταγράφηκαν κάποιες σηµαντικές ιστολογικές διαφορές µεταξύ 

των 2 τύπων. Στην Εικόνα 18 και 19 παρουσιάζονται εικόνες από  

φωτοµικροσκόπιο (χρώση αιµατοξυλίνης – ηωσίνης x40) από ιστολογικό 

νεφρικό παρασκεύασµα του ασθενούς µε τύπο 2 της ΑΕΠΝΝ. ∆ιακρίνονται 

διαφόρου µεγέθους κυστικές αλλοιώσεις που επικαλύπτονται από 

αποπεπλατυσµένο µονόστοιβο επιθήλιο, χαρακτηριστικό εύρηµα της ΑΕΠΝΝ 

σε προχωρηµένα στάδια της νόσου (Heptinstall 1992). Μερικές κύστεις 
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περιέχουν σπειράµατα. Ο νεφρικός ιστός µεταξύ των κυστικών αλλοιώσεων 

ποικίλει σε ποσότητα από περιοχή σε περιοχή και παρουσιάζει 

δευτεροπαθείς αλλοιώσεις λόγω συµπίεσης από τις γειτνιάζουσες κύστεις. 

Τα σπειράµατα παρουσιάζουν σκλήρυνση, τα σωληνάρια ατροφικές 

αλλοιώσεις και ο διάµεσος ιστός ίνωση (Wilson & Falkenstein 1994). Οι 

κύστεις µπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε τµήµα του νεφρώνα (εγγύς 

ή αθροιστικά σωληνάρια ή άλλη). Αναγνώριση της προέλευσης της κάθε 

κύστεως είναι συχνά δύσκολη, ιδιαίτερα σε προχωρηµένη νόσο λόγω της 

αποπλάτυνσης του επιθηλίου και ειδική χρώση µε λεκτίνη µπορεί να είναι 

υποβοηθητική. Σε περιπτώσεις όµως κύστεων αρχόµενων από την κάψα του 

Bowman (αγγειώδες σπείραµα) τότε είναι ευκολότερο να υποθέσουµε την 

προέλευση τους. Στην Εικόνα 20 παρουσιάζεται πανοµοιότυπη εικόνα µε τις 

χαρακτηριστικές κυστικές αλλοιώσεις από ιστολογικό νεφρικό 

παρασκεύασµα του ασθενή µε τύπο 1 της ΑΕΠΝΝ. Η ίδια εικόνα 

παρουσιάζει επιπρόσθετα, ρήξη µίας εκ των κύστεων µε αποτέλεσµα 

χαρακτηριστική φλεγµονώδη αντίδραση του διάµεσου ιστού. Στην Εικόνα 21 

(από τον ίδιο ασθενή) παρουσιάζεται πάχυνση του έσω χιτώνα αγγείου 

µεσαίου µεγέθους. Στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο φαίνονται επίσης κύστεις, 

πλήρεις υγρού που επενδύονται από µονόστοιβο, κυβοκυλινδρικό επιθήλιο 

(Εικ 21). Τα επιθηλιακά κύτταρα είναι κυρίως ‘ανοιχτόχρωµα’ (light cells) 

αλλά εντοπίζονται και ‘σκουρόχρωµα’ (dark cells) σε µικρότερο αριθµό (Εικ 

22). Τα προαναφερόµενα κύτταρα περιέχουν διάφορα οργανύλλια όπως 

µιτοχόνδρια, συµπλέγµατα του Golgi, κοκκώδες ενδοπλασµατικό δίκτυο και 

λυσοσώµατα. Τα γειτονικά κύτταρα συνδέονται µε δεσµοσώµατα και στα 

κορυφαία άκρα τους υπάρχουν στενοσύνδεσµοι. Στο αυλικό όριο της 

κύστεως, µερικά κύτταρα παρουσιάζουν µικρολαχνώδη επιφάνεια ενώ σε 

άλλα κύτταρα τέτοια επιφάνεια απουσιάζει πλήρως. Ένα άλλο σηµαντικό 

εύρηµα των κύστεων στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο είναι η εµφανής πάχυνση 

της βασικής µεµβράνης. 
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Εικόνα 18,19. Εικόνες από ιστολογικά νεφρικά παρασκευάσµατα ασθενούς µε τύπο 2 της 
ΑΕΠΝΝ σε φωτοµικροσκόπιο (χρώση αιµατοξυλίνης – ηωσίνης x40). ∆ιακρίνονται διαφόρου 
µεγέθους κυστικές αλλοιώσεις που επικαλύπτονται από αποπεπλατυσµένο µονόστοιβο 
επιθήλιο, χαρακτηριστικό εύρηµα της ΑΕΠΝΝ. Μερικές κύστεις περιέχουν σπειράµατα. Ο 
νεφρικός ιστός µεταξύ των κυστικών αλλοιώσεων ποικίλει σε ποσότητα από περιοχή σε 
περιοχή και παρουσιάζει δευτεροπαθείς αλλοιώσεις λόγω συµπίεσης από τις γειτνιάζουσες 
κύστεις. Αυτές συνίστανται σε σκλήρυνση των σπειραµάτων, ατροφικές αλλοιώσεις των 
σωληναρίων και ίνωση του διάµεσου ιστού (Αρχείο Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. 
Λευκωσίας). 
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Εικόνα 20. Ιστολογικό παρασκεύασµα νεφρού ασθενούς µε τύπο 1 της ΑΕΠΝΝ (χρώση 
αιµατοξυλίνης-ηωσίνης x100). ∆ιακρίνεται ρήξη νεφρικής κύστεως µε αποτέλεσµα 
χαρακτηριστική φλεγµονώδη αντίδραση του διάµεσου ιστού (βέλος) (Αρχείο Νεφρολογικού 
Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 21. Παρουσιάζεται πάχυνση του έσω χιτώνα αγγείου µεσαίου µεγέθους (βέλος) 
(Αρχείο Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας). 
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Εικόνα 22. Εικόνα
∆ιακρίνεται το αποπ
επιφάνεια των κυττά
µεµβράνης(Αρχείο Ν

 

 ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σε ασθενή µε ΑΕΠΝΝ1 σε ΤΣΧΝΑ. 
επλατυσµένο επιθήλιο που επενδύει την κύστη, µε τη µικρολαχνώδη 
ρων στο αυλικό άκρο της κύστεως και την πάχυνση της βασικής 
εφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν. Λευκωσίας)  
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3.5.5 Προσδιορισµός της συχνότητας της ΑΕΠΝΝ ως αιτίου ΤΣΧΝΑ και 
υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας µε αιµοκάθαρση ανά το 
Παγκύπριο  
 

Κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της µελέτης (1997-2000), 219 ασθενείς 

ήταν σε ΤΣΧΝΑ και σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας µε 

αιµοκάθαρση, στις τέσσερεις µονάδες αιµοκάθαρσης, µία σε κάθε επαρχία, 

που υπήρχαν Παγκύπρια δηλαδή της Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεµεσού και 

Πάφου στις ελεύθερες περιοχές. Από αυτούς οι 14 ασθενείς βρίσκονταν σε 

αιµοκάθαρση λόγω της αυτοσωµατικής επικρατούσας πολυκυστικής νόσου 

των νεφρών και οι υπόλοιποι λόγω άλλων αιτίων ΤΣΧΝΑ (Πίνακας 20). Το 

ποσοστό των ασθενών που βρίσκονταν σε αιµοκάθαρση λόγω ΑΕΠΝΝ στην 

Κύπρο ήταν 6,3%, ποσοστό που συµφωνεί µε τα δεδοµένα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας όπου κυµαίνονται από 3-10% (Pirson et al 1996, Konoshita et 

al 1998). 

 
Πίνακας 20. Κατανοµή των 219 αιµοκαθαιρόµενων ασθενών και των 14 ΑΕΠΝΝ ασθενών 
από αυτούς Παγκύπρια στις 4 µονάδες αιµοκάθαρσης στη χρονική περίοδο 1997-2000  
 
Μονάδα 
Αιµοκάθαρσης 

Αριθµός 
αιµοκαθαιρόµενων 

Αριθµός ασθενών µε 
ΑΕΠΝΝ (%) 

   

Λευκωσίας 66 5 

Λάρνακας 50 - 

Λεµεσού 79 6 

Πάφου 24 3 

Σύνολο 219 14 (6,3%) 
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Συζήτηση 
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3.6 Συζήτηση 
 

3.6.1 Γενικά 
Η παρούσα µελέτη επικεντρώθηκε στη συγκριτική ανάλυση των κλινικών 

συµπτωµάτων, χαρακτηριστικών της ΑΕΠΝΝ καθώς και των 

υπερηχογραφικών ευρηµάτων στους δύο γενετικούς τύπους της νόσου, τύπο 

1 και 2, βασιζόµενη στα αποτελέσµατα της γενετικής διάγνωσης µε DNA 

ανάλυση. Μεγάλο πλεονέκτηµα της µελέτης ήταν το γεγονός ότι διεξάχθηκε 

σε ένα σχετικά οµοιογενή πληθυσµό όπως είναι ο Κυπριακός, από ένα 

Ιατρικό κέντρο και τους ίδιους κλινικούς ιατρούς ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα της εφαρµογής ενιαίων διαγνωστικών και θεραπευτικών 

µεθόδων. 

 

Η νόσος κληρονοµείται κατά τον αυτοσωµατικό επικρατούντα χαρακτήρα και 

η µελέτη µε τη µέθοδο ανάλυσης σύνδεσης του DNA που έγινε στο 

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ανάµεσα στους ασθενείς και 

στους συγγενείς πρώτου βαθµού ατόµων που ανήκαν στις υπό µελέτη 

οικογένειες µε ΑΕΠΝΝ, έδειξε ένα ποσοστό φορέων 54,5% για την ΑΕΠΝΝ1 

και αντίστοιχα 47,8% για την ΑΕΠΝΝ2 (Πίνακας 15). 

 

Η αυτοσωµατική επικρατούσα πολυκυστική νόσος των νεφρών καταγράφηκε 

ως αιτία τελικού σταδίου ΧΝΑ στις µονάδες αιµοκάθαρσης Παγκύπρια 

(ελεύθερες περιοχές) σε συχνότητα 6,3% (Πίνακας 20), κατά τη χρονική 

περίοδο 1997-2000. Το ποσοστό αυτό συγκρίνεται ευνοικά µε τα δεδοµένα 

της διεθνούς βιβλιογραφίας που κυµαίνονται από 3-10% (Pirson et al 1996, 

Konoshita et al 1998). 

 

Τα ιστολογικά ευρήµατα στους δύο τύπους της ΑΕΠΝΝ, σε ασθενείς που 

βρίσκονταν σε τελικό στάδιο ΧΝΑ, δεν παρουσίαζαν καµιά σηµαντική 

διαφορά. Μακροσκοπικά τα νεφρά και στους δύο τύπους παρουσίαζαν 
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µεγάλη αύξηση στο µέγεθος τους, µε µεγαλύτερη αύξηση των διαστάσεων 

των νεφρών, του µεγέθους και του αριθµού των κύστεων στον τύπο 1 και 

µικρότερη στον τύπο 2. Μικροσκοπικά, στο κοινό και στο ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο, τα ευρήµατα στους δύο τύπους της ΑΕΠΝΝ ήταν ταυτόσηµα µε 

την παρουσία πολλαπλών κύστεων που επενδύονταν από µονόστοιβο, 

κυβοκυλινδρικό, αποπεπλατυσµένο επιθήλιο και µε κάποιες από τις κύστεις 

να περιέχουν σπειράµατα. Ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί η προέλευση των 

κύστεων λόγω του ότι οι ασθενείς ήταν σε τελικό στάδιο ΧΝΑ αλλά και η 

χρώση λεκτίνης που είναι υποβοηθητική για το σκοπό αυτό, δεν ήταν 

διαθέσιµη. Επίσης το νεφρικό παρέγχυµα γύρω από τις κύστεις παρουσίαζε 

δευτεροπαθείς αλλοιώσεις, µε σκλήρυνση των σπειραµάτων,  ατροφία των 

σωληναρίων και ίνωση του διάµεσου ιστού.  

 

Έχει περιγραφεί από πολλούς µελετητές, ότι οι κύστεις στην ΑΕΠΝΝ σε 

ΤΣΧΝΑ, προέρχονται από διάταση τµηµάτων των σωληναρίων από 

οποιοδήποτε τµήµα του νεφρώνα ενώ αντίθετα στην αυτοσωµατική 

υπολειπόµενη πολυκυστική νόσο στο ΤΣΧΝΑ, οι κύστεις προέρχονται από 

τα αρθροιστικά σωληνάρια (Baert 1978, Faraggiana et al 1985). Από την 

άλλη στην κυστική µυελική νόσο των νεφρών δεν υπάρχει αύξηση στο 

µέγεθος των νεφρών και οι κύστεις εµφανίζονται στην έξω ή έσω µυελική 

µοίρα του νεφρού. Σε ασθενείς, προ ουραιµικού σταδίου µε ΑΕΠΝΝ, 

παρατηρούνται µικροκύστεις στα εγγύς και άπω σωληνάρια ή το 

σπειραµατικό επιθήλιο (Wilson & Fralkenstein 1994). Επίσης µε ειδικούς 

δείκτες, έχει δειχθεί, ότι σε αρχικά στάδια της νόσου οι κύστεις παρουσιάζουν 

σύνδεση µε δείκτες χαρακτηριστικούς για τα εγγύς σωληνάρια, παχύ και 

λεπτό ανιόν σκέλος, άπω ενσπειραµένα ή αρθροιστικά σωληνάρια 

(Faraggiana et al 1985, Silva et al 1993, Wilson et al 1991, 1994).  

 

3.6.2 ∆ιαφορές στην υπερηχογραφική διάγνωση της ΑΕΠΝΝ1 & 2 

Αξιόπιστη διάγνωση για επιβεβαίωση ή αποκλεισµό της ΑΕΠΝΝ, για µέλη 

οικογενειών µε πολυκυστική νόσο, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκονται 

αυτά, συνεχίζει να µας παρέχει µόνο η γενετική DNA ανάλυση σύνδεσης 

ή/και η άµεση ανίχνευση µετάλλαξης (Constantinou Deltas et al 1996, Torra 

et al 1996, Mochizuki et al 1996, Xenophontos et al 1997). Αυτή είναι 
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χρονοβόρα και µε υψηλό κόστος, ιδιαίτερα σε οικογένειες όπου η µετάλλαξη 

είναι άγνωστη αλλά η µόνη µέθοδος που να µας δίνει αξιόπιστη διάγνωση, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση νεαρών ατόµων µε θετικό οικογενειακό ιστορικό ή 

στην περίπτωση προγεννητικής διάγνωσης.  Από την άλλη, το νεφρικό 

υπερηχογράφηµα είναι µια εναλλακτική λύση, φτηνή σε κόστος, µη 

επεµβατική που δεν εκθέτει τον ασθενή σε ιονίζουσα ακτινοβολία και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ευρέως για τη διάγνωση της νόσου. Η υπερηχογραφική 

αξιοπιστία είναι σε άµεση συνάρτηση µε την ηλικία του εξεταζόµενου µέλους, 

οικογένειας µε πολυκυστική νόσο (Parfrey et al 1990, Gabow et al 1997, 

Demetriou et al 2000).  

 

Η µελέτη στις Κυπριακές οικογένειες επιβεβαίωσε ότι η αξιοπιστία του 

νεφρικού υπερηχογραφήµατος εξαρτάται άµεσα από την ηλικία και κατέδειξε 

ότι σε ηλικίες κάτω των 15 ετών, το νεφρικό υπερηχογράφηµα δεν είναι ούτε 

αρκετά ευαίσθητο ούτε ειδικό να διαγνώσει ή να αποκλείσει τη νόσο τόσο για 

τον τύπο 1 όσο και τον τύπο 2. Στον τύπο 2 στις νεαρές αυτές ηλικίες, ο 

υπέρηχος διέγνωσε σωστά ως υπερηχογραφικά θετικά µόνο το 50% των 

εξεταζόµενων παιδιών ενώ έδωσε λανθασµένη, ψευδώς αρνητική διάγνωση 

στο 31,8% των παιδιών. Το ίδιο υψηλό ποσοστό, ψευδώς αρνητικής 

υπερηχογραφικής διάγνωσης, 50%, καταγράφηκε και στα παιδιά αυτής της 

ηλικίας, µέλη οικογενειών µε τύπο 1 της νόσου. Γι’αυτό το λόγο δεν 

συστήνεται ως διαγνωστική µέθοδος ρουτίνας, σε νεαρά, ασυµτωµατικά 

µέλη, κάτω των 15 ετών. Τα πιο πάνω ευρήµατα συµφωνούν µε τα ευρήµατα 

της Gabow και συν. ότι περίπου το 40% των µελών οικογενειών µε τύπο 1 

της ΑΕΠΝΝ, κάτω των 20 ετών παρουσίαζαν νεφρικές κύστεις στον υπέρηχο 

(Gabow 1991) καθώς και της Παπαδοπούλου και συν. ότι µόνο το 39% των 

φορέων του γονιδίου PKD, ηλικίας επίσης κάτω των 20 ετών είχαν θετικό 

υπερηχογράφηµα (Papadopoulou et al 1999).  

 

Το υπερηχογράφηµα, όπως καταδεικνύει η παρούσα µελέτη, γίνεται ειδικό 

και 100% αξιόπιστο να αποκλείσει τον τύπο 1, σε ηλικίες άνω των 20 ετών. 

Αντίθετα στον τύπο 2, στις ηλικίες 20-29, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ γενετικών και υπερηχογραφικών ευρηµάτων, σε µέλη µε 50% κίνδυνο 

(Πίνακας 16) και µόνο στις ηλικίες άνω των 30 το υπερηχογράφηµα γίνεται 
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αξιόπιστο στον αποκλεισµό του τύπου 2 (Πίνακας 17). Αυτό είναι ένδειξη ότι 

στους ΑΕΠΝΝ2 ασθενείς, νεφρικές κύστεις που να ανιχνεύονται 

υπερηχογραφικά, παρουσιάζονται κατά µέσο όρο µια δεκαετία αργότερα 

απ’ότι στους ΑΕΠΝΝ1.  

 

Η υπερηχογραφική ανίχνευση ηπατικών κύστεων παρουσίαζε 

διαφοροποίηση µεταξύ των 2 τύπων της νόσου γεγονός που περιγράφεται 

και σε προηγούµενες αναφορές (Cohen et al 1997, Ritz et al 2000). Στον 

τύπο 1 οι ηπατικές κύστεις ήταν συχνότερες (24,2%) σε σύγκριση µε τον 

τύπο 2, όπου η συχνότητα τους ήταν στο 10%. Επίσης στον τύπο 1 

ανιχνεύονταν ενωρίτερα, σε µικρότερη ηλικία που κυµαινόταν από 20-49 

ετών (µέση ηλικία 34,1 έτη) σε σύγκριση µε τον τύπο 2 που η ανίχνευση τους 

κυµαινόταν σε ηλικίες από 29-52 ετών (µέση ηλικία 38,9 έτη). Πολλοί 

ερευνητές έχουν καταγράψει τη συσχέτιση µεταξύ της επίπτωσης των 

ηπατικών κύστεων και της προόδου της ηλικίας (Gabow et al 1990, 

Milutinovic et al 1989) καθώς και τη σπανιότητα της ανίχνευσης τους σε 

ασθενείς κάτω των 16 ετών. Ο Grunfeld και συν. µε τη βοήθεια υπερήχου, 

κατέγραψε κατακόρυφη αύξηση της επίπτωσης των ηπατικών κύστεων από 

25% στην 3η στο 80% στην 6η δεκαετία της ζωής των ασθενών µε ΑΕΠΝΝ 

(Grunfeld 1985). Στην παρούσα µελέτη επιβεβαιώθηκαν επίσης παλαιότερες 

αναφορές ότι οι ηπατικές κύστεις ανιχνεύονται σε πιο προχωρηµένη ηλικία 

από ότι οι νεφρικές κύστεις (Gabow et al 1990, Milutinovic et al 1989). Και 

στους 2 τύπους οι ηπατικές κύστεις ήταν συχνότερες στις γυναίκες παρά 

στους άνδρες επιβεβαιώνοντας έτσι τα ευρήµατα προηγούµενων µελετών  

(ΑΕΠΝΝ1: Άνδρες 9%/Γυναίκες15% και ΑΕΠΝΝ2: Άνδρες 2,7%/ Γυναίκες 

7,2%) (Cohen et al 1997, Ritz et al 2000). Για τη µεγαλύτερη επίπτωση των 

ηπατικών κύστεων στις γυναίκες έχουν ενοχοποιηθεί από κάποιους 

µελετητές οι πολλαπλές εγκυµοσύνες (Gabow et al 1990). 

 

Ακριβής, επιβεβαιωµένη ερµηνεία για το πώς και γιατί οι ΑΕΠΝΝ2 ασθενείς 

έχουν αυτή την ηπιότερη κλινική εικόνα σε σύγκριση µε τους ΑΕΠΝΝ1 

ασθενείς, δεν έχει αναφερθεί µέχρι σήµερα. Μια λογική ερµηνεία φαίνεται να 

είναι η βραδύτερη κυστεογένεση και η επίτευξη του δεύτερου µεταλλαξιγόνου 

κτυπήµατος στο κληρονοµούµενο φυσιολογικό αλλήλιο ή σε άλλο PKD 
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γονίδιο (υπόθεση δια-ετεροζυγίας) στην περίπτωση της ΑΕΠΝΝ2 

(Constantinou Deltas et al 2000). Αντίθετα το PKD1 φαίνεται να είναι πιο 

ευένδοτο σε µεταλλάξεις από το PKD2 λόγω της διαφορετικής δοµής του. 

Τέτοιες διαφορές στη δοµή του είναι η µεγάλη κωδικοποιούσα αλληλουχία 

του, η παρουσία τουλάχιστο 3 οµολόγων γονιδίων (αντιγράφων) και η 

παρουσία µεγαλύτερης πολυπυριµιδικής οδού. Επίσης η πολυκυστίνη-1, 

είναι τέσσερις φορές περίπου µεγαλύτερη της πολυκυστίνης-2. Για αυτό είναι 

αναµενόµενο, ότι το PKD1 γονίδιο, είναι συχνότερα στόχος µεταλλάξεων, µε 

αποτέλεσµα το σχηµατισµό νεφρικών κύστεων σε νεαρότερη ηλικία. Μια 

άλλη εναλλακτική ερµηνεία θα µπορούσε να ήταν ότι το κύτταρο στον ασθενή 

µε ΑΕΠΝΝ2, µπορεί να µεταφέρει την πολυκυστίνη-2, µε άλλες εναλλακτικές 

οδούς και µηχανισµούς (Magistroni et al 2003).   

 
3.6.3 Σύγκριση της επίπτωσης των κλινικών συµπτωµάτων  
στην ΑΕΠΝΝ1 & 2 
 
Αιφνίδια επεισόδια νεφρικού πόνου από ρήξη κύστεως, επεισόδια 

αιµατουρίας, ουρολοιµώξεων και νεφρολιθίασης είναι τα τέσσερα κλασικά 

κλινικά συµπτώµατα της νόσου (Bannett & Elzinga 1993, Gabow 1993, 

Ravine et al 1991). Παρότι στη µελέτη διαπιστώθηκε αυξηµένη τάση για 

περισσότερα επεισόδια νεφρικού (οσφυϊκού) πόνου στους ΑΕΠΝΝ1 

ασθενείς, στατιστικά σηµαντική διαφορά στην επίπτωση των 

προαναφερθέντων συµπτωµάτων στους 2 τύπους της νόσου δεν 

καταγράφηκε (Πίνακας 18). Από αναλύσεις λίθων σε συνολικά 25 υπό µελέτη 

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ τύπου 1 και 2 και νεφρολιθίαση διαπιστώθηκε όπως και 

σε πολλές παλαιότερες µελέτες (Torres et al 1988, Torres et al 1993) ότι 

στην πλειονότητα τους αυτοί αποτελούνταν από ουρικό οξύ (42,2%) και 

οξαλικό ασβέστιο (35%). Ενδιαφέρον ήταν το συµπέρασµα ότι η συνολική 

επίπτωση των επιπλοκών της νόσου ήταν χαµηλή, περίπου στο 20% και ότι 

στην πλειοψηφία τους (80%), οι πολυκυστικοί ασθενείς, σε όλες τις ηλικίες, 

ήταν ασυµπτωµατικοί, διάγοντας µια φυσιολογική ζωή.  

 

Όπως και σε άλλες µελέτες (Ritz et al 2000, Torra 1999), η παρουσία 

ηπατικών κύστεων ήταν σπανιότερη στους ασθενείς µε τύπο 2, άµεσα 

εξαρτώµενη από την ηλικία του ασθενούς και µε βραδύτερη εξέλιξη όπως 
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ακριβώς συµβαίνει και µε τις νεφρικές κύστεις στον τύπο 2 (Πίνακας 21). 

Τόσο στον τύπο 1 όσο και τον 2, οι ηπατικές κύστεις παρουσιάζονταν 

υπερηχογραφικά, βραδύτερα από τις νεφρικές κύστεις (ΑΕΠΝΝ1: νεφρικές 

κύστεις ≥ 20 έτη, ηπατικές κύστεις 36,4 έτη, ΑΕΠΝΝ2: νεφρικές κύστεις ≥ 30 

έτη, ηπατικές κύστεις 38,9 έτη). Οι ηπατικές κύστεις είχαν µεγαλύτερη 

επίπτωση στις γυναίκες τόσο στον τύπο 1 όσο και στον τύπο 2, 

παρουσιάζονταν σε µικρότερες ηλικίες σε σύγκριση µε τους άνδρες και ήταν 

πολλαπλάσιες σε αριθµό και µέγεθος. Η  ερµηνεία αυτής της παρατήρησης 

ίσως σχετίζεται µε τη λήψη οιστρογόνων και την επιρροή των πολλαπλών 

κυήσεων όπως προαναφέρθηκε (Sherstha et al 1997).  Σε µελέτη του 

Sherstha σε γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση, επιβεβαιώθηκε ότι χορήγηση 

Premarin για ένα χρόνο σχετιζόταν µε αύξηση του ηπατικού όγκου κατά 7% 

µε παράλληλες αλλαγές στην αύξηση του όγκου των κύστεων αλλά και του 

παρεγχύµατος σε αντίθεση µε αύξηση µόνο κατά 2% του ηπατικού όγκου 

στην οµάδα ελέγχου.   

 

∆ιαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική, υψηλότερη επίπτωση της αρτηριακής 

πίεσης σε νεαρούς ηλικίας από 20-29 ετών στους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ1 

συγκριτικά µε συνοµήλικους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2, αλλά συνολικά για όλες 

τις ηλικίες αυτό το εύρηµα δεν επιβεβαιώθηκε, πιθανά λόγω της 

συµπερίληψης µεγάλου αριθµού ασθενών ηλικίας 30-59 ετών. Η υπέρταση 

διαγιγνώσκετο στους ΑΕΠΝΝ2 ασθενείς, κατά µέσο όρο, 6 χρόνια αργότερα 

από ότι στους ΑΕΠΝΝ1(Πίνακας 21), εύρηµα που έχει αναφερθεί και από 

άλλους ερευνητές (Torra 1999, Zeier et al 1993). Η παρατήρηση ότι η 

πλειονότητα των υπερτασικών µε ΑΕΠΝΝ1 ήταν ήδη σε ΤΣΧΝΑ ή σε ΧΝΑ 

αποδεικνύει για ακόµη µια φορά το ρόλο της υπέρτασης στην πρόοδο της 

νόσου σε ΧΝΑ (Gabow et al 1992, Davis et al 2001). Ο σηµαντικός, 

επιβαρυντικός ρόλος της υπέρτασης στην καρδιοαγγειακή και εγκεφαλική 

αθηροσκλήρυνση, στη θνησιµότητα των πολυκυστικών ασθενών (Zeier et al 

1993, Fick et al 1995) όπως επίσης και στην επίσπευση του ρυθµού 

προόδου της νεφρικής ανεπάρκειας έχει διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί σε 

σειρά δηµοσιεύσεων (Gonsalo et al 1996, Johnson & Gabow 1997, Fick-

Brosnahan et al 2001).  
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Ενδιαφέρουσα ήταν η διαπίστωση ότι η επίπτωση της υπέρτασης στους 

φορείς σε σύγκριση µε τους µη φορείς και στους 2 τύπους της νόσου 

παρουσίαζε µεγάλη διαφοροποίηση, µε τους φορείς να παρουσιάζουν 

συχνότερα υπέρταση από τους µη φορείς (Πίνακας 11 και 14), 

αποδεικνύοντας ότι η υπέρταση στους φορείς ήταν σύµπτωµα της νόσου και 

όχι τυχαία καταγραφή ιδιοπαθούς υπέρτασης.  

 

Γιατί κάποιοι ασθενείς εξελίσσουν ενωρίτερα και κάποιοι αργότερα ΤΣΧΝΑ, 

έχοντας κληρονοµήσει το ίδιο γονίδιο, είναι ένα αναπάντητο ερώτηµα. Η 

ερµηνεία µπορεί να σχετίζεται µε την επίδραση διάφορων τροποποιητικών 

γονιδίων στην παθοφυσιολογία της νόσου και την επιρροή της υπέρτασης 

στην εξέλιξη της πολυκυστικής νόσου.  Σε πρόσφατη δηµοσίευση, 

υποστηρίζεται η υπόθεση ότι ένας πολυµορφισµός, ο Glu298Asp στο γονίδιο 

ENOS, σχετίζεται µε έλευση ΤΣΧΝΑ σε νεαρότερη ηλικία, σε άνδρες µε 

ΑΕΠΝΝ (Persu et al 2002). Σε άλλη πρόσφατη πολυκεντρική µελέτη σε 461 

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2 από 71 οικογένειες µε 50 γνωστές µεταλλάξεις έγινε 

συσχετισµός του γονοτύπου µε την απόκλιση της νεφρικής λειτουργίας. Το 

συµπέρασµα που εξάχθηκε ήταν ότι η θέση των µεταλλάξεων στο γονίδιο 

δεν επηρέαζε τη νεφρική επιβίωση και την ηλικία που έφταναν οι ασθενείς σε 

ΤΣΧΝΑ. Παρόλα αυτά οι ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2 και µεταλλάξεις (splice site) 

που επηρέαζαν το µάτισµα του mRNA, δηλαδή τη µεταγραφή του mRNA σε 

DNA, είχαν ηπιότερη νεφρική νόσο σε σύγκριση µε τους ασθενείς µε 

ΑΕΠΝΝ2 και άλλου είδους µεταλλάξεις (Magistroni et al 2003).  
 

Πίνακας 21. Καταγραφή της επίπτωσης της υπέρτασης, των ηπατικών κύστεων, της ΧΝΑ 
και ΤΣΧΝΑ κατά ηλικίες. Οι ηλικιακές οµάδες στις οποίες υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
διαφορά µεταξύ του τύπου 1 & 2 εντοπίζονται µε γκρίζο χρώµα. Για την υπέρταση, τέτοια 
διαφορά παρατηρήθηκε στις ηλικίες από 20-29 ετών ενώ για τις ηπατικές κύστεις, ΧΝΑ και 
ΤΣΧΝΑ τέτοια διαφορά παρατηρήθηκε στις ηλικίες από 30-59 ετών. 

 Υπέρταση % Ηπατικές κύστεις % ΧΝΑ % ΤΣΧΝΑ % 

 AΕΠΝΝ1 ΑΕΠΝΝ2 
 

AΕΠΝΝ1 ΑΕΠΝΝ2 
 

AΕΠΝΝ1 
 

ΑΕΠΝΝ2 
 

AΕΠΝΝ1 
 

ΑΕΠΝΝ2 
 

 
Ηλικία 

p-value p-value p-value p-value 

5-14 - - - - - - - - 
 - - - - 
15-19 - - - - - - - - 
 - - - - 
20-29 36.3% 10.3% 18.1% 6.8% - - - - 
 p=0.058 p=0.42 - - 
30-59 46.6% 50.9% 40% 17.6% 73.3% 23.5% 50% 1.9% 
 p=0.88 p=0.050 p=0 p=0 
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3.6.4 Σύγκριση της µέσης επιβίωσης στην ΑΕΠΝΝ1 & 2 

Με τη διαπίστωση ότι ο τύπος 2 της νόσου παρουσιάζει ηπιότερη κλινική 

εικόνα από τον τύπο 1 της νόσου συµφωνούν πολλοί µελετητές, ξεκινώντας 

από τη µελέτη του Parfrey το 1990, της Gabow το 1993, της Torra το 1996 

και στη συνέχεια από άλλους. To ηπιότερο της κλινικής εικόνας στον τύπο 2, 

εκφράζεται µε τη µικρότερη επίπτωση των συµπτωµάτων, την εκδήλωση 

τους σε µεγαλύτερη ηλικία από ότι στον τύπο 1 και µε το γεγονός ότι οι 

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2 φτάνουν σε ΤΣΧΝΑ πολύ αργότερα από τους ασθενείς 

µε ΑΕΠΝΝ1 (Torra et al 1996, Gabow 1993, Parfrey et al 1990, Hateboer et 

al 1999). Πολύ πρόσφατα σε µια πολυκεντρική µελέτη, στην οποία 

συµµετείχε και η δική µας οµάδα µε αποτελέσµατα από Κυπριακές 

οικογένειες µε ΑΕΠΝΝ2, διαπιστώθηκε ότι ασθενείς µε τύπο 2 έφταναν σε 

ΤΣΧΝΑ σε προχωρηµένη µέση ηλικία, στα 76 έτη οι γυναίκες και στα 68,1 

έτη οι άνδρες (Magistroni et al 2003). 

 

Στην παρούσα µελέτη επιβεβαιώνεται η διαπίστωση παλαιότερων αναφορών 

(Torra et al 1996, Shestra et al 1997, Hateboer et al 1999, Magistroni et al 

2003), ότι µικρότερος αριθµός ΑΕΠΝΝ2 ασθενών σε σύγκριση µε τους 

ΑΕΠΝΝ1, εξελίσσουν ΧΝΑ και ότι αυτό συµβαίνει σε µεγαλύτερη ηλικία 

στους ΑΕΠΝΝ2 απ’ότι στους ΑΕΠΝΝ1 ασθενείς. Με αυτά τα δεδοµένα, η 

µελέτη επιβεβαιώνει την ηπιότερη εικόνα της ΑΕΠΠΝ2 σε σύγκριση µε την 

ΑΕΠΝΝ1, καθώς λιγότεροι ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2 αναπτύσσουν ΧΝΑ και 

φτάνουν σε ΤΣΧΝΑ κατά µέσο όρο 12.9 χρόνια αργότερα από τους 

ΑΕΠΝΝ1, σε µέση ηλικία 65.7 έτη (Πίνακας 22).  

 

Επίσης επιβεβαιώνεται ότι οι ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2 έχουν καλύτερη επιβίωση 

αφού κατέληγαν στη µέση ηλικία των 70.7 ετών, δηλ. 10.8 έτη αργότερα από 

τους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ1 (Πίνακας 23). Παλαιότερες δηµοσιεύσεις 

υποστηρίζουν αυτά τα ευρήµατα (Torra et al 1996). Πρόσφατη πολυκεντρική 

µελέτη του Hateboer αναφέρει ως µέση ηλικία έλευσης του ΤΣΧΝΑ για την 

ΑΕΠΝΝ1 τα 53 έτη και για την ΑΕΠΝΝ2, τα 69.1 (Hateboer et al 1999). Η 

συνολική θνητότητα από ΧΝΑ στη χρονική περίοδο 1965-2000 στις 

Κυπριακές οικογένειες, ήταν 25% για την ΑΕΠΝΝ1 και 15.3% για την 

ΑΕΠΝΝ2.  
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Πίνακας 22. Η µέση ηλικία στην οποία φτάνουν ΤΣΧΝΑ οι ΑΕΠΝΝ1 και οι ΑΕΠΝΝ2 
ασθενείς, σε δηµοσιευµένες συγκριτικές µελέτες. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Πίνακας 23. Συγκριτική µελέτη της µέσης ηλικίας α) έναρξης ΤΣΧΝΑ, β) θανάτου, µεταξύ 
του τύπου 1 και 2 της ΑΕΠΝΝ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Παρόλα αυτά οι καµπύλες επιβίωσης συνεχίζουν να είναι και για τους δύο 

τύπους χαµηλότερες από συνοµήλικους τους υγιείς (Hateboer et al 1999) 

αλλά αναµένεται να βελτιωθούν καθώς οι λοιµώξεις στους πολυκυστικούς 

ασθενείς ελαττώνονται και η αντιυπερτασική αγωγή εξειδικεύεται και γίνεται 

αποτελεσµατικότερη µε τη χορήγηση α-ΜΕΑ και αναστολέων των 

υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ. Η πιο πρόσφατη σύσταση που αφορά την 

αντιµετώπιση της υπέρτασης στους ΑΕΠΝΝ ασθενείς, είναι η δραστική 

θεραπεία µε αντιυπερτασική αγωγή ακόµη και στους ασθενείς µε οριακή 

υπέρταση µε στόχο την ελάττωση της δραστικότητας του συµπαθητικού και 

την αποτροπή της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας που συχνά 

παρουσιάζεται στους υπερτασικούς µε ΑΕΠΝΝ ασθενείς ακόµη και στα 

Συνολικός Αρ 
αποβιώσαντων 
ασθενών  

Αρ 
αποβιώσαντων 
ασθενών προ 
ΤΣΧΝΑ 

Μέση ηλικία 
ΤΣΧΝΑ 

Επιβίωση σε 
ΑΚ/ 
Μεταµόσχευση 

Μέση ηλικία 
θανάτου 

     

ΑΕΠΝΝ1 

22/88 (25%) 

5 (27%) 52,8 7,1  59,9 

ΑΕΠΝΝ2 

20/130 (15,3%) 

    7 (35%) 65,7 5,1  70,7 

p-value  p<0,001 n.s p<0,01 

Μελέτη Ηλικία 
ΤΣΧΝΑ 
ΑΕΠΝΝ1 
(έτη) 

Ηλικία  
ΤΣΧΝΑ  
ΑΕΠΝΝ2  
(έτη) 

   

Parfrey et al, 1990 56,7 69,4 

Torra et al, 1996 53,4 72,7 

Hateboer et al, 1999 53 69,1 

Magistroni et al, 2003 - 74,2 (76 για γυναίκες  

& 72,5 για άνδρες) 

Παρούσα µελέτη 52,8 65,7 

Μέση ηλικία 53,9 70,2 
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αρχικά στάδια της νόσου (Zeier et al 1993, Bardaji et al 2001, Neumann et al 

2002). H χρόνια θεραπεία µε α-ΜΕΑ ελαττώνει τόσο την αρτηριακή πίεση 

όσο και τη δραστικότητα των µυϊκών συµπαθητικών νεύρων ενώ χρόνια 

αντιυπερτασική αγωγή µε αναστολείς του αυλού του ασβεστίου ελαττώνει την 

αρτηριακή πίεση αλλά αυξάνει τη δραστικότητα των µυϊκών συµπαθητικών 

νεύρων (Ligtenberg et al 1999). Επίσης οι α-ΜΕΑ είναι αποτελεσµατικότεροι 

στην υποστροφή της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς µε 

ΤΣΧΝΑ από διάφορα αίτια σε σύγκριση µε τους αναστολείς του αυλού του 

ασβεστίου (London et al 1994). Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν τεκµηριωµένες 

µελέτες που να υποστηρίζουν ότι οι α-ΜΕΑ υπερέχουν όσο αφορά την 

επιβράδυνση της προόδου της ΧΝΑ (Ecder et al 2001).      

 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη λήψη των κατάλληλων προφυλακτικών 

µέτρων για ελάττωση των θανάτων στο 15-20% των πολυκυστικών ασθενών 

που καταλήγουν κυρίως από καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά επεισόδια (Fick 

et al 1995), πριν ακόµα φτάσουν σε ΤΣΧΝΑ. Η χορήγηση στατινών σε 

υπερχοληστεριναιµικούς, πολυκυστικούς ασθενείς, αναµένεται να ελαττώσει 

περαιτέρω τη θνησιµότητα τους από αθηροσκληρυντικές επιπλοκές. Επίσης 

σε οικογένειες µε γνωστό ιστορικό ρήξης εγκεφαλικών ανευρυσµάτων, είναι 

απαραίτητος ο έλεγχος των φορέων του γονιδίου µε MRA εγκεφάλου µετά 

την ηλικία των 30 ετών ή και ενωρίτερα στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν 

συµβατά συµπτώµατα (Mariani et al 1999).  
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Συµπεράσµατα 
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3.7 Συµπεράσµατα  
 
1. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του νεφρικού υπερηχογραφήµατος ως 

διαγνωστικής απεικονιστικής µεθόδου εκλογής για την ΑΕΠΝΝ µε βάση 

τη γενετική διάγνωση της νόσου σε όλες τις ηλικίες των υπό εξέταση 

µελών, κατέδειξε ότι για τον τύπο 1 ο υπέρηχος είναι 100% αξιόπιστος για 

να αποκλείσει τη νόσο, στις ηλικίες άνω των 20 αλλά για τον τύπο 2 στις 

ηλικίες άνω των 30 ετών. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της µεθόδου ήταν 

µικρότερη για ηλικίες κάτω των 20 για τον τύπο 1 και κάτω των 30 ετών 

για τον τύπο 2. Η υπερηχογραφική αξιοπιστία ήταν σε άµεση συνάρτηση 

µε την ηλικία του εξεταζόµενου µέλους, οικογένειας µε ΑΕΠΝΝ και σε 

ηλικίες κάτω των 15 ετών, δεν ήταν ούτε αρκετά ευαίσθητο ούτε ειδικό να 

διαγνώσει ή να αποκλείσει τη νόσο τόσο για τον τύπο 1 όσο και τον τύπο 

2. Για αυτό το λόγο σ’αυτές τις ηλικίες το νεφρικό υπερηχογράφηµα δεν 

συστήνεται ως µέθοδος ρουτίνας για διάγνωση της νόσου. Αντίθετα, σε 

νεαρά ασυµπτωµατικά άτοµα µε 50% κίνδυνο να φέρουν το παθολογικό 

γονίδιο, η γενετική διάγνωση µε DNA ανάλυση συνεχίζει να είναι η 

διαγνωστική µέθοδος εκλογής. Με βάση τα πιο πάνω συµπέρασµα θα 

πρέπει να αναθεωρηθούν και τα ισχύοντα υπερηχογραφικά διαγνωστικά 

κριτήρια σε σχέση µε τον τύπο της ΑΕΠΝΝ και την ηλικία του ασθενούς.  

 

Υπερηχογραφική ανίχνευση ηπατικών κύστεων γινόταν σε µικρότερη 

µέση ηλικία στον τύπο 1 σε σύγκριση µε τον τύπο 2 αλλά και στους δύο 

τύπους σε µεγαλύτερη µέση ηλικία από τη µέση ηλικία υπερηχογραφικής 

ανίχνευσης των νεφρικών κύστεων. Οι ηπατικές κύστεις ήταν συχνότερο 

υπερηχογραφικό εύρηµα στις γυναίκες παρά στους άνδρες και για τους 2 

τύπους της νόσου. 
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2. Η καταγραφή της συνολικής επίπτωσης και της επίπτωσης κατά ηλικίες, 

των χαρακτηριστικών συµπτωµάτων της ΑΕΠΝΝ, για τον τύπο 1 και 2 

ξεχωριστά, επιβεβαίωσε το ηπιότερο της νόσου για τον τύπο 2 σε 

σύγκριση µε τον τύπο 1, µε χαµηλότερη επίπτωση της υπέρτασης και 

µεγαλύτερη µέση ηλικία πρωτοδιάγνωσης ως επίσης και χαµηλότερη 

επίπτωση ΤΣΧΝΑ και σε µεγαλύτερη µέση ηλικία.  

 

3. Η συγκριτική µελέτη της µέσης ηλικίας ΤΣΧΝΑ, της µέσης επιβίωσης στην 

αιµοκάθαρση, της µέσης ηλικίας και αιτιών θανάτου για τους 

αποβιώσαντες υπό µελέτη ασθενείς, µε  τύπο 1 και 2 της ΑΕΠΝΝ 

κατέδειξε ότι οι ασθενείς µε τύπο 2 έφταναν σε µεγαλύτερη µέση ηλικία σε 

ΤΣΧΝΑ, είχαν µεγαλύτερη µέση επιβίωση στην αιµοκάθαρση και 

κατέληγαν σε µεγαλύτερη µέση ηλικία από ότι οι ασθενείς µε τύπο 1 της 

νόσου. Ένα µεγάλο ποσοστό των ασθενών µε ΑΕΠΝΝ2, κατέληγε από 

άλλα αίτια που δεν σχετίζονται άµεσα µε τη νόσο, πριν φτάσει στο 

ΤΣΧΝΑ.  
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Περίληψη-Summary 
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3.8.1 Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η κλινική µελέτη της αυτοσωµατικής 

επικρατούσας πολυκυστικής νόσου των νεφρών (ΑΕΠΝΝ) τύπου 1 και 2, 

στις Κυπριακές οικογένειες. Επίσης σκοπό έχει να συσχετίσει τη διαγνωστική 

ειδικότητα και ευαισθησία του νεφρικού υπέρηχου στην ΑΕΠΝΝ1 & 2 και να 

περιγράψει τις κλινικές διαφορές µεταξύ των δύο τύπων της νόσου σε ένα 

οµοιογενή πληθυσµό όπως είναι ο Κυπριακός.  

 

Το υλικό της µελέτης απετέλεσαν α) 121 εν ζωή µέλη, µε 50% κίνδυνο να 

παρουσιάσουν τη νόσο, από 11 ΑΕΠΝΝ1 οικογένειες, β) 230 εν ζωή µέλη, 

µε 50% κίνδυνο, να παρουσιάσουν τη νόσο από 3 ΑΕΠΝΝ2 οικογένειες. Για 

την κατηγοριοποίηση των υπό µελέτη 351 µελών, σε φορείς/ασθενείς και µη 

φορείς για τον τύπο 1 και 2 της ΑΕΠΝΝ χρησιµοποιήθηκε η γενετική DNA 

ανάλυση σύνδεσης ή/και η άµεση ανίχνευση µεταλλάξεις. Όλα τα εν ζωή 351 

µέλη υπεβλήθηκαν σε λεπτοµερή υπερηχογραφικό έλεγχο νεφρών και 

ήπατος µε σκοπό τη διάγνωση της ΑΕΠΝΝ. Επίσης τα ίδια µέλη 

υπεβλήθηκαν σε φυσική εξέταση, λήψη ιστορικού µε καταγραφή των 

χαρακτηριστικών συµπτωµάτων της νόσου µε ιδιαίτερη έµφαση στην 

επίπτωση της υπέρτασης και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας καθώς και σε 

εργαστηριακές εξετάσεις.  

 

Ακολούθησε συγκριτική ανάλυση της επίπτωσης της χρόνιας νεφρικής 

ανεπάρκειας (ΧΝΑ), της υπέρτασης, των επεισοδίων νεφρικού πόνου, 

νεφρολιθίασης, αιµατουρίας, ουρολοιµώξεων καθώς και της επίπτωσης των 

ηπατικών κύστεων στον τύπο 1 και 2 της ΑΕΠΝΝ. Ταυτόχρονα µελετήθηκαν 

42 αποβιώσαντες ασθενείς, 22 µε ΑΕΠΝΝ1 και 20 µε ΑΕΠΝΝ2 και έγινε 

συγκριτική µελέτη της µέσης ηλικίας ΤΣΧΝΑ, µέσης ηλικίας θανάτου και 

µέσης επιβίωσης στην αιµοκάθαρση για τους 2 τύπους. Επίσης µελετήθηκαν 

τα αίτια θανάτου στους ΑΕΠΝΝ1 και ΑΕΠΝΝ2 ασθενείς. 

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι: 

1. Υπερηχογραφική διάγνωση της ΑΕΠΝΝ1 µπορεί να τεθεί µε ασφάλεια 

σε ηλικίες 20 και άνω ενώ της ΑΕΠΝΝ2 σε ηλικίες 30 ετών και άνω, σε 

µέλη µε 50% κίνδυνο να παρουσιάσουν τη νόσο. Στα µέλη των 
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οικογενειών µε ΑΕΠΝΝ1 συνολικά για όλες τις ηλικίες, ψευδώς θετικός 

υπέρηχος καταγράφηκε στο 1,8% και ψευδώς αρνητικός στο 10,6%. 

Αντίθετα στα µέλη των οικογενειών µε ΑΕΠΝΝ2 ψευδώς θετικός 

υπέρηχος καταγράφηκε συνολικά στο 9,5% και ψευδώς αρνητικός στο 

15,2% των υπό µελέτη µελών.  

 

2. Στα εν ζωή µέλη, ΧΝΑ καταγράφηκε στο 33,3% των ΑΕΠΝΝ1 

ασθενών και µόνο στο 10,9% των ΑΕΠΝΝ2 (p=0,0003). 

Συνυπολογίζοντας και τους αποβιώσαντες ασθενείς, η διαφορά αυτή 

στην επίπτωση της ΧΝΑ, ανέρχετο σε 50% για τους ασθενείς µε 

ΑΕΠΝΝ1 και 24,6% για τους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2 (p< 0,001). Στους 

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ1, η µέση ηλικία ΤΣΧΝΑ ήταν τα 52,8 έτη, η µέση 

επιβίωση στην αιµοκάθαρση τα 7,1 και η µέση ηλικία θανάτου τα 59,9 

έτη. Αντίθετα στους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2 τα αντίστοιχα αποτελέσµατα 

ήταν τα 65,7 έτη (p< 0,001), τα 5,1 έτη (p< n.s) και τα 70,7 έτη (p< 

0,005). ∆εν καταγράφηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στην 

επίπτωση των επεισοδίων νεφρικού πόνου, νεφρολιθίασης, 

αιµατουρίας και ουρολοιµώξεων. Η επίπτωση της υπέρτασης στους 

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ1 ήταν 33,3% µε µέση ηλικία πρωτοδιάγνωσης τα 

36,4 έτη ενώ στους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2 ήταν χαµηλότερη, στο 

26,4% µε µέση ηλικία πρωτοδιάγνωσης τα 42,6 έτη. Οι πιο πάνω 

διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. Στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές καταγράφηκαν στη συνολική επίπτωση των ηπατικών 

κύστεων και ήταν 24,2% στους ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ1 ενώ στους  

ασθενείς µε ΑΕΠΝΝ2 µόνο 10% (p=0,02). 

 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η γενετική DNA ανάλυση παραµένει το πιο 

αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο για νεαρά άτοµα µε ΑΕΠΝΝ τύπου 1 ή 2. Σε 

ηλικίες κάτω των 15 ετών, ο νεφρικός υπέρηχος δεν συστήνεται ως µέθοδος 

ρουτίνας για τη διάγνωση της νόσου σε ασυµπτωµατικά άτοµα. Αντίθετα σε 

ηλικίες άνω των 20 ετών ο υπέρηχος είναι 100% αξιόπιστος για τον 

αποκλεισµό της ΑΕΠΝΝ1, σε µέλη µε 50% κίνδυνο να παρουσιάσουν τη 

νόσο και αντίστοιχα σε ηλικίες άνω των 30 για τον αποκλεισµό της ΑΕΠΝΝ2.  
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Ηπατικές κύστεις και ΧΝΑ παρουσιάζονται συχνότερα και σε νεαρότερη 

ηλικία στην ΑΕΠΝΝ1 σε σύγκριση µε την ΑΕΠΝΝ2. Επίσης οι ασθενείς µε 

ΑΕΠΝΝ2 φτάνουν σε ΤΣΧΝΑ, πολύ αργότερα από τους ΑΕΠΝΝ2 ασθενείς 

και καταλήγουν σε µεγαλύτερη ηλικία. Αυτή η λεπτοµερής συγκριτική µελέτη 

επιβεβαιώνει και τεκµηριώνει ότι η ΑΕΠΝΝ2 είναι ηπιότερη νόσος σε 

σύγκριση µε την ΑΕΠΝΝ1. 

 
3.8.2 Summary 

The aim of this study is the clinical presentation of Autosomal Dominant 

Polycystic Kidney Disease, type 1 and 2 among Cypriot families. We report 

on a study designed to compare the diagnostic sensitivity and specificity of 

renal ultrasound in ADPKD1 & 2 and also to define the clinical differences 

between these two diseases.  

 

The material consisted of a) 121 live members at 50% risk of the disease in 

11 Cypriot families with ADPKD1 and b) 230 live members in 3 families with 

ADPKD2. DNA genetic linkage or/and mutation analyses were used to 

categorize 351 members into affected and non affected for ADPKD1 & 2. A 

detailed renal and hepatic ultrasound examination was used for diagnosing 

ADPKD. In addition, a detailed medical history, clinical examination and 

laboratory tests were obtained.   

 

A comparative analysis of the prevalence of chronic renal failure (CRF), 

hypertension, liver cysts, episodes of renal pain, nephrolithiasis, hematuria 

and urinary tract infection in 351 live ADPKD1 & 2 patients has been 

completed. Using data from 42 additional patients in these families who died 

with this disease (22 for ADPKD1 and 20 for ADPKD2), we also defined their 

causes of death, and compared the mean  ages at end stage renal failure 

(ESRF) and death together with time of survival on dialysis. 

 
The results showed that: 

1. Ultrasound diagnosis of ADPKD1 can reliably be made at age 20 and 

over while in ADPKD2 the critical age is 30. In ADPKD1 the overall 

false positive rate was only 1,8% and false negative rate 10,6%. In 
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ADPKD2 the overall false positive rate was 9,5% and the false 

negative rate 15,2%. 

 

2. In the live patients, CRF developed in 33,3% of ADPKD1 patients 

compared to 10,9% in ADPKD2 (p=0,0003). Taking into account the 

diseased patients too, this difference was 50% against 24,6% (p< 

0,001). In ADPKD1 the mean age at ESRF was 52,8 years, mean 

survival on dialysis 7,1 years and mean age death 59,9 years. In 

ADPKD2 the corresponding figures were 65,7 years (p< 0,001), 5,1 

years (p< n.s.) and 70,7 years (p< 0,005). There was no significant 

difference in the prevalence of episodes of renal pain, nephrolithiasis, 

hematuria and urinary tract infections. The prevalence of hypertension 

in ADPKD1 was 33,3% and the mean age of onset 36,4 years. In 

ADPKD2 the prevalence was lower at 26,4% and the mean age of 

onset later at 42,6 yrs. The differences did not reach statistical 

significance. Significant differences were observed in overall 

prevalence of hepatic cysts. This was 24,2% in ADPKD1 compared to 

10% in ADPKD2 (p=0,02). 

 

In conclusion, DNA analysis remains the gold standard for the diagnosis of 

ADPKD1 & 2 especially in young people. Under the age of 15, ultrasound is 

not recommended as a routine diagnostic procedure. Ultrasound becomes 

100% reliable in excluding ADPKD1 in family members at 50% risk, over the 

age of 20 and in ADPKD2 families over the age of 30. Hepatic cysts and 

CRF develop more frequently and at a younger age in ADPKD1 compared to 

ADPKD2. At the same time patients with ADPKD2 reach ESRF much later 

than ADPKD1 patients and die much later. This detailed, comparative study 

conclusively confirms that ADPKD1 is more severe disease than ADPKD2. 
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