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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  
  

  

ΜΕΘ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

Πα.Γ.Ν.Η Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

ΟΝΒ 

ΟΝΑ  

ΧΝΝ 

Οξεία Νεφρική Βλάβη 

Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια 

Χρόνια Νεφρική Νόσος 

CRRT 

ARF 

Continuous Renal Replacement Therapy 

Acute Renal Failure 

KRT Kidney Renal Therapy 

RRT Renal Replacement Therapy 

LOS Length of Stay 

RAI  Renal Angina Index 

APACHE                                         Acute physiology and chronic health evaluation 

SOFA                                               Sequential organ failure assessment 

RIFLE                                              Risk, Injury, Failure, Loss and End-stage renal- disease 

HRQol                                            Health – Related Quality of life 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Εισαγωγή: Ανεξάρτητα από την πρωτοπαθή νόσο η Οξεία Νεφρική Βλάβη (ΟΝΒ) 

αποτελεί επιπρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα που αυξάνει τη νοσοκομειακή 

νοσηρότητα και θνησιμότητα. Έχει υπολογιστεί ότι στους ασθενείς της μονάδας 

εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) που βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, 

ένα ποσοστό 5% - 35% θα εμφανίσει σε κάποια φάση της νοσηλείας του κάποιου 

βαθμού οξεία νεφρική ανεπάρκεια η οποία σχετίζεται με θνητότητα που ξεπερνά το 

20%. Η εμφάνιση της ΟΝΒ αποτελεί μια από τις σοβαρότερες κλινικές παραμέτρους 

του πολυσύνθετου προβλήματος του βαρέως πάσχοντα ασθενή της ΜΕΘ. Η νεφρική 

βλάβη που αναπτύσσεται στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς είναι συνήθως σοβαρής 

μορφής με συχνότερα αίτια την πολυοργανική ανεπάρκεια, τη σηπτική καταπληξία τη 

ραβδομυόλυση (π.χ. σε πολυτραυματίες με πολλαπλές κακώσεις) και μετά από 

σοβαρές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των 

χαρακτηριστικών των ασθενών ΜΕΘ του ΠαΓΝΗ που τέθηκαν σε εξωνεφρική 

κάθαρση, η διερεύνηση των ενδείξεων έναρξης, παραγόντων κινδύνου, πιθανών 

επιπλοκών και η παρατήρηση έκβασης των ασθενών μετά τη διακοπή της 

εξωνεφρικής κάθαρσης. 

Μεθοδολογία: Η αναδρομική μονοκεντρική έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

(Π.Α.Γ.Ν.Η). Για τη συλλογή των δεδομένων έγινε μελέτη και  καταγραφή σε βάση 

συλλογής δεδομένων των ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ την τριετία 2017-2019 

και εμφάνισαν Οξεία Νεφρική Βλάβη μετά την εισαγωγή τους και τα δεδομένα 

αναλύθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. 

Αποτελέσματα: Από το 2017 – 2019, 22.2%  των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη 

ΜΕΘ Ενηλίκων τέθηκαν σε εξωνεφρική κάθαρση εκ των οποίων ο κυριότερος 

παράγοντας εισαγωγής στη ΜΕΘ και έναρξης CRRT ήταν η σήψη σε ποσοστό 32% 

επί του συνόλου των ασθενών που τέθηκαν σε κάθαρση. Υψηλά επίπεδα ουρίας >200 

mg/dl παρουσίαζε το 10% των ασθενών, υπερκαλιαιμία με Κ>5 meq/l το 10% των 

ασθενών και σοβαρή οξυαιμία με pH<7.25 το 40% των ασθενών, αποτελώντας 

δείκτες που συντελούν σημαντικά στην έναρξη εξωνεφρικής κάθαρσης. Από τους 

ασθενείς 67% χρειάστηκαν μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών ενώ λάμβαναν 

εξωνεφρική κάθαρση. Σημαντικός αριθμός από τους ασθενείς που έλαβαν αντιβίωση 

με Collistin χρειάστηκε τελικά εξωνεφρική κάθαρση. Στους ασθενείς που 

μελετήθηκαν διαπιστώθηκε ότι από τους 45 ασθενείς στους οποίους έγινε έναρξη 

κάθαρσης μετά την 7
η
 μέρα, οι 41 (91%) είχαν ξεκινήσει αγωγή με κολιστίνη. Από 

τους ασθενείς που κατά την έξοδο τους από τη ΜΕΘ είχαν ανάγκη για εξωνεφρική 
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κάθαρση στο έτος 23% είχε αποβιώσει, 27% παρέμειναν σε διαλείπουσα 

αιμοκάθαρση και 50% δεν είχαν πλέον ανάγκη αιμοκάθαρσης.  

Συμπεράσματα: Τα υψηλά επίπεδα ουρίας, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές καθώς και 

οι διαταραχές του ισοζυγίου, συντελούν σημαντικά στην έναρξη εξωνεφρικής 

κάθαρσης , με το τελευταίο να αποτελεί τη συχνότερη αιτία. Η σήψη είναι η πιο 

συχνή αιτία εισαγωγής. Επίσης οι αιμοκαθαιρόμενοι χρειάζονται συχνά μεγάλο 

αριθμό μεταγγίσεων. Επιπρόσθετα η χρήση της κολιστίνης είναι πολύ συχνή στους 

ασθενείς που εντάσσονται αργά σε εξωνεφρική κάθαρση , υποδηλώνοντας πιθανή 

αιτιολογική συσχέτιση. Αναφορικά με την έκβαση των ασθενών περίπου 1 στους 4 

απεβίωσε εντός του έτους, με κύριο προδιαθεσικό παράγοντα την ηλικία. Από τους 

ασθενείς που εξήλθαν υπό νεφρική υποστήριξη  το 50% δεν την χρειαζόταν πλέον 

μετά από ένα χρόνο.   

 

 



[15] 
 

ABSTRACT  
 

Background: Regardless of the primary disease, Acute Kidney Injury (AKI) is an 

additional aggravating factor that increases hospital morbidity and mortality. It has 

been estimated that among patients in the intensive care unit (ICU) who are on 

mechanical respiratory support, 5% - 35% will develop at some stage of 

hospitalization some degree of acute kidney injuries, associated with a mortality of 

more than 20%. The occurrence of this complication is one of the most serious 

clinical parameters of the complex problem of the critically ill ICU patient. Kidney 

damage that develops in critically ill patients is usually severe with the most common 

causes being multi-organ failure, septic shock, rhabdomyolysis (eg in cases of 

multiple injuries) and after severe heart surgery. 

Objective: The purpose of the present study is to study the characteristics of ICU 

patients of PAGNI who underwent extrarenal dialysis, to investigate the signs of 

onset, risk factors as well as possible complications but also to observe the outcome 

of patients after discontinuation of extrarenal dialysis.  

Methods: The type of research conducted was a retrospective monocentric study. The 

research took place in the Intensive Care Unit of the University General Hospital of 

Heraklion. For the data collection, there has been a study conducted as well as a track 

of data records of patients admitted to the ICU between 2017-2019, who developed 

Acute Kidney Injury 48 hours after their admission to the ICU. These data were 

analyzed through the statistical software SPSS.  

Results: From 2017 to 2019, 22.2% of patients hospitalized in the ICU were placed 

on continuous hemofiltration of which the main factor of insertion to ICU and CRRT 

initiation was sepsis in 32% of all patients treated with clearance. High urea levels 

>200 mg/dl showed 10% of patients, hyperkalemia with K>5 meq/l in 10% of patients 

and severe oxyemia with pH<7.25 40% of patients, making up indicators that 

contribute significantly to the initiation of continuous hemofiltration. Of the patients, 

67% needed transfusion of concentrated red blood cells while receiving continuous 

hemofiltration. A significant number of patients who received the antibiotic Collistin 

eventually needed continuous hemofiltration. In the patients of the research, it was 

found that of the 45 patients who initiated hemofiltration after day 7, 41 (91%) had 
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started treatment with colistin. Of the patients who, upon leaving the ICU, needed 

hemofiltration in the year 23% had passed away, 27% remained on intermittent 

dialysis and 50% no longer needed dialysis.  

Conclusion: High urea levels, electrolytic disorders and balance disorders contribute 

significantly to the initiation of extraneal clearance, with the last one being the most 

common cause. Sepsis is the most common cause of insertion to ICU. Patients in  

continuous hemofiltration also often need a large number of transfusions. In addition, 

the use of colistin is very common in patients who are slowly enrolled in continuous 

hemofiltration, indicating a possible causal association. Concerning the outcome of 

patients approximately 1 in 4 died within the year, with the main pre-availability 

factor age. Of the patients who came out with renal support, 50% no longer needed it 

after a year.   
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή  

1.1 Ορισμός της οξείας νεφρικής βλάβης (ΟΝΒ) 

Οξεία νεφρική βλάβη είναι οποιαδήποτε προσβολή των νεφρών, με αποτέλεσμα την 

ξαφνική απώλεια της φυσιολογικής λειτουργικότητας που οδηγεί σε διακοπή της 

ομοιόστασης των υγρών και των ηλεκτρολυτών. Τα ορατά και μετρήσιμα 

συμπτώματα της ΟΝΒ περιλαμβάνουν ολιγουρία ή ανουρία και συσσώρευση των 

προϊόντων που συνήθως απεκκρίνονται από τους νεφρούς όπως Cr, ουρία και κάλιο, 

τα οποία καθώς η κατάσταση εξελίσσεται οδηγούν σε οξέωση.
1 

Τα πρώτα κριτήρια που συνέβαλαν στον ορισμό RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss, 

End-stage) της ΟΝΒ προτάθηκαν το 2004 και συμπληρώθηκαν με ορισμένες αλλαγές 

από το Acute Kidney Injury Network με αποτέλεσμα τα κριτήρια AKIN λίγα χρόνια 

αργότερα.
2
 Το 2004, στη 2

η
 Διεθνή συνδιάσκεψη της ομάδας Acute Dialysis Quality 

Initiative (ADQI), προτάθηκε η διάγνωση και διαστρωμάτωση της οξείας νεφρικής 

ανεπάρκειας να βασίζεται στα κριτήρια RIFLE.
3 
Αναγνωρίστηκαν συνολικά 5 στάδια, 

τρία επίπεδα νεφρικής δυσλειτουργίας αυξανόμενης κλινικής βαρύτητας, ο κίνδυνος 

για εμφάνιση νεφρικής  δυσλειτουργίας (Risk of renal dysfunction), η νεφρική βλάβη 

(Injury to the kidney), και η νεφρική ανεπάρκεια (Failure of kidney function), καθώς 

επίσης και δυο κατηγορίες κλινικής έκβασης της νεφρικής ανεπάρκειας, η 

παρατεινόμενη οξεία νεφρική ανεπάρκεια, που αναφέρεται ως απώλεια της νεφρικής 

λειτουργίας (Loss of renal function) και το τελικό στάδιο νεφρικής νόσου (End-stage 

renal disease) τα αρχικά όλων των προηγούμενων διαμορφώνουν το ακρωνύμιο 

RIFLE (σχήμα 1). 
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Σχήμα 1. Κριτήρια κατά RIFLE για τη διάγνωση της ΟΝΒ 

  

Σε μια σειρά μελετών φάνηκε ότι μικρές αυξήσεις της κρεατινίνης ορού  , κατά 0.1 

έως 0.5 mg/dl, αυξάνει τη θνητότητα και το χρόνο νοσηλείας σε 

καρδιοχειρουργημένους ασθενείς
4
, ενώ η αύξηση της κρεατινίνης ορού κατά 0.3 έως 

0.4 mg/dl αυξάνει κατά 70% τη θνητότητα σε όλους τους νοσηλευόμενους.
5
 Υπό το 

φως αυτών των ευρημάτων η ομάδα ΑΚΙΝ
2
 πρότεινε τις παρακάτω τροποποιήσεις 

στην ονοματολογία και τα κριτήρια RIFLE: 1) Ο όρος ΟΝΒ επιλέγεται για το σύνολο 

των περιπτώσεων της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας ανεξαρτήτου βαρύτητας, 

καθορίζοντας ένα 48ωρο για την πρώτη εκτίμηση. Η επιλογή αυτή αντανακλά την 

πεποίθηση ότι η ΟΝΒ αναφέρεται σε ένα ενιαίο φάσμα αιφνίδιας απώλειας της 

νεφρικής λειτουργίας που επεκτείνεται από μικρές σχετικά σιωπηλές αυξήσεις της 

κρεατινίνης ορού έως τις κλινικά επείγουσες καταστάσεις που απαιτούν 

υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας. 2) Η κατηγορία Risk διευρύνεται για να 

περιλάβει περιπτώσεις με ιδιαίτερα μικρές μεταβολές της κρεατίνης ορού σε σχέση 

με τις τιμές αναφοράς (αύξηση κατά 0.3 mg/dl) και η κατηγορία Failure πλέον 

περιλαμβάνει κάθε περίπτωση που αντιμετωπίζεται με οξεία υποκατάσταση της 
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νεφρικής λειτουργίας ανεξάρτητα της μεταβολής της κρεατινίνης ορού ή της 

διούρησης (σχήμα 2). 

 

Σχήμα 2. Η κατά ΑΚΙΝ τροποποίηση των κριτηρίων RIFLE 

 

Το 2012 το KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) δημοσίευσε τις 

τελευταίες οδηγίες για τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση της ΟΝΒ. Με τα κριτήρια 

αυτά, ο όρος οξεία νεφρική βλάβη (Acute Kidney Injury, AKI ) αντικατέστησε την 

προηγουμένως χρησιμοποιούμενη οξεία νεφρική ανεπάρκεια (Acute Renal Failure, 

ARF). Ο καθορισμός ενοποιημένων κριτηρίων ήταν ζωτικής σημασίας στη βελτίωση 

του ορισμού της ΟΝΒ, για πάνω από 35 διαφορετικούς ορισμούς που 

χρησιμοποιήθηκαν, κάνοντας τη σύγκριση των μελετών πρόκληση.
6 
 

Η συγκέντρωση  Cr ορού και η παραγωγή ούρων είναι η βάση και των τριών 

τρεχόντων κριτηρίων. Τα κριτήρια KDIGO αναπτύχθηκαν στη συνέχεια με στόχο τη 
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διόρθωση αυτού του συνδυασμού στοιχείων και από τις δύο προηγούμενες 

ταξινομήσεις. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι τιμές Cr φαίνεται να προσδιορίζουν 

περισσότερους ασθενείς που έχουν ΟΝΒ από τις τιμές ουρίας
7
, ωστόσο ορισμένοι 

ασθενείς αναγνωρίζονται μόνο με τα κριτήρια αυτά.
8,9

  

Η ΟΝΒ, παρά την αποσαφήνιση κάποιων παθοφυσιολογικών της μηχανισμών και την 

εφαρμογή εξωνεφρικής κάθαρσης, συνδέεται με υψηλή θνητότητα (35% στους 

βαρέως πάσχοντες ασθενείς, πάνω από 50% στα πλαίσια τους συνδρόμου 

πολυοργανικής ανεπάρκειας) και με αυξημένες πιθανότητες χρόνιας νεφρικής νόσου 

τελικού σταδίου. Σε ορισμένες συγκεκριμένες νεφρικές διαταραχές (π.χ. οξεία 

διάμεση νεφρίτιδα, κάποιες ιογενείς λοιμώξεις και αγγειακές παθήσεις) η κλινική 

εκδήλωση είναι παρόμοια με την ΟΝΒ, ωστόσο, καθώς οι νεφρικές αυτές παθήσεις 

δεν παρουσιάζουν  τρέχουσα συσχέτιση με κάποια κρίσιμη ασθένεια, οι καταστάσεις 

αυτές είναι εκτός του πεδίου της παρούσας μελέτης.
10

 

Λόγω της φύσης του ορισμού, η ΟΝΒ είναι ένα σύνδρομο με εξαιρετικά ποικίλη 

κλινική εκδήλωση από ασθενείς με μικρή αύξηση της κρεατινίνης, σε ασθενείς με 

ολική απώλεια νεφρικής λειτουργίας.
8 

 

1.2 Επιδημιολογία οξείας νεφρικής βλάβης 

Η επιδημιολογία της ΟΝΒ ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού που περιγράφει. Χρησιμοποιώντας την τρέχουσα αλλαγή αύξησης 0,3 /dl 

στο όριο της κρεατινίνης στον ορό του αίματος, νεότερες επιδημιολογικές μελέτες 

εκτιμούν ότι η συχνότητα εμφάνισης ΟΝΒ σε νοσοκομειακούς ασθενείς κυμαίνεται 

από 3 έως 50% και από 10 έως 70% στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Μια 

μετα-ανάλυση του 2013 της συχνότητας ΟΝΒ σε συνολικό αριθμό ασθενών 

3.585.911, ανέφερε συνολική επίπτωση 23% σε νοσηλευόμενους ασθενείς.
11

 

Η ΟΝΒ αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένας σημαντικός παράγοντας 

δυσμενούς πρόγνωσης. Οι συνέπειες της είναι σοβαρές και χαρακτηρίζονται από 

αυξημένο κίνδυνο βραχυπρόθεσμης και μακροχρόνιας θνητότητας, εκδήλωση 

χρόνιας νεφρικής νόσου και επιταχυνόμενη εξέλιξη σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου 

(ESRD).
12

 Το ποσοστό θνητότητας στο νοσοκομείο είναι περίπου 20% έως 50% και 

μπορεί να υπερβεί το 75% σε ασθενείς με σοβαρή ασθένεια ή σε ασθενείς με 
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σηψαιμία.
13

 Η ΟΝΒ είναι συχνή στους ασθενείς στη ΜΕΘ. Προηγούμενες μεγάλες 

μελέτες κοόρτης (> 1.000 ενήλικες ασθενείς σε ΜΕΘ) ανέφεραν ότι ο επιπολασμός 

των ασθενών με ΟΝΒ κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ κυμαίνεται μεταξύ 18% και 35% 

και κατά τη διάρκεια της συνολικής παραμονής στη ΜΕΘ, ο επιπολασμός κυμαίνεται 

μεταξύ 22% και 67%.
14,15

  

 

1.3 Η σημασία της εξωνεφρικής κάθαρσης στον βαρέως πάσχοντα ασθενή 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’40 ο Whillem Kholff χρησιμοποίησε για πρώτη φορά μια 

νέα μορφή αιμοκάθαρσης σε ασθενείς με ΟΝΒ, ενώ αργότερα υπήρχαν ανακοινώσεις 

για εφαρμογή της αιμοκάθαρσης σε στρατιώτες ασθενείς στον πόλεμο της Κορέας, με 

ουσιαστική μείωση της θνητότητάς τους από 90% στο 50%.
16

 Από τη δεκαετία του 

1960, έχουν εξελιχθεί διαφορετικές μέθοδοι εξωσωματικής θεραπείας 

αποκατάστασης νεφρών (Kidney Renal Therapy (KRT)) για την οξεία νεφρική 

βλάβη.
17,18

 Πλέον σήμερα, η εφαρμογή της KRT είναι πολύ πιθανότερο να χρειασθεί 

στη ΜΕΘ για οξεία νεφρική βλάβη παρά σε μονάδα αιμοκάθαρσης.
19,20 

Ο σκοπός για 

KRT είναι η διατήρηση και η βελτίωση της ισορροπίας υγρών, ηλεκτρολυτών και 

οξέων-βάσεων, η αποτροπή της περαιτέρω προόδου των νεφρικών βλαβών και η 

παροχή ενός χρονικού διαστήματος εξωνεφρικής υποστήριξης (γέφυρας), κατά το 

οποίο είναι πιθανή η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των νεφρών.
17,21

 

Οι ασθενείς με οξεία νεφρική βλάβη στη ΜΕΘ απαιτούν κατάλληλη αντιμετώπιση 

για τη διατήρηση της ομοιόστασης όταν εμφανίζουν ανεπαρκή νεφρική λειτουργία.  

Ωστόσο στις μέρες μας , η θεραπεία υποκατάστασης στην ΟΝΒ, παρά τη μεγάλη 

εξέλιξη που έχει παρουσιάσει στις μεθόδους που την απαρτίζουν, δεν έχει καταφέρει 

να επιφέρει στον ίδιο βαθμό το βασικό ζητούμενο, την αύξηση της επιβίωσης των 

ασθενών αυτών. Η εφαρμογή θεραπείας υποκατάστασης στους βαρέως πάσχοντες 

ασθενείς της ΜΕΘ, παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες, αφού η ΟΝΒ παρουσιάζεται 

σε έδαφος αιμοδυναμικής αστάθειας, τεχνητού αερισμού, κατά τη χορήγηση μεγάλων 

ποσοτήτων υγρών, μεταγγίσεων αίματος και διαλυμάτων θρέψης. Η ανάγκη 

εφαρμογής κάποιας μορφής θεραπείας υποκατάστασης αποτελεί από μόνη της 

αρνητικό προγνωστικό παράγοντα, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να 

ευθύνεται για τη μετάπτωση των μη ολιγουρικών σε ολιγουρικές ΟΝΒ ή και την 

παράταση χρονικά της νεφρικής δυσλειτουργίας.
22 
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1.3.1 Ενδείξεις θεραπείας υποκατάστασης στη ΜΕΘ 

Η αντιμετώπιση και θεραπεία ασθενών με ΟΝΒ στοχεύει στην αιμοδυναμική 

ισορροπία, τη διόρθωση του μεταβολικού προφίλ (απομάκρυνση αζωτούχων 

ενώσεων, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, αποκατάσταση οξεοβασικής ισορροπίας), τη 

δυνατότητα επαρκούς θρέψης και την αποφυγή περαιτέρω νεφρικής βλάβης. Η 

επίτευξη αυτών των στόχων επιβάλλει την εφαρμογή θεραπείας υποκατάστασης για 

όσο διάστημα χρειαστεί ώστε οι νεφροί να ανακτήσουν επαρκώς τη λειτουργικότητά 

τους.
34

 Οι ενδείξεις θεραπείας υποκατάστασης στην ΟΝΒ αναφέρονται στον πίνακα 

1. Ο κατάλληλος χρόνος έναρξης θεραπείας υποκατάστασης ασθενών με ΟΝΒ στη 

ΜΕΘ συνεχίζει να απασχολεί το ιατρικό προσωπικό των μονάδων.  

Πίνακας 1. Κριτήρια ADQI για την έναρξη υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας 

 

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη η ακριβής σημασία της πρώιμης αιμοκάθαρσης στην 

ανάκτηση της νεφρικής λειτουργίας και στην επιβίωση αυτών των ασθενών. 
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Συνιστάται συχνά ή εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας για την πρόληψη των 

επιπλοκών προτού παρουσιαστεί πλήρης νεφρική δυσλειτουργία.
35

  

  

1.3.2. Τεχνικές υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας στο βαρέως πάσχοντα 

ασθενή 

Η υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας μπορεί να γίνει με όλες τις μεθόδους 

κάθαρσης ουσιών (κλασική αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση και 

περιτοναϊκή κάθαρση) με συνεχή (≥24 ώρες) ή διαλείποντα ρυθμό. Η μέθοδος που θα 

επιλεγεί ως θεραπεία υποκατάστασης έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες και την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ασθενής. Η ύπαρξη αιμοδυναμικής αστάθειας 

συνιστά την εφαρμογή συνεχώς μεθόδων υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. 

Ωστόσο, η τελική επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από την εμπειρία της κλινικής και 

την παρεχόμενη δυνατότητα.
36

 

Υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στην παραδοσιακή διαλείπουσα αιμοκάθαρση για 

τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς ώστε να μην θεωρείται η καλύτερη επιλογή 

θεραπείας.
17,23 

Οι κύριοι περιορισμοί είναι η αιμοδυναμική αστάθεια, ο ασταθής 

καρδιακός ρυθμός, η υπόταση, η αδυναμία νεφρικής αποκατάστασης και ο 

υποσιτισμός σε ασθενείς με κρίσιμη ασθένεια.
21,24,25

 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη και βελτίωση της συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης (Continuous Renal 

Replacement Therapy (CRRT)). 

Η πρώτη CRRT που χρησιμοποιήθηκε σε ασθενείς ΜΕΘ με οξεία νεφρική βλάβη 

περιγράφηκε πριν 39 χρόνια.
26, 27

 Στη Γερμανία, οι Kramer et al. (1977) ανέπτυξαν 

την τεχνική συνεχούς αρτηριοφλεβικής αιμοδιήθησης η οποία παρείχε τεχνική 

απλότητα και αιμοδυναμική σταθερότητα στον χώρο της  ΜΕΘ.
27

 Είχε, ωστόσο, 

σοβαρούς περιορισμούς λόγω της απαίτησης τόσο της αρτηριακής όσο και της 

φλεβικής αγγειακής πρόσβασης και της περιορισμένης ικανότητας απομάκρυνσης 

νεφροτοξινών.
27,28

 Ως αποτέλεσμα, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αναπτύχθηκε 

μια νέα μέθοδος αιμοδιήθησης.
28

 Από τότε έχουν καθιερωθεί διάφορες μέθοδοι 

CRRT: αργή συνεχής υπερδιήθηση (SCUF), συνεχής φλεβική αιμοδιήθηση (CVVH), 

συνεχής φλεβική αιμοκάθαρση (CVVHD), συνεχής φλεβική αιμοδιαδιήθηση 

(CVVHDF) και συνεχής αιμοκάθαρση χαμηλής απόδοσης (SLED )
1,29
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Η αρχή του KRT περιλαμβάνει τη διαδικασία αφαίρεσης αίματος από το σώμα μέσω 

ενός καθετήρα φλεβικής πρόσβασης που εισάγεται σε κεντρική φλέβα, στη σφαγίτιδα 

ή στη μηριαία, χρησιμοποιώντας μια αντλία. Το αίμα διαρρέει κατά μήκος ενός 

εξωσωματικού κυκλώματος συνδεδεμένου με ένα σύστημα διαπίδυσης το οποίο 

επιτρέπει την απομάκρυνση των διαλυτών και των αποβλήτων (δηλαδή μέσω της 

αφαίρεσης νερού πλάσματος).
30

 Οι τεχνικές αιμοκάθαρσης ή αιμοδιήθησης 

αναπτύχθηκαν για να βελτιώσουν την κάθαρση της διαλυμένης ουσίας μέσω του 

συνδυασμού της αιμοδιήθησης και της διάχυσης.
31,32

 Και οι δύο φλεβικές τεχνικές 

(CVVH και CVVHDF) μπορούν να προσφέρουν καλύτερο έλεγχο της ουραιμίας 

χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαπίδυσης με επαρκή επιφάνεια και εξασφαλίζοντας 

επαρκή ροή αίματος.
26

 Ανεξάρτητα από την τεχνική, η CRRT συνιστάται ιδιαίτερα 

για ασθενείς με κρίσιμη ασθένεια με οξεία νεφρική βλάβη και η έναρξη της 

θεραπείας CRRT σχετίζεται με μεγαλύτερη ανάκαμψη της νεφρικής 

λειτουργίας.
24,32,33 

Σήμερα, η κατάλληλη μέθοδος αιμοκάθαρσης στις ΜΕΘ εξαρτάται 

από τις κλινικές καταστάσεις κάθε ασθενούς και την αιμοδυναμική του ανοχή.
21,28

 

Απαιτούνται κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις κατά τη διαδικασία  CRRT επειδή 

το μηχάνημα παρέχει μόνο τη θεραπεία και ενδέχεται να αποτύχει και να θέσει τον 

ασθενή σε κίνδυνο.
30

 Οι νοσηλευτές εντατικής θεραπείας έχουν επομένως σημαντικό 

ρόλο στη διαχείριση της τεχνολογίας CRRT. 

 

1.3.3. Σημαντικότητα θεραπείας συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης (CRRT) 

H οξεία νεφρική βλάβη είναι μια κλινική κατάσταση που σχετίζεται με σοβαρές 

συνέπειες και υψηλό ποσοστό θνητότητας.
37

 Η συνολική επίπτωση της οξείας 

νεφρικής βλάβης έχει αναφερθεί από 4% έως 60%.
38

 Η θεραπεία συνεχούς νεφρικής 

υποκατάστασης (CRRT) είναι το χρυσό πρότυπο για τη διαχείριση αιμοδυναμικά 

ασταθών ασθενών που χρειάζονται θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης (RRT). Αυτή 

η προσέγγιση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε μονάδες εντατικής θεραπείας 

και μονάδες καρδιαγγειακής φροντίδας, ειδικά σε ασθενείς με σήψη.
39

 Σε σύγκριση 

με τη διαλείπουσα αιμοκάθαρση (IHD), η CRRT παρέχει μια αργή δράση 

απομάκρυνσης των τοξικών ουσιών, διατηρώντας παράλληλα την αιμοδυναμική 

σταθερότητα και τον ενδοαγγειακό όγκο τους ασθενούς.
 
Σε μελέτες που διερευνούν 

τις κλινικές επιπτώσεις της CRRT, έχουν αναφερθεί καλύτερα αποτελέσματα, καθώς 
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και υψηλότερη επιβίωση και επαναφορά της νεφρικής λειτουργικότητας σε 

μακροχρόνια παρακολούθηση.
12

 Επίσης, η CRRT έχει συσχετιστεί με μειωμένο 

κίνδυνο θνητότητας σε ασθενείς με οξεία νεφρική βλάβη μετά από χειρουργική 

επέμβαση.
40

  

Η επιλογή της μεθόδου αιμοκάθαρσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο 

γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού, καθώς και από τις διαθέσιμες 

εγκαταστάσεις στο κέντρο θεραπείας. Εξάλλου, διαφορετικές μέθοδοι αιμοκάθαρσης 

αντιπροσωπεύουν μεταβλητό θεραπευτικό κόστος, επιπλοκές και περιορισμούς. Η 

χρήση της CRRT ως επιλογή σε ασθενείς που χρειάζονται θεραπεία νεφρικής 

υποκατάστασης έχει αυξηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Μια πρόσφατη μελέτη έχει 

προτείνει τη CRRT ως τη προτιμώμενη RRT σε ασθενείς με οξεία νεφρική βλάβη σε 

μονάδες εντατικής θεραπείας.
41

 Ωστόσο, η χρήση της CRRT πρέπει να περιορίζεται 

σε ασθενείς με σημαντική αιμοδυναμική αστάθεια.
 
Μειονεκτήματα της μεθόδου 

CRRT είναι το σχετικά υψηλό κόστος στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, η 

θρόμβωση του φίλτρου, οι διαταραχές πηκτικότητας, η εμφάνιση αιμορραγίας, η 

εμφάνιση λοίμωξης, η υποθερμία, η υπόταση καθώς και οι διαταραχές υγρών και 

ηλεκτρολυτών. Επιπλέον, οι ασθενείς πρέπει να παραμείνουν ακινητοποιημένοι κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας.
42 

Η αιμοδυναμική αστάθεια είναι μια σημαντική 

επιπλοκή που μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τερματισμό της RRT και αυξημένη 

πιθανότητα νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 

αιμοκάθαρση.
37

  

1.3.4 Οι γνώσεις των νοσηλευτών ΜΕΘ σχετικά με το CRRT 

Η τεχνολογία της CRRT δεν είναι ένα απλό φαινόμενο προς κατανόηση και έχει 

σύνθετο ρόλο στη λειτουργία της  υγειονομικής περίθαλψης. Ο Heidegger 

περιέγραψε την τεχνολογία της CRRT ως «αυθεντική έννοια», όπου οι χρήστες 

εκτιμούν τις τεχνολογίες για να εξυπηρετήσουν έναν σκοπό ή να επιτύχουν μια 

εργασία σε ένα δεδομένο πλαίσιο. Έτσι, οι τεχνολογίες υγείας μπορούν να γίνουν 

κατανοητές από την άποψη της αποτελεσματικότητας του σκοπού και της 

λειτουργικότητάς τους.
43

  

Οι νοσηλευτές εντατικής θεραπείας έχουν επομένως πρόσθετες ευθύνες και 

απαιτούνται πιο πολύπλοκα και ποικίλα σύνολα δεξιοτήτων για τη διαχείριση 

προηγμένων τεχνολογιών. Οι νοσηλευτές πρέπει να εφαρμόσουν αυτόνομα τεχνικές 
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(π.χ. παρακολούθηση δεδομένων ασθενούς με χρήση μιας ποικιλίας τεχνολογίας) και 

μη τεχνικές  δεξιοτήτες (π.χ. λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, ομαδική 

εργασία ή επικοινωνία) προκειμένου να αναγνωρίσουν πιθανά προβλήματα και να 

ακολουθήσουν μια κοινή πορεία. Οι νοσηλευτές εντατικής θεραπείας αναμένεται να 

κατανοήσουν τη νεφρική λειτουργία και να αναγνωρίσουν τη διαφορά μεταξύ της 

οξείας νεφρικής βλάβης και της χρόνιας νεφρικής νόσου.
44

 Σε σχέση με την οξεία 

νεφρική βλάβη, πρέπει επίσης να έχουν προηγμένες γνώσεις για να κατανοήσουν 

τους διαφορετικούς τρόπους CRRT. Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι όταν οι 

νοσηλευτές λαμβάνουν εκπαίδευση  σχετικά με την οξεία νεφρική βλάβη, τη χρόνια 

νεφρική νόσο και την CRRT, υπάρχει θετικός αντίκτυπος στη νοσηλευτική 

πρακτική.
44,45,46,47 

Έτσι, υπό το φως των πολύπλοκων τεχνολογικών εξελίξεων και 

των σχετικών αλλαγών στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί η ποιότητα της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών. Ωστόσο, η 

βιβλιογραφία υποδηλώνει ότι η παρουσία τεχνολογίας μπορεί να απενεργοποιήσει τη 

φροντίδα των ασθενών και να αποσπάσει την προσοχή των νοσηλευτών από την 

παροχή ψυχοκοινωνικών αναγκών στους ασθενείς. Οι επαγγελματίες του τομέα της 

υγείας κινδυνεύουν να παραβλέψουν τον ανθρωπισμό και τις διαπροσωπικές πτυχές 

της υγειονομικής περίθαλψης λόγω του ότι τυφλώνονται από την 

αποτελεσματικότητα που προσφέρει η τεχνολογία.
43 

 

Η συνεχής θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης περιλαμβάνει πολύπλοκη τεχνολογία 

και είναι θεραπεία υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι οι νοσηλευτές θα πρέπει να 

είναι πεπειραμένοι και με υψηλή εξειδίκευση προκειμένου να παρέχουν ποιοτική 

φροντίδα των ασθενών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή αποτελέσματα.
45

 Ο 

ρόλος των νοσηλευτών της εντατικής θεραπείας είναι να παρακολουθούν και να 

αξιολογούν την ανταπόκριση του ασθενούς στη CRRT, να ρυθμίζουν και να 

διακόπτουν το κύκλωμα αιμοκάθαρσης, να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις υγρών 

ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού, να διορθώνουν τους ηλεκτρολύτες, να χορηγούν 

υγρά και να παρακολουθούν την αιμοδυναμική κατάσταση και την ισορροπία 

βάσεων-οξέων των ασθενών. Ωστόσο, η εκμάθηση σχετικά με τις αρχές CRRT, η 

αξιολόγηση και παρακολούθηση των ασθενών και η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων μπορεί να είναι δύσκολη για ορισμένες νέους ή άπειρους νοσηλευτές.
47

  

Υπάρχουν προτάσεις στη βιβλιογραφία ότι οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης στη νοσηλευτική πρακτική CRRT είναι ζωτικής σημασίας, όπως η 
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καθοδήγηση, η εκπαίδευση του προσωπικού, η ύπαρξη σαφών προσδοκιών και 

επικοινωνίας σχετικά με την αρχική και συνεχιζόμενη ικανότητα CRRT και την 

προώθηση διεπιστημονικών σχέσεων
30,45,47,48

 Αυτά τα εκπαιδευτικά βασικά στοιχεία 

μπορούν να βελτιώσουν τη νοσηλευτική πρακτική της CRRT στη ΜΕΘ και να 

συμβάλουν στην επιτυχία των προγραμμάτων CRRT. Οι Sclauzero et. al (2006) 

ανέφεραν ότι το 88% των συμμετεχόντων νοσηλευτών εκδήλωσαν την επιθυμία να 

εμβαθύνουν περισσότερο στις πτυχές διαχείρισης της CRRT λόγω της περιορισμένης 

εργασιακής τους εμπειρίας στην πρακτική CRRT
48 

Ομοίως, οι Langford et al. (2008), σε μια εθνική έρευνα των νοσηλευτών εντατικής 

θεραπείας σχετικά με τις νοσηλευτικές πρακτικές CRRT, διαπίστωσαν ότι οι 

νοσηλευτές απαιτούσαν εκτεταμένη αρχική εκπαίδευση CRRT αλλά υπήρχε 

περιορισμένος χρόνος εκμάθησης. Σε μια άλλη μελέτη, η έρευνα αξιολόγησης των 

Graham & Lischer (2011), διερεύνησε θέματα νοσηλευτικής στην πρακτική CRRT, 

συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της 

αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού, της αξιολόγησης ικανοτήτων και των 

διαδικασιών βελτίωσης της ποιότητας μέσω της χρήσης ενός νοσηλευτικού 

συνεργατικού μοντέλου φροντίδας. Τα ευρήματα αυτού του διετούς προγράμματος 

έδειξαν μείωση των σφαλμάτων και αύξηση της συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο 

CRRT, αλλά και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη διαχείριση της CRRT
45 

Εκτός από τις υποκείμενες γνώσεις, οι νοσηλευτές εντατικής θεραπείας θα πρέπει να 

έχουν τεχνικές δεξιότητες που περιλαμβάνουν παρακολούθηση και τεκμηρίωση των 

πιέσεων ροής CRRT, διαχείριση της αντιμετώπισης προβλημάτων CRRT και 

διατήρηση της διάρκειας ζωής του κυκλώματος.
30,49

 Οι νοσηλευτές πρέπει επομένως 

να εκπαιδεύονται και να αξιολογούνται σε βάθος όταν αλληλεπιδρούν με την 

προηγμένη τεχνολογία. Σύμφωνα με τους Graham και Lischer (2011), ορισμένα 

νοσοκομεία έχουν αναπτύξει εργαλεία εκμάθησης  CRRT (ή εργαλεία αξιολόγησης) 

για την αξιολόγηση της απόδοσης με μηχανήματα CRRT (Graham & Lischer, 2011). 

Οι Graham και Lischer (2011) τονίζουν ότι πολλοί νοσηλευτές  ακολουθούν αυτό που 

τους λένε και διδάσκονται από άλλους νοσηλευτές και όχι από ειδικούς κλινικούς 

εκπαιδευτές που έχουν εμπειρία στην πρακτική CRRT. Τα εκπαιδευτικά μαθήματα ή 

τα προγράμματα αξιολόγησης μπορούν να βοηθήσουν τους νοσηλευτές να 

βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους
45
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1.4 Παράγοντες κινδύνου οξείας νεφρικής βλάβης 

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η ΟΝΒ είναι συνήθως πολυπαραγοντική με 

πολλούς διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη νεφρική λειτουργία. Ο 

συνδυασμένος κίνδυνος για κάθε ασθενή περιλαμβάνει τόσο οξείες καταστάσεις που 

προκαλούν ΟΝΒ όσο και χρόνιες παθήσεις και παράγοντες που σχετίζονται με τον 

ασθενή και καθορίζουν πόσο ευάλωτος είναι να αναπτύξει ΟΝΒ.
1
 Ο τύπος και η 

ένταση της οξείας έκθεσης έχουν επίσης σημασία. Η εκτίμηση του απόλυτου 

κινδύνου για ΟΝΒ είναι δύσκολη και έχουν γίνει προσπάθειες για την ανάπτυξη 

βαθμολογιών πρόβλεψης κινδύνου, αλλά περιορίζονται κυρίως σε ασθενείς μετά από 

καρδιακή χειρουργική επέμβαση.
50,51 

Οι ασθενείς στις ΜΕΘ εκτίθενται σε πολλούς 

πιθανούς παράγοντες που προκαλούν ΟΝΒ και οποιαδήποτε κρίσιμη ασθένεια 

καθεαυτή είναι παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση ΟΝΒ. 

Η προχωρημένη ηλικία και το φύλο (γυναίκες) σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο 

ανάπτυξης ΟΝΒ.
52

 Από τις χρόνιες συννοσηρότητες, η χρόνια νεφρική νόσος (CKD)  

είναι ένας από τους παράγοντες που συνδέονται περισσότερο με τον αυξημένο 

κίνδυνο ΟΝΒ, με ακόμη και μια ήπια αύξηση στην Cr.
53,56

 Ο διαβήτης και η 

καρδιακή δυσλειτουργία αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης για ΟΝΒ.
53,54

 Σε 

ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε καρδιακή χειρουργική επέμβαση, η πνευμονική 

νόσος και η ηπατική νόσος είναι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισης ΟΝΒ.
52,55,57 

Τα αυξανόμενα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ορισμένοι  γενετικοί παράγοντες μπορούν 

να προδιαθέσουν ορισμένους ασθενείς για ανάπτυξη ΟΝΒ. Η χρόνια νεφρική νόσος, 

η σήψη, η ηπατική ανεπάρκεια, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι κακοήθειες καθώς και οι 

συννοσηρότητες αυξάνουν τον κίνδυνο βλάβης των νεφρών που προκαλείται από 

φάρμακα.
58 

Ασθενείς με κακοήθεις καταστάσεις ενδέχεται να έχουν υψηλότερο κίνδυνο ΟΝΒ στη 

ΜΕΘ. Ο καρκίνος μπορεί να προκαλέσει ΟΝΒ είτε με άμεση προσβολή των νεφρών, 

μέσω σηπτικών λοιμώξεων είτε από νεφροτοξικούς χημειοθεραπευτικούς 

παράγοντες.
59

 Το σύνδρομο λύσης όγκου (TLS) είναι μια μεταβολική επιπλοκή του 

καρκίνου ή της θεραπείας του καρκίνου που συχνά οδηγεί σε ΟΝΒ
60 

Η σηψαιμία είναι η πιο κοινή υποκείμενη αιτία για την εμφάνιση ΟΝΒ με έως και το 

50% των περιπτώσεων ΟΝΒ να σχετίζονται με τη σηψαιμία.
61

 Καταστάσεις που 
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οδηγούν σε σοβαρή υποογκαιμία  ή παρατεταμένη υπόταση προδιαθέτουν τους 

ασθενείς σε ΟΝΒ.
56,62 

Η χρήση αμύλου υδροξυαιθυλίου (HES) σε ασθενείς της ΜΕΘ μπορεί να είναι 

δυσμενής όσον αφορά τη λειτουργία των νεφρών. Τρεις μετα-αναλύσεις κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι η χρήση κολλοειδών (HES) σε ασθενείς με κρίσιμη ασθένεια 

μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ΟΝΒ.
63

 Το HES σε σύγκριση με τα κρυσταλλοειδή 

διαλύματα αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρής ΟΝΒ και έναρξης θεραπειών «νεφρικής 

υποκατάστασης» (RRT).
64

 Ιδιαίτερα, σε ασθενείς με ONB με σοβαρή σήψη, το HES 

συσχετίστηκε με αυξημένη ανάγκη για RRT.
65 

Η αλβουμίνη έχει βρεθεί ότι αυξάνει την επιβίωση και μειώνει τη συχνότητα 

εμφάνισης της ΟΝΒ σε κιρρωτικούς ασθενείς . Ωστόσο, σε ασθενείς της  ΜΕΘ, δεν 

έχει αποδειχθεί όφελος από τη χρήση της αλβουμίνης
65 

Η υπερβολική συσσώρευση υγρών έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας κινδύνου για 

την ΟΝΒ.
19

 Το πώς η συσσώρευση υγρών οδηγεί στην ΟΝΒ δεν είναι πλήρως 

κατανοητό.
66

 Η χειρουργική επέμβαση και ιδιαίτερα η καρδιακή χειρουργική 

επέμβαση με καρδιοπνευμονική παράκαμψη  (bypass) είναι παράγοντας κινδύνου για 

ΟΝΒ λόγω πιθανών αλλαγών στην αιμοδυναμική κατάσταση, στον ενδοαγγειακό 

όγκο, στην παροχή οξυγόνου και στην αντίδραση συστημικής φλεγμονής (σύνδρομο 

συστημικής φλεγμονώδους απόκρισης, SIRS) που προκαλείται από τη χειρουργική 

επέμβαση και την καρδιοπνευμονική παράκαμψη.
67,68 

Διάφορα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη ΜΕΘ είναι γνωστό ότι είναι 

νεφροτοξικά. Έως και το ένα τέταρτο των σοβαρών περιπτώσεων ΟΝΒ σχετίζονται 

εν μέρει με την τοξικότητα στη φαρμακευτική αγωγή.
69

 Φάρμακα που έχουν 

ενοχοποιηθεί είναι η ακυκλοβίρη, αμινογλυκοσίδες, αμφοτερικίνη, διουρητικά, 

ανοσοσφαιρίνες, μετφορμίνη, μεθοτρεξάτη κ.α.
70 

 

1.5 Έκβαση ασθενών με Οξεία Νεφρική Βλάβη 

1.5.1. Ανάρρωση από την ΟΝΒ 

Οι περισσότεροι ασθενείς που βιώνουν σοβαρή ΟΝΒ με θεραπεία «νεφρικής 

υποκατάστασης» αναρρώνουν πλήρως ή μερικώς. Τα ποσοστά ανάρρωσης που 
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αναφέρονται (ορίζονται ως ανεξάρτητα από τη θεραπεία) κυμαίνονται από 75% έως 

95,6% την 90
η
 ημέρα και από 90% έως 95% σε πέντε χρόνια.

71,72,73,74
 Ωστόσο, ακόμη 

και οι ασθενείς που απαλλάσσονται από αιμοκάθαρση παραμένουν σε αυξημένο 

κίνδυνο για χρόνια νεφρική νόσο με εξάρτηση από τη θεραπεία και μακροπρόθεσμα 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά θνητότητας.
8,56

 Επίσης, οι χρόνιες καταστάσεις όπως ο 

διαβήτης και η χρόνια νεφρική νόσος σχετίζονται με τη μη ανάρρωση από την 

ΟΝΒ.
54,75

 

 

1.5.2. Διάρκεια νοσηλείας και κόστος φροντίδας 

Η διάρκεια της νοσηλείας (LOS) είναι ένα αποτέλεσμα που υπόκειται σε μεροληψία, 

ωστόσο, πολλές μελέτες που αξιολογούν τη συχνότητα εμφάνισης της ΟΝΒ 

αναφέρουν επίσης τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ για ασθενείς με και χωρίς ΟΝΒ. 

Όλες αυτές οι μελέτες διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με ΟΝΒ παρέμειναν περισσότερο 

στη ΜΕΘ από τους ασθενείς χωρίς ΟΝΒ.
41,76,77,78 

Εκτιμάται ότι η θεραπεία ασθενών 

με ΟΝΒ αυξάνει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ κατά 10 

δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.
69,79

 Σύμφωνα με μελέτες, η ΟΝΒ διπλασιάζει το 

κόστος για νοσοκομειακή περίθαλψη σε ΜΕΘ σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς 

ΟΝΒ.
79,80

 Σε μια φινλανδική μελέτη το 2005, το κόστος ενός έτους προσαρμοσμένης 

ποιότητας (QALY) για ασθενείς με ΟΝΒ που έλαβαν θεραπεία «νεφρικής 

υποκατάστασης»  ήταν 222.000 € / QALY για το πρώτο έτος.
81

  

 

1.5.3. Ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία 

Η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία (HRQol) (Health- Related Quality of 

life) είναι ο αντίκτυπος της κατάστασης της υγείας των ασθενών στην ποιότητα ζωής 

τους. Το HRQol είναι μια πολυδιάστατη έννοια που περιλαμβάνει σωματικές, 

πνευματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές πτυχές. Η ποιότητα ζωής των ασθενών 

HRQol μπορεί να μετρηθεί με διάφορα ερωτηματολόγια. 

Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, η HRQol των ασθενών που εισήχθησαν στη 

ΜΕΘ ήταν ήδη χαμηλότερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού πριν από βαριά 

νόσο.
82

 Η μεγαλύτερη ηλικία και βαρύτητα της νόσου μπορεί να σχετίζονται με ένα 
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φτωχότερο HRQol. Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία νεφρών λόγω ΟΝΒ, η 

υπάρχουσα χρόνια νεφρική νόσος έχει συσχετιστεί με ένα φτωχότερο HRQol σκορ 

μετά τη θεραπεία στη ΜΕΘ.
83

 Σε ασθενείς της ΜΕΘ, η επείγουσα εισαγωγή, η 

αυξημένη Cr κατά την εισαγωγή, η υποθερμία και ο μεταστατικός καρκίνος 

αποτελούν προγνωστικούς δείκτες  κακής ποιότητας ζωής που μετρήθηκαν με την 

HRQol.
84

 

Η HRQol των ασθενών με ΟΝΒ έχει αξιολογηθεί σε προηγούμενες μελέτες.
85

 Μια 

πρόσφατη μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η HRQol  των ασθενών με ΟΝΒ σε 

έξι μήνες μετά την εισαγωγή στη ΜΕΘ ήταν παρόμοια με αυτή των ασθενών χωρίς 

ΟΝΒ. Η HRQol των ασθενών με ΟΝΒ ήταν επίσης χαμηλότερη σε σύγκριση με τον 

γενικό πληθυσμό κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ.
86

 Μια άλλη μελέτη που αξιολόγησε 

μετεγχειρητικούς ασθενείς με ΟΝΒ χρησιμοποιώντας το SF-36 διαπίστωσε ότι, παρά 

το γεγονός ότι είχαν χαμηλότερες βαθμολογίες σε φυσικές λειτουργίες σε έξι μήνες, 

οι ασθενείς με ΟΝΒ θεώρησαν ότι η ποιότητα ζωής τους ήταν καλύτερη από ό, τι 

πριν την εισαγωγή στη ΜΕΘ.
85 

Άλλες μελέτες που ανέφεραν την HRQol ασθενών με ΟΝΒ περιελάμβαναν μόνο 

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία «νεφρικής υποκατάστασης» και σε όλες τις 

έρευνες έχει αναφερθεί μειωμένη σωματική υγεία σε σύγκριση με τις ομάδες 

ελέγχου.
83 

 

1.5.4. Μακροχρόνιες επιπτώσεις 

Στις άμεσες επιπλοκές, την κακή έκβαση και τα ανεπιθύμητα μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα που σχετίζονται με την οξεία νεφρική βλάβη περιλαμβάνονται οι 

αυξημένοι κινδύνοι χρόνιας νεφρικής νόσου, καρδιαγγειακών συμβαμμάτων, 

καρδιακής ανεπάρκειας, επανεισαγωγής στο νοσοκομείο καθώς και η υψηλότερη 

θνητότητα.
56 

Η  οξεία νεφρική βλάβη μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα 

εμφάνισης όλων αυτών των αυξημένων κινδύνων. Αν και η ευαισθητοποίηση έχει 

αυξηθεί, προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδεδειγμένες θεραπευτικές στρατηγικές για 

τη μείωση των επακόλουθων της οξείας νεφρικής βλάβης, ούτε ισχυρές ενδείξεις για 

εστιασμένη αναβάθμιση στρατηγικών στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης 

ασθενών με υψηλό κίνδυνο ONB.
87
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών 

των ασθενών ΜΕΘ του ΠαΓΝΗ που τέθηκαν σε εξωνεφρική κάθαρση, η διερεύνηση 

των ενδείξεων έναρξης, παραγόντων κινδύνου, πιθανών επιπλοκών και η 

παρατήρηση έκβασης των ασθενών μετά τη διακοπή της εξωνεφρικής κάθαρσης. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτει η παρούσα εργασία  είναι:  

• Ποια τα χαρακτηριστικά των ασθενών που έλαβαν CRRT; 

• Ποια τα χαρακτηριστικά κατά την έναρξης της CRRT;  

• Πώς σχετίζεται το ισοζύγιο υγρών με την ανάγκη εξωνεφρικής κάθαρσης; 

•           Ποια τα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της CRRT; 

• Πώς σχετίζεται η πρωτοπαθής διάγνωση και η ανάπτυξη πολυοργανικής 

ανεπάρκειας με την ανάγκη εξωνεφρικής κάθαρσης και συγκεκριμένα 

a. Ποια η συσχέτιση της διαγνωστικής κατηγορίας (σήψη, τραύμα, 

χειρουργείο, κλπ) με την ανάγκη και την ένδειξη έναρξης εξωνεφρικής 

κάθαρσης; 

• Η χορήγηση κολιστίνης, ενός αντιβιοτικού που χρησιμοποιείται για τα 

πολυανθεκτικά μικρόβια στη ΜΕΘ, σχετίζεται με την ανάγκη εξωνεφρικής 

κάθαρσης; 

• Ποιά είναι η έκβαση στους 3-6-12 μήνες ασθενών που κατά τη νοσηλεία τους 

στη ΜΕΘ εμφάνισαν νεφρική ανεπάρκεια με ανάγκη εξωνεφρικής κάθαρσης; 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

3.1 Ερευνητικός Σχεδιασμός  

Το είδος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε  ήταν αναδρομική μονοκεντρική 

μελέτη. Η έρευνα έλαβε χώρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (Π.Α.Γ.Ν.Η). Για τη συλλογή 

των δεδομένων  έγινε μελέτη και  καταγραφή σε βάση συλλογής δεδομένων των 

ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ την τριετία 2017-2019 και εμφάνισαν Οξεία 

Νεφρική Βλάβη τουλάχιστον 48ώρες μετά την εισαγωγή τους.   

 

3.2 Δείγμα – Κριτήρια Εισαγωγής στη μελέτη 

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ και 

τέθηκαν σε εξωνεφρική υποστήριξη για το χρονικό διάστημα 1
η
 Ιανουαρίου 2017 έως 

31
η
 Δεκεμβρίου 2020.  

Τα κριτήρια των ασθενών στη μελέτη ήταν: 

1. νοσηλεία στη ΜΕΘ από 1
η
 Ιανουαρίου 2017 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2020 

2. εξωνεφρική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους 

3. επαρκή στοιχεία ασθενών 

Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν: 

1. ασθενείς χωρίς εξωνεφρική υποστήριξη κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους στη 

ΜΕΘ 

2. μη επαρκή στοιχεία ασθενών 

Κατά το χρονικό διάστημα 1
η
 Ιανουαρίου 2017 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2020, συνολικά 

1350 ασθενείς εισήχθησαν στη ΜΕΘ, εκ των οποίων 300 ασθενείς (300/1350= 

0,22%) πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη και αποτέλεσαν το δείγμα. 

 

3.3 Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής 

ασθενών Critis Synergy Plus και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση φόρμα καταγραφής 
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δεδομένων  που δημιουργήθηκε από τον ερευνητή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Στη φόρμα 

έγινε καταγραφή των εξής δεδομένων: 

Φύλο Ασθενούς 

Ηλικία 

Δείκτη Βάρους Σώματος (ΔΒΣ) 

Αιτία Εισαγωγής 

Παράγοντες Κινδύνου (Αρτηριακή Υπέρταση, ΧΝΝ, Καρδιακή Ανεπάρκεια, 

Σακχαρώδης Διαβήτης) 

Διάρκεια Νοσηλείας ΜΕΘ (Ημερομηνία Εξόδου) 

Μηχανικός αερισμός και Διάρκεια (ημέρες) 

Έκβαση (επιβίωση ΜΕΘ) 

GCS 

SOFA score (ημέρα εισαγωγής και ημέρα έναρξης CRRT) 

APACHE II score 

RAI 

Hb (πριν και μετά την CRRT) 

Ουρία (πριν, μετά την CRRT και εξόδου) 

Κρεατινίνη (πριν, μετά την CRRT και εξόδου) 

Ημέρα Νοσηλείας Έναρξης CRRT 

Συνολική Διάρκεια  CRRT (ημέρες) 

pH (πριν και μετά την CRRT) 

Κ (πριν και μετά την CRRT) 

Όγκος Αποβαλλόμενων (4ωρου και 8ωρου πριν την CRRT) 

Ισοζύγιο Υγρών (8ωρου και 24ωρου πριν την CRRT) 
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Ισοζύγιο Υγρών Συνολικά (Grand total ισοζυγίου την ημέρα που μπήκε σε CRRT σε 

ml και ισοζύγιο 24ώρες μετά τον τερματισμό της CRRT) 

Χορήγηση Norαdrenaline (sum – ml 3 days) 

Μεταγγίσεις 

Χορήγηση Colistin (πριν την έναρξη CRRT) συνολική δόση και για πόσες μέρες. 

3.4 Ηθική και Δεοντολογία 

Το πρωτόκολλο της παρούσας μελέτης εγκρίθηκε από το επιστημονικό και διοικητικό 

συμβούλιο τους ΠαΓΝΗ (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11247/30-09-20 και 88527/21-10-

20 αντίστοιχα). Για τη διατήρηση της ανωνυμίας των ασθενών δόθηκε στον κάθε 

ασθενή ένας κωδικός αριθμός όπως ορίζεται από το «Γενικό  Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 27
ης

 Απριλίου 2016]. Σε κανένα στάδιο της έρευνας ή της 

διάχυσης των πληροφοριών δεν αναφέρθηκαν τα ονόματα των ασθενών και δεν 

πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. 

3.5 Στατιστική Ανάλυση 

Στην ανάλυση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ως ποσοστό για τις κατηγορικές 

μεταβλητές και ως μέση ή διάμεση τιμή για τις συνεχείς μεταβλητές κατόπιν ελέγχου 

του τύπου της κατανομής. Η σύγκριση μεταξύ ομάδων έγινε με Mann-Whitney U 

test.  
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

4.1 Χαρακτηριστικά ασθενών που έλαβαν CRRT 

Κατά το χρονικό διάστημα 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2020, συνολικά 

1350 ασθενείς εισήχθησαν στη ΜΕΘ, εκ των οποίων 300 ασθενείς (22%) τέθηκαν σε 

εξωνεφρική κάθαρση.  

4.1.1. Δημογραφικά 

Τα δημογραφικά των ασθενών όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα ήταν 

παρόμοια με το γενικό πληθυσμό της ΜΕΘ.  

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία ασθενών 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ ΣΕ CRRT ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΦΥΛΟ Αντρες (%) 67  

ΗΛΙΚΙΑ (έτη) 68  14 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 30 7 

4.1.2. Σκορ Βαρύτητας και Διάγνωση Εισαγωγής 

Στο γράφημα 1  αναλύονται οι βασικές κατηγορίες εισαγωγής. Ειδικότερα, η σήψη 

αποτέλεσε το 32%, οι παθήσεις τους αναπνευστικού το  24% , οι μετεγχειρητικοί 

ασθενείς ήταν το 18%, οι ασθενείς με παθήσεις του ΚΝΣ το 14% και οι ασθενείς με 

καρδιολογικά νοσήματα το 13%.  

Γράφημα 1. Παθολογικές αιτίες εισαγωγής ασθενών στη ΜΕΘ.  
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η βαρύτητα κατά την εισαγωγή των ασθενών που 

εισήχθησαν και τέθηκαν σε CVVH. 

Πίνακας 2.  Σκορ βαρύτητας νόσου ασθενών 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

GCS  7 4 

SOFA SCORE ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 13 3 

APACHE ΙΙ SCORE 24 6 

RΑΙ 25 15 

 

Στο παρακάτω γράφημα δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα παρουσίας 

των γνωστών παραγόντων κινδύνου οξείας νεφρικής βλάβης.  

 

Γράφημα 2. Παράγοντες κινδύνου ασθενών 
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4.2. Χαρακτηριστικά των ασθενών κατά την έναρξη της εξωνεφρικής κάθαρσης 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα στα 2/3 των ασθενών (67%) η έναρξη της 

κάθαρσης έγινε άμεσα με την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ, τις πρώτες 48 ώρες, ενώ 

έναρξη κάθαρσης μετά την πρώτη εβδομάδα παραμονής στη ΜΕΘ παρατηρήθηκε 

μόνο στο 15% των ασθενών.  

 

Γράφημα 3. Έναρξη εξωνεφρικής κάθαρσης  

 

4.2.1.  Εργαστηριακά  

Κατά την εισαγωγή τους οι ασθενείς είχαν διάμεσες τιμές ουρίας και κρεατινίνης 78 

(IQR=50-135), 1.84 (IQR=1.1-2.9). Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η κατανομή 

(απόλυτος αριθμός ασθενών) των εργαστηριακών τιμών που αποτελούν ενδείξεις 

κάθαρσης, άμεσα πριν την έναρξη της κάθαρσης.  
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Γράφημα 4. Κατανομή εργαστηριακών τιμών 
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Κατά την έναρξη της εξωνεφρικής κάθαρσης σοβαρή ουραιμία με ουρία >200 mg/dl 

παρουσίαζε το 10% των ασθενών, υπερκαλιαιμία με Κ>5 meq/l το 10% των ασθενών 

και σοβαρή οξυαιμία με pH<7.25 το 40% των ασθενών.  

 

4.2.2. Ισοζύγιο Υγρών 

Μια συχνή ένδειξη εξωνεφρικής κάθαρσης είναι η διατήρηση του ισοζυγίου υγρών. 

Καθώς στον ιατρικό φάκελο η ένδειξη έναρξης της εξωνεφρικής κάθαρσης δεν 

καταγράφεται, για να στοιχειοθετήσουμε την χρήση εξωνεφρικής κάθαρσης με στόχο 

το ισοζύγιο υγρών εξετάσαμε τον όγκο των αποβαλόμενων ούρων και του ισοζυγιου 

υγρών τις ώρες πριν την έναρξη της κάθαρσης.  Βρέθηκε ότι το 50% των ασθενών 

έχει διούρηση <100 ml/8h, και το 85% είχε διούρηση <100 ml/h, καθώς και 

σημαντικά θετικό ισοζύγιο υγρών, φαίνεται λοιπόν ότι η μειωμένη διούρηση και 

αδυναμία διαχείρισης υγρών είναι η συχνότερη αιτία έναρξης της εξωνεφρικής 

κάθαρσης.  

 

Γράφημα 5. Όγκος αποβαλλόμενων 8 ώρες προ κάθαρσης 

 

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται ότι οι ασθενείς που εντάσσονται σε κάθαρση έχουν 

σημαντικά θετικό ισοζύγιο υγρών το 24ωρο προ της κάθαρσης, με το 50% να έχει >2 

λίτρα θετικό ισοζύγιο. 
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Γράφημα 6. Όγκος αποβαλλόμενων 12 ώρες προ κάθαρσης 

 

4.2.3. Αγγειοσυσπαστικά, Μεταγγίσεις, και Αντιβιοτικά  

Η χορήγηση υψηλών δόσεων αγγειοσυσπαστικών σχετίζεται με την εμφάνιση οξείας 

νεφρικής ανεπάρκειας. Στην παρούσα μελέτη επιβεβαιώνεται αυτή η παρατήρηση, η 

πλειοψηφία των ασθενών που χρειάστηκαν εξωνεφρική κάθαρση είχαν σοκ με 

ανάγκη χορήγησης αγγειοσυσπαστικών. Συγκεκριμένα, από τους ασθενείς στους 

οποίους η κάθαρση ξεκίνησε μετά την 3
η
 μέρα, το 96% λάμβανε νορεπινεφρίνη τις 

προηγούμενες μέρες, και στο 10% η μέση δόση υπερέβαινε τα 0,3μg/kg/min.  

Οι περισσότεροι ασθενείς (Ν=203, 67%) χρειάστηκαν μετάγγιση συμπυκνωμένων 

ερυθρών ενώ λάμβαναν εξωνεφρική κάθαρση. Το εύρημα αυτό σχετίζεται τόσο με τη 

βαρύτητα της νόσου και την αναιμία του βαρέως πάσχοντος, όσο και με την απώλεια 

αίματος όταν υπάρχει δυσλειτουργία του φίλτρου αιμοδιαδιήθησης. Συγκεκριμένα, 

από τους ασθενείς που χρειάστηκαν μετάγγιση το 37% έλαβε 1-2 μονάδες, ενώ το 

63% έλαβε >2 μονάδες, διάμεση τιμή 3 μονάδες, IQR 2-7 μονάδες. 

Η κολιστίνη είναι ένα αντιβιοτικό δραστικό έναντι πολυανθεκτικών gram αρνητικών 

όπως το Acinetobacter, που ενδημούν στο νοσοκομείο μας, και η οποία σχετίζεται με 

αυξημένη συχνότητα νεφρικής βλάβης. Στους ασθενείς που μελετήθηκαν 

διαπιστώθηκε ότι από τους 45 ασθενείς στους οποίους έγινε έναρξη κάθαρσης μετά 
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την 7
η
 μέρα, οι 41 (91%) είχαν ξεκινήσει αγωγή με κολιστίνη. Αν και η εμφάνιση 

οξείας νεφρικής βλάβης είναι πολυπαραγοντική, το πολύ υψηλό ποσοστό χρήσης 

κολιστίνης σε αυτούς τους ασθενείς, συνηγορεί υπέρ της αιτιολογικής σχέσης της 

χρήσης της με την εμφάνιση νεφρικής βλάβης με ανάγκη για κάθαρση. 

4.3. Εκβάσεις 

Η διάμεση διάρκεια υποστήριξης με εξωνεφρική κάθαρση των ασθενών ήταν 5.5 

μέρες (IQR=3-13), και 162/300 παρέμεναν σε κάθαρση μέχρι την τελευταία μέρα 

παραμονής τους στη ΜΕΘ. Η πρώιμη (χρονικά) έναρξη της κάθαρσης (εντός 

48ωρου) δεν είχε συσχέτιση με την διάρκεια της κάθαρσης ή την τελική έκβαση των 

ασθενών. Η διάρκεια μηχανικού αερισμού ήταν 8 μέρες (IQR=3-16) και παραμονής 

στη ΜΕΘ 12 μέρες (IQR=5-21). 

Επίσης εξετάστηκε η έκβαση των ασθενών στη ΜΕΘ, στους  3, 6 και 12 μήνες μετά. 

Η θνητότητα των ασθενών που κατά τη νοσηλεία τους υποβλήθηκαν σε εξωνεφρική 

κάθαρση ήταν 47% (Ν=141), ενώ η προβλεπόμενη με βάση το σκορ βαρύτητας κατά 

την εισαγωγή τους ήταν 40-60%. To 49% των ασθενών (146) επιβίωσαν, και 4% 

μεταφέρθηκε εκτός νοσοκομείου, και δεν υπάρχουν στοιχεία. Από τους 146 ασθενείς 

που εξήλθαν της ΜΕΘ, οι 9 απεβίωσαν εντός του πρώτου τριμήνου (6%), 10 

επιπλέον έως τους 6 μήνες (7%) και 16 (13%) έως τους 12 μήνες. Έτσι συνολικά η 

θνητότητα στο έτος ασθενών που κατά τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ χρειάστηκαν 

εξωνεφρική κάθαρση ήταν 59% και 24% των ασθενών που εξήλθαν της ΜΕΘ 

αποβίωσαν εντός έτους. Οι ασθενείς που απεβίωσαν στο έτος μετά την έξοδο τους 

από τη ΜΕΘ ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία (77 vs. 67) από αυτούς που επέζησαν, και 

είχαν υψηλότερο σκορ βαρύτητας νόσου κατά την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ 

(APACHE II 25 vs. 21), αλλά δεν διέφεραν ως προς τα χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται  με την εξωνεφρική κάθαρση. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ποσοστό των ασθενών που είχαν ανάγκη 

αιμοκάθαρσης στους 3, 6 και 12 μήνες μετά την έξοδο από τη ΜΕΘ.  
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Γράφημα 7. ΄Εκβαση ασθενών 3-6-12 μήνες μετά την έξοδο από τη ΜΕΘ 

 

Οι ασθενείς που συνέχισαν να χρειάζονται αιμοκάθαρση είχαν πιο συχνά από αυτούς 

στους οποίους αποκαταστάθηκε η νεφρική λειτουργία χρόνια νεφρική νόσο ως 

παράγοντα κινδύνου (85 vs 1%), ολιγουρία ως ένδειξη έναρξης της κάθαρσης (82 vs 

58%), και πιο πρώιμη έναρξη της κάθαρσης, με έναρξη εντός 24ωρου σε ποσοστό 

87% vs 64%, ενώ η ηλικία, η βαρύτητα νόσου κατά την εισαγωγή δεν διέφεραν. 

Επιπλέον από τους ασθενείς που κατά την έξοδο τους από τη ΜΕΘ είχαν ανάγκη για 

εξωνεφρική κάθαρση (Ν=48) στο έτος 11 (23%) είχε αποβιώσει, 13 παρέμειναν σε 

διαλείπουσα αιμοκάθαρση (27%) και 24 (50%) δεν είχαν πλέον ανάγκη 

αιμοκάθαρσης. Μόνο ένας εκ των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο κατά την 

εισαγωγή του αποδεσμεύτηκε από την κάθαρση. Η διάμεση ηλικία αυτών που 

αποβίωσαν ήταν τα 84 έτη ενώ αυτών που επιβίωσαν τα 65 έτη, χωρίς διαφορά 

μεταξύ αυτών που συνέχισαν να χρειάζονται ή όχι κάθαρση.   

 

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η παρούσα μελέτη περιγράφει τα χαρακτηριστικά των ασθενών που νοσηλεύθηκαν 

σε ΜΕΘ Ενηλίκων και τέθηκαν σε εξωνεφρική υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας. 

Οι ασθενείς που είχαν σήψη, υποστηρίχθηκαν με μηχανικό αερισμό, είχαν πολύ-

οργανική ανεπάρκεια, λάμβαναν αγγειοδραστικά φάρμακα και είχαν συν-

νοσηρότητα, είχαν αυξημένα ποσοστά θνητότητας. 
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Η ΟΝΒ είναι ένα πολύπλοκο και συχνό κλινικό σύνδρομο που σχετίζεται με 

σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι 

ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν ΟΝΒ αποτελούν το 20.1%-40.3% των συνολικών 

εισαγωγών στις ΜΕΘ. Περίπου το 35% των βαρέως πασχόντων την πρώτη εβδομάδα 

νοσηλείας στη ΜΕΘ θα αναπτύξει ΟΝΒ, από αυτούς το 15% θα εξελιχθεί σε σοβαρή 

νεφρική ανεπάρκεια, ενώ περίπου το 7-12% θα χρειαστεί νεφρική υποκατάσταση.
17 

Το ποσοστό θνησιμότητας ασθενών που υποστηρίχτηκαν με εξωνεφρική κάθαρση 

στη ΜΕΘ, στη μελέτη των Macedo et al. (2011) ήταν 53.1%
35

. Η θνητότητα ήταν 

υψηλή στους ασθενείς που μελετήθηκαν. Οι ασθενείς με σοβαρή ΟΝΒ που 

χρειάζονται θεραπεία με CRRT έχουν σημαντικά υψηλότερη θνητότητα από τους 

νοσηλευόμενους ασθενείς στη ΜΕΘ που δεν αναπτύσσουν σοβαρή ΟΝΒ και τίθενται 

σε εξωνεφρική κάθαρση
55

.  

Κύρια αιτία εισαγωγής (πρωτοπαθής νόσος) των ασθενών στη ΜΕΘ στην παρούσα 

μελέτη ήταν το σηπτικό shock. Στην μελέτη των Piccini et al (2011) κύριες αιτίες 

διάγνωσης των ασθενών που τέθηκαν υπό εξωνεφρική κάθαρση ήταν η σήψη
67

. 

Συνήθη αίτια που προκαλούν ΟΝΒ είναι η σήψη, τα υψηλά επίπεδα ουρίας, οι 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές καθώς και οι διαταραχές του ισοζυγίου, παράγοντες που 

επιβεβαιώθηκαν και στη δική μας μελέτη
68
. Παράλληλα, η ύπαρξη shock που 

χαρακτηρίζεται και από τη χορήγησης αγγειοδραστικών παραγόντων σχετίζεται με 

ΟΝΒ
70

, το οποίο επιβεβαιώνεται και στην παρούσα μελέτη. 

Οι αιμοκαθαιρόμενοι συχνά χρειάζονται μεγάλο αριθμό μεταγγίσεων. Αυτό 

επιβεβαιώνεται σε παρόμοια μελέτη των Chertow et al., 2005 σύμφωνα με την οποία 

η βαρύτητα της νόσου του βαρέως πάσχοντος, καθώς και η απώλεια αίματος όταν 

υπάρχει δυσλειτουργία του φίλτρου αιμοδιαδιήθησης θέτουν επιτακτική την ανάγκη 

μετάγγισης στους ασθενείς
79

. 

Επίσης η χρήση κολιστίνης ενός αντιβιοτικού που χρησιμοποιείται για τα 

πολυανθεκτικά μικρόβια είναι πολύ συχνή στους ασθενείς που εντάσσονται σε 

εξωνεφρική κάθαρση.  Σε παρόμοια αναδρομική μελέτη των Corti et al, 2019  στους 

ασθενείς που μελετήθηκαν διαπιστώθηκε ότι από τους 90 ασθενείς στους οποίους 

έγινε έναρξη κάθαρσης μετά την 8
η
 μέρα, οι 85 (93%) είχαν ξεκινήσει αγωγή με 

κολιστίνη
88
, ευρήματα που συμφωνούν με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. 
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5.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η παρούσα μελέτη είχε περιορισμούς που σχετίζονται κυρίως με τον αναδρομικό της 

χαρακτήρα. Δε μελετήθηκαν βιοδείκτες , που έχει δείξει η βιβλιογραφία ότι 

σχετίζονται θετικά με την πρόγνωση και την έκβαση, καθώς επίσης δε διερευνήθηκαν  

λεπτομερώς  οι επιπλοκές εξωνεφρικής κάθαρσης λόγω αδυναμίας καταγραφής τους 

στο σύστημα Critis Synergy Plus 

5.2 ΜΕΛΛΟΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η παρούσα μελέτη συμπεριέλαβε τους ασθενείς που τέθηκαν σε εξωνεφρική κάθαρση 

από μία μόνο ΜΕΘ της Ελλάδας. Μελλοντικά θα ήταν ενδιαφέρον να συλλεχθούν γι 

αυτούς τους ασθενείς και από άλλες ΜΕΘ της Ελλάδας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 

της αύξηση του δείγματος και κατ επέκταση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθούν βιοδείκτες, που έχει δείξει η 

βιβλιογραφία ότι σχετίζονται θετικά με την πρόγνωση και την έκβαση καθώς επίσης 

και η συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών που παρουσιάζονται σε ασθενείς που τίθενται 

σε εξωνεφρική κάθαρση. Φάνηκε από τη συγκεκριμένη μελέτη ότι για τη διεξαγωγή 

αναδρομικών μελετών είναι πολύτιμη η ύπαρξη ηλεκτρονικού φακέλου για την 

πληρέστερη καταγραφή των δεδομένων. 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

Συμπερασματικά λοιπόν, στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι τα υψηλά επίπεδα 

ουρίας, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καθώς και οι διαταραχές του ισοζυγίου 

συντελούν σημαντικά στην έναρξη εξωνεφρικής κάθαρσης, με το τελευταίο να 

αποτελεί τη συχνότερη αιτία. Η σήψη ήταν η πιο συχνή αιτία εισαγωγής των ασθενών 

που χρειάστηκαν κάθαρση. Μεγάλο ποσοστό  ασθενών εντάσσεται άμεσα με την 

εισαγωγή στη ΜΕΘ σε κάθαρση κατά κανόνα λόγω ολιγουρίας και οξυαιμίας. Η 

θνητότητα ήταν υψηλή στους ασθενείς που μελετήθηκαν, αλλά η έκβαση των 

ασθενών που χρειάστηκαν κάθαρση στη ΜΕΘ δεν διέφερε από αυτή που 

προβλεπόταν με βάση τα σκορ βαρύτητας κατά την εισαγωγή τους, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η ανάγκη εξωνεφρικής κάθαρσης δεν επιβαρύνει επιπλέον την 

πρόγνωση. Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς στη ΜΕΘ χρειάζονται συχνά και μεγάλο 
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αριθμό μεταγγίσεων. Η χρήση της κολιστίνης είναι πολύ συχνή στους ασθενείς που 

εντάσσονται αργά σε εξωνεφρική κάθαρση, υποδηλώνοντας πιθανή αιτιολογική 

συσχέτιση. Σχετικά με την απώτερη έκβαση των ασθενών που χρειάστηκαν κάθαρση 

στη ΜΕΘ, περίπου 1 στους 4 απεβίωσε εντός του έτους, με κύριο προδιαθεσικό 

παράγοντα την ηλικία. Από τους ασθενείς που εξήλθαν υπό νεφρική υποστήριξη  το 

50% δεν την χρειαζόταν πλέον μετά από ένα χρόνο.   
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ID  

Φύλο   

Ηλικία  

ΔΒΣ  

ICD-10-adm  

Αιτία Εισαγωγής  

Παράγοντες 

Κινδύνου 

 

Διάρκεια 

Νοσηλείας 

 

Έκβαση  

GCS 3 

Sofa Εισ: Προ: 

APACHE  

RAI  

Hb Εισ: Προ: 

Ουρία Εισ: Προ: Εξ: 

Κρεατινίνη Εισ: Προ: Εξ: 

Ημέρα νοσηλείας 

έναρξης CVVH 

 

pH προ  

Κ Εισ: Προ: 

Όγκος 

αποβαλλόμενων 

προ CVVH 

4ωρου: 8ωρου: 

Ισοζύγιο υγρών 

προ CVVH 

8ωρου: 24όρου: 

Ισοζύγιο υγρών 

συνολικά 

Προ: 1 μέρα μετά: 

Noradrenaline 

sum-ml 3 days 

 

Μετάγγιση  

Σύνολο Ασκών  

Collis tin προ 

CVVH 

 

Μέρα έναρξης 

collision 

 

Total dose προ  

Συνολική 

διάρκεια CVVH 

 

Διάρκεια 

Μηχανικού 

Αερισμού 
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 Εισαγωγής Προ 

FiO2   

PaO2   

αιμοπετάλια   

χολερυθρίνη   

ΜΑΠ   

Μέση διούρηση   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνια 

ανεπάρκεια 

 

θερμοκρασία  

pH εισάγε  

Κ.Σ.  

Αναπνοές   

Na   

Hot  

Λευκά  
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