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Μη επουλώσιμα έλκη και ακρωτηριασμοί 
κάτω άκρων σε ασθενείς με εξωνεφρική 
κάθαρση

Οι ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής νόσου, οι οποίοι υποβάλλονται σε 

εξωνεφρική κάθαρση, αποτελούν μια κατηγορία ασθενών που παρουσιάζουν 

αυξημένη συννοσηρότητα και αρκετές επιπλοκές. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα 

έλκη και οι ακρωτηριασμοί των κάτω άκρων, που οδηγούν σε επιδείνωση της 

ποιότητας ζωής τους και σε αυξημένη θνητότητα. Ο σακχαρώδης διαβήτης, η 

περιφερική αρτηριακή νόσος, η ουραιμική πολυνευροπάθεια και η καλσιφύ-

λαξη συνιστούν παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη χρόνιου έλκους και 

ακρωτηριασμού των κάτω άκρων στους συγκεκριμένους ασθενείς. Δεδομένου 

ότι ο πληθυσμός των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών παρακολουθείται επαρκώς 

με συχνές επισκέψεις σε χώρο υγειονομικής περίθαλψης, είναι απαραίτητη 

η οργάνωση και η υλοποίηση ενός συστηματικού προγράμματος πρόληψης 

που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιωμένα αποτελέσματα και να μειώσει 

τον κίνδυνο των ελκών και των ακρωτηριασμών των κάτω άκρων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της χρόνι-

ας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) και υποβάλλονται σε εξωνεφρική 

κάθαρση, δηλαδή αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, 

αποτελούν μια ομάδα ασθενών με αρκετές συνυπάρχου-

σες επιβαρυντικές καταστάσεις και αυξημένο κίνδυνο 

επιπλοκών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νεφρολογική 

Εταιρεία (European Renal Association/European Dialysis 

and Transplant Association, ERA/EDTA), στην Ελλάδα υπήρ-

χαν 14.665 ασθενείς σε τελικό στάδιο ΧΝΝ στο τέλος του 

2018, με την επίπτωση να προσεγγίζει τους 264 ασθενείς 

ανά εκατομμύριο πληθυσμού, γεγονός που κατατάσσει 

τη χώρα στην πρώτη θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ).1 Οι εν λόγω ασθενείς εμφανίζουν πλήθος επιπλοκών, 

με κυριότερες την αναιμία, τις καρδιαγγειακές επιπλοκές 

και την οστεοδυστροφία.2 

Μελέτες δείχνουν ότι η ανάπτυξη χρόνιου έλκους άκρου 

ποδός σε ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση είναι μια συχνή 

επιπλοκή, με επιπολασμό 21–31,8%.3–5 Αντίστοιχα, ο επιπο-

λασμός των ακρωτηριασμών των κάτω άκρων κυμαίνεται 

από 10–13,3%.4,6 Οι ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση 

έχουν μειωμένη ποιότητα ζωής,7 που επιδεινώνεται από 

την ανάπτυξη του χρόνιου έλκους.8,9

Συχνά σε αυτούς τους ασθενείς το κύριο νόσημα είναι 

ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), ο οποίος συνιστά τη βασική 

αιτία που τους οδηγεί σε ΧΝΝ10 και επί πλέον αποτελεί 

επιβαρυντικό παράγοντα για την εμφάνιση διαβητικού 

έλκους.11 Στους ασθενείς με ΣΔ, η εξωνεφρική κάθαρση 

αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα ανάπτυξης διαβητικού 

έλκους,12 ενώ ταυτόχρονα συνιστά και ανεξάρτητο παρά-

γοντα αδυναμίας επούλωσης.13 Επί πλέον, η ΧΝΝ συνδέεται 

άμεσα με την εμφάνιση περιφερικής αρτηριακής νόσου 

(ΠΑΝ),14 οδηγώντας σε ισχαιμία του άκρου και αυξημένο 

κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιου έλκους και ακρωτηριασμού.13 

Η ΧΝΝ τελικού σταδίου έχει ως ανεξάρτητες επιπλοκές 

την ουραιμική πολυνευροπάθεια15 και την καλσιφύλαξη,16 

οι οποίες μπορεί και αυτές να οδηγήσουν σε εμφάνιση 

χρόνιου έλκους κάτω άκρου.
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2. ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ως ΧΝΝ ορίζεται η διαταραχή στη λειτουργία και στη 

δομή των νεφρών, διάρκειας >3 μηνών, με επιπτώσεις 

στην υγεία του ασθενούς. Σύμφωνα με την έκθεση Global 

Burden of Disease (GBD) του 2017, παγκοσμίως υπήρχαν 

697,5 εκατομμύρια περιπτώσεις ΧΝΝ. Ο επιπολασμός 

της ΧΝΝ υπολογίστηκε σε περίπου 9,1% στο σύνολο του 

παγκόσμιου πληθυσμού. Από αυτό το ποσοστό, το 5% 

αντιστοιχεί στα στάδια 1 και 2, το 3,9% αντιστοιχεί στο 

στάδιο 3, το 0,16% στο στάδιο 4 και το 0,07% στο στάδιο 5. 

Επί πλέον, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η ΧΝΝ προκάλεσε 

1,2 εκατομμύρια θανάτους, ενώ από 17η αιτία θανάτου το 

1990 ανήλθε στη 12η το 2017.10

Για την εκτίμηση της νεφρικής βλάβης γίνεται υπολο-

γισμός του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (glomerular 

filtration rate, GFR), ο οποίος αποτελεί και τον σημαντικό-

τερο δείκτη λειτουργικότητας των νεφρών.17 Τα βασικότερα 

σημεία είναι η χρονιότητα (>3 μήνες), η ύπαρξη νεφρικής 

βλάβης, ο μειωμένος εκτιμώμενος GFR και οι επιπτώσεις 

στην υγεία του ατόμου. Η νεφρική βλάβη μπορεί να δι-

αγνωστεί από την ύπαρξη αιματουρίας, πρωτεϊνουρίας, 

λειτουργικών διαταραχών όπως η νεφρική οξέωση, πα-

θολογικών διαταραχών που εντοπίζονται με βιοψία όπως 

η IgA νεφροπάθεια, και δομικών διαταραχών όπως οι 

πολυκυστικοί νεφροί. Η μείωση του GFR είναι ουσιαστικά 

μια απεικόνιση της υποκείμενης νεφρικής παθολογίας. Το 

όριο που τέθηκε για τη διάγνωση της ΧΝΝ είναι GFR <60 

mL/min/1,73 m2 επιφάνειας σώματος.17

Το Εθνικό Ίδρυμα για τον Νεφρό των Ηνωμένων Πολιτει-

ών της Αμερικής (ΗΠΑ) (National Kidney Foundation, NKF) 

εξέδωσε το 2002 κατευθυντήριες οδηγίες (Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiative, KDOQI) που καθιέρωσαν ένα 

σύστημα πέντε σταδίων με βάση τον GFR για την κατη-

γοριοποίηση της ΧΝΝ, οι οποίες αργότερα επεκτάθηκαν 

για να συμπεριλάβουν τη λευκωματινουρία και το αίτιο 

(σταδιοποίηση με βάση το αίτιο, τη λευκωματινουρία και 

τον GFR) (πίν. 1).18

Ως νεφρική νόσος τελικού σταδίου ορίζεται η απώλεια 

λειτουργικότητας των νεφρών μέχρι το σημείο όπου η δι-

ατήρηση της ζωής είναι αδύνατη χωρίς κάποια θεραπεία 

υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας (ΘΥΝΛ). Αντι-

στοιχεί στο στάδιο 5 της ΧΝΝ, ενδέχεται όμως να επέλθει 

και ως αποτέλεσμα οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (ΟΝΑ), 

η οποία μπορεί να είναι συνέπεια καταπληξίας, κυρίως 

ισχαιμικής ή σηπτικής.19 Στις ΘΥΝΛ περιλαμβάνονται δύο 

μεγάλες κατηγορίες, η μεταμόσχευση νεφρού και η εξω-

νεφρική κάθαρση, που υποκαθιστούν σε κάποιο βαθμό τη 

φυσιολογική λειτουργία του νεφρού.20

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2018 από την 

ERA-EDTA, 81.714 ασθενείς ξεκίνησαν ΘΥΝΛ στην ΕΕ, με 

τη μη προσαρμοσμένη επίπτωση να είναι 129 ασθενείς 

ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Το εύρος όμως είναι μεγάλο 

μεταξύ των χωρών και εκτείνεται από τους 37 ασθενείς ανά 

εκατομμύριο πληθυσμού στην Ουκρανία έως τους 264 

ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ελλάδα. Το 62% των 

ασθενών αυτών ήταν άνδρες, το 51% ήταν ηλικίας >65 

ετών και το 20% είχαν ΣΔ ως βασική διάγνωση. Στα τέλη 

του 2018, 569.678 ασθενείς λάμβαναν ΘΥΝΛ συνολικά 

στην Ευρώπη, με μη προσαρμοσμένο επιπολασμό τους 

897 ασθενείς ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Από τους 

συγκεκριμένους ασθενείς, το 57% υποβαλλόταν σε αιμο-

κάθαρση, το 38% ήταν μεταμοσχευμένοι και μόνο το 5% 

υποβαλλόταν σε περιτοναϊκή κάθαρση. Στην Ελλάδα, την 

ίδια περίοδο καταγράφηκαν 14.665 ασθενείς σε ΘΥΝΛ, με 

επιπολασμό 1.366 ασθενείς ανά εκατομμύριο πληθυσμού 

και η μη προσαρμοσμένη επίπτωση των ασθενών που 

Πίνακας 1. Σταδιοποίηση ΧΝΝ σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.18

Περιγραφή σύμφωνα με τον GFR και εύρος  

(mL/min/1,73 m2)

Κατηγορίες λευκωματινουρίας, χαρακτηριστικά  

και δείκτης λευκωματίνης/κρεατινίνης

Φυσιολογική έως 

ήπια αυξημένη  

(<30 mg/g)

Ήπια έως  

μέτρια αυξημένη 

(30–300 mg/g)

Μέτρια έως  

σοβαρά αυξημένη 

(>300 mg/g)

Στάδιο 1 Φυσιολογική ή υψηλή ΝΛ ≥90 1 1 2

Στάδιο 2 Ελαφρά μειωμένη ΝΛ 60–89 1 1 2

Στάδιο 3α Ελαφρά προς μέτρια μειωμένη ΝΛ 45–59 1 2 3

Στάδιο 3β Μέτρια προς σοβαρά μειωμένη ΝΛ 30–44 2 3 3

Στάδιο 4 Σοβαρά μειωμένη ΝΛ 15–29 3 3 ≥4

Στάδιο 5 Νεφρική ανεπάρκεια <15 ≥4 ≥4 ≥4

GFR: Glomerular filtration rate (ρυθμός σπειραματικής διήθησης), ΝΛ: Νεφρική λειτουργία, ΧΝΝ: Χρόνια νεφρική νόσος



ΕΛΚΗ ΠΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 585

άρχισαν να λαμβάνουν ΘΥΝΛ διαμορφώθηκε σε 264 ανά 

εκατομμύριο πληθυσμού.1

3. ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΚΗ 

ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Οι ασθενείς σε τελικό στάδιο ΧΝΝ είναι από τις πλέον 

στενά παρακολουθούμενες κατηγορίες ασθενών, καθώς η 

πλειοψηφία τους υποβάλλεται σε εξωνεφρική κάθαρση 3 

φορές την εβδομάδα σε ειδικά κέντρα. Ωστόσο, δεν γίνεται 

συστηματική καταγραφή των ελκών άκρου ποδός και δεν 

υπάρχει μητρώο με αυτές τις πληροφορίες, ενώ τα δεδομένα 

προέρχονται από μεμονωμένες επιδημιολογικές μελέτες. 

Συγκεκριμένα, μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς υπό εξωνε-

φρική κάθαρση που παρακολουθήθηκαν για διάστημα 3 

ετών ανέπτυξαν έλκος άκρου ποδός σε ποσοστό 13,3%. Η 

επίπτωση των ακρωτηριασμών ήταν 6,4% σε αυτούς που 

ανέπτυξαν έλκος έναντι 2,3% για όσους δεν ανέπτυξαν. Οι 

ασθενείς με έλκος είχαν 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα 

ακρωτηριασμού και 1,5 φορές υψηλότερη θνητότητα.21 Σε 

άλλες μελέτες ανιχνεύτηκαν παρόμοια υψηλά ποσοστά, με 

τον επιπολασμό επανεμφάνισης χρόνιου έλκους σε ασθε-

νείς με προηγούμενο ιστορικό ελκών να κυμαίνεται από 

21–31,8%,3–5 την επίπτωση των νέων ελκών από 7–10%3,4 

και τον επιπολασμό των ακρωτηριασμών από 10–13,3%.4,6 

Επίσης, μελέτες έδειξαν ότι το 10% των ασθενών υπό εξω-

νεφρική κάθαρση πάσχουν από ΠΑΝ.22 

3.1. Σακχαρώδης διαβήτης και εξωνεφρική κάθαρση

Ο ΣΔ συνιστά την κυριότερη αιτία που οδηγεί στο τελικό 

στάδιο της ΧΝΝ. Ταυτόχρονα, είναι μια από τις βασικές αιτίες 

εμφάνισης χρόνιων επιπλοκών στα κάτω άκρα, όπως το 

διαβητικό πόδι, το διαβητικό έλκος και ο ακρωτηριασμός. 

Η σχέση μεταξύ ΣΔ, εξωνεφρικής κάθαρσης και επιπλοκών 

των κάτω άκρων έχει περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία, 

υποδεικνύοντας ότι οι διαβητικοί ασθενείς με τελικό στάδιο 

ΧΝΝ έχουν πενταπλάσια πιθανότητα να αναπτύξουν χρόνιο 

έλκος και διπλάσια πιθανότητα να υποστούν ακρωτηρια-

σμό.12 Διαφαίνεται μάλιστα η ύπαρξη χρονικής σύνδεσης 

στην εν λόγω μετάβαση, καθώς τα δεδομένα δείχνουν ότι 

η επίπτωση των χρόνιων ελκών και των ακρωτηριασμών 

αυξάνεται εκθετικά λίγο πριν από την έναρξη της εξωνε-

φρικής κάθαρσης.23 Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι ακόμη και 

σε πρώιμα στάδια ΧΝΝ ο κίνδυνος είναι αυξημένος, καθώς 

ένας διαβητικός ασθενής με ΧΝΝ σταδίου 3 έχει διπλάσιες 

πιθανότητες εμφάνισης χρόνιου έλκους σε σύγκριση με 

ασθενή με ΣΔ χωρίς ή με ήπια νεφρική δυσλειτουργία,24 

ενώ η μέτρια ή η σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία συνιστά 

ανεξάρτητο παράγοντα κακής πρόγνωσης της βιωσιμότητας 

των κάτω άκρων, αλλά και των ίδιων των ασθενών.25 Στη 

μελέτη EURODIALE, στην οποία συμπεριλήφθηκαν 1.088 

ασθενείς με διαβητικό έλκος από 14 διαφορετικά κέντρα 

της Ευρώπης, βρέθηκε ότι το τελικό στάδιο ΧΝΝ αποτελεί 

ανεξάρτητο παράγοντα μη επούλωσης του διαβητικού 

έλκους.13 

Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται αφορά στα αίτια του 

αυξημένου κινδύνου σε αυτή την κατηγορία ασθενών. Μια 

εξήγηση που προτάθηκε ήταν η διαταραχή της αιμάτωσης 

των κάτω άκρων κατά τη διάρκεια της εξωνεφρικής κά-

θαρσης και κυρίως της αιμοκάθαρσης, η οποία προκαλεί 

μεγαλύτερη αιμοδυναμική αστάθεια στους ασθενείς. Τα 

δεδομένα υποδεικνύουν ότι η διαδερμική πίεση οξυγόνου 

(transcutaneous oxygen tension, TcpO2) μειώνεται κατά 

τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και διατηρείται χαμηλή 

για τουλάχιστον 4 ώρες μετά τη θεραπεία.26 Βέβαια, τα 

δεδομένα αυτά αφορούν σε μια συγκεκριμένη κατηγο-

ρία ασθενών, καθώς στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν μόνο 

ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ΠΑΝ χωρίς την παρουσία 

έλκους. Αντίθετα, σε άλλη μελέτη που διεξήχθη σε αιμο-

καθαιρόμενους ασθενείς χωρίς ΠΑΝ έγινε σύγκριση της 

διαδερμικής πίεσης του οξυγόνου μεταξύ διαβητικών και μη 

διαβητικών ασθενών και δεν διαπιστώθηκε διαφορά. Όμως, 

υπήρξε διαφορά στην αρτηριακή πίεση των δακτύλων του 

άκρου ποδός, με τους διαβητικούς ασθενείς να εμφανίζουν 

χαμηλότερες τιμές.27 Επί πλέον, δεδομένα από σύγκριση 

διαβητικών και μη διαβητικών ασθενών υπό αιμοκάθαρ-

ση έδειξαν ότι η πρώτη κατηγορία ασθενών παρουσιάζει 

χαμηλότερη υποδόρια ροή αίματος κατά τη θεραπεία, ενώ 

στη δεύτερη κατηγορία φαίνεται να αυξάνεται η αιμάτωση 

κατά την αιμοκάθαρση.28 Τα ανωτέρω δεδομένα προήλθαν 

στο σύνολό τους από μικρά δείγματα ασθενών, χωρίς να 

υπάρχει σαφής σύνδεση με την εμφάνιση έλκους σε βάθος 

χρόνου, και συνεπώς απαιτούνται περισσότερες μελέτες 

για ασφαλή συμπεράσματα. 

Μια ακόμη αιτία που έχει προταθεί ως εξήγηση του 

αυξημένου κινδύνου εμφάνισης έλκους σε ασθενείς υπό 

εξωνεφρική κάθαρση είναι η ύπαρξη χρόνιας φλεγμονής, 

αλλά τα ερευνητικά στοιχεία είναι ελάχιστα προς αυτή την 

κατεύθυνση.29 Τα υπάρχοντα δεδομένα υποδεικνύουν ότι 

η χρόνια φλεγμονή μειώνει την επουλωτική ικανότητα του 

οργανισμού μετά την εμφάνιση διαβητικού έλκους.30 Επί 

πλέον, είναι σαφώς τεκμηριωμένο ότι η χρόνια φλεγμονή 

αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της ΧΝΝ.31 

Μια πλευρά της συγκεκριμένης αντίδρασης που διερευ-

νάται τα τελευταία έτη είναι η δράση των ουδετερόφιλων 

και του μηχανισμού της απελευθέρωσης του γονιδιώματός 

τους στον τρίτο χώρο κατά τη φάση της φλεγμονής. Ο μη-
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χανισμός αυτός ονομάζεται neutrophil extracellular traps 

(NETs) και κινητοποιείται για την αντιμετώπιση των παθογό-

νων που εισέρχονται στον οργανισμό. Κάποιες φορές όμως 

πυροδοτούνται από την υπεργλυκαιμία, ενώ η εκτεταμένη 

δράση τους οδηγεί σε μια μορφή «άσηπτης» φλεγμονής. 

Οι μελέτες δείχνουν ότι σε ασθενείς με διαβητικό πόδι η 

παρουσία αυξημένων NETs φαίνεται να συνοδεύεται από 

μειωμένη επούλωση του διαβητικού έλκους.32,33 Υπάρχουν 

επίσης ενδείξεις ότι η παραγωγή των NETs είναι αυξημένη σε 

ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση και πιθανόν συνδέεται 

με βλάβες του ενδοθηλίου των αγγείων και καρδιαγγειακά 

νοσήματα.34 Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα αυτά συνιστούν 

ενδείξεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

3.2. Περιφερική αρτηριακή νόσος  
και εξωνεφρική κάθαρση

Η ΠΑΝ συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση χρόνιου έλ-

κους και, κυρίως, μπορεί να οδηγήσει σε κρίσιμη ισχαιμία 

και ακρωτηριασμό των κάτω άκρων. Ο ΣΔ είναι μια από τις 

βασικές αιτίες εμφάνισης ΠΑΝ, ενώ η μελέτη EURODIALE 

ανέδειξε ότι διαβητικά έλκη με συνυπάρχουσα ΠΑΝ θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως διακριτή νόσος, κα-

θώς η πρόγνωση είναι δυσμενέστερη.13 H XNN θεωρείται 

ανεξάρτητος παράγοντας εμφάνισης ΠΑΝ,14 συχνά ασυ-

μπτωματικής,35 και δεν αφορά μόνο στους ασθενείς με 

ΣΔ. Η ασβεστοποίηση των αγγείων, η οποία είναι ιδιαίτερα 

συχνή στους ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση λόγω 

διαταραχών του μεταβολισμού του ασβεστίου, φαίνεται να 

συνδέεται με την εμφάνιση και τη σοβαρότητα της ΠΑΝ.36 

Επί πλέον, οι ασθενείς με ΠΑΝ υπό εξωνεφρική κάθαρση 

έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νο-

σήματα συνολικά, σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν 

έχουν εμφανίσει ΠΑΝ.22,37,38 

3.3. Περιφερική νευροπάθεια  
και εξωνεφρική κάθαρση

Η περιφερική νευροπάθεια αποτελεί επίσης μια επιπλο-

κή που συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση χρόνιων ελκών 

άκρου ποδός, και ειδικά η πολυνευροπάθεια. Η διαβητική 

πολυνευροπάθεια, ως η συνηθέστερη μορφή, οδηγεί κυ-

ρίως σε απώλεια της αισθητικότητας των κάτω άκρων, 

σε παραμόρφωση αυτών και σε μικροτραυματισμούς 

που μπορούν να εξελιχθούν σε διαβητικά έλκη.39 Όμως, 

οι ασθενείς με ΧΝΝ αντιμετωπίζουν μια επί πλέον μορφή 

πολυνευροπάθειας, την ουραιμική νευροπάθεια, η οποία 

αποτελεί μια από τις επιπλοκές της ΧΝΝ και επιδεινώνεται 

συνεχώς με την πρόοδο της νεφρικής βλάβης. Οι ΘΥΝΛ 

φαίνεται ότι αναστέλλουν αυτή την εξέλιξη, αν και η πλέον 

αποτελεσματική θεραπεία είναι η μεταμόσχευση νεφρού. 

Η πολυνευροπάθεια επηρεάζει όλες τις λειτουργίες των 

νευρώνων (κινητικές, αυτόνομες, αισθητηριακές), με την 

απώλεια της αισθητικότητας να αποτελεί μια από αυτές 

και ενδεχομένως να επηρεάζει την εμφάνιση χρόνιου 

έλκους, όπως συμβαίνει και στην αντίστοιχη διαβητική 

νευροπάθεια. Τα αίτια της εν λόγω κατάστασης δεν είναι 

απολύτως τεκμηριωμένα, αλλά δύο είναι οι πλέον επικρα-

τούσες θεωρίες. Η πρώτη υποστηρίζει ότι η λειτουργία των 

νευρώνων επηρεάζεται από τις μέσου μοριακού βάρους 

ουσίες, οι οποίες συγκεντρώνονται στον οργανισμό και 

αδυνατούν να απομακρυνθούν, με την παραθορμόνη και 

τη β2-μικροσφαιρίνη να διαδραματίζουν πιθανόν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξή της. Η δεύτερη θεωρία υποστηρίζει ότι 

η υπερκαλιαιμία, η οποία είναι συνήθης στους ασθενείς με 

ΧΝΝ, διαταράσσει την αντλία καλίου/νατρίου προκαλώντας 

συνεχή εκπόλωση των νευρικών κυττάρων και συνεπακό-

λουθη βλάβη τους, οδηγώντας σταδιακά στην ανάπτυξη 

περιφερικής νευροπάθειας.15,40 

4. ΚΑΛΣΙΦΥΛΑΞΗ

Η καλσιφύλαξη είναι μια δερματική επιπλοκή που μπορεί 

να οδηγήσει σε εξέλκωση, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό 

των ασθενών με ΧΝΝ και κυρίως αυτών που βρίσκονται στο 

τελικό στάδιο, αν και περίπου 20% των περιπτώσεων παρα-

τηρούνται και σε ασθενείς που δεν υποβάλλονται ακόμα σε 

εξωνεφρική κάθαρση. Μπορεί αρχικά να εμφανιστεί με τη 

μορφή υποδόριων βλαβών «δίκην συμμετρικής δικτυωτής 

πελίωσης», αγγειοοιδήματος και οζιδίων, ενώ στη συνέχεια 

ενδέχεται να οδηγήσει σε εξέλκωση, η οποία συχνά είναι 

και επώδυνη. Ο επιπολασμός της νόσου κυμαίνεται από 

0,35–4%, χωρίς εκτενείς επιδημιολογικές μελέτες και με 

μεγάλη πιθανότητα υποδιάγνωσης. 

Ο βασικός μηχανισμός είναι η επικάθιση ασβεστίου 

στο εσωτερικό των αγγείων, με προοδευτική μείωση της 

διαμέτρου του αυλού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη 

απόφραξη των αρτηριδίων και νέκρωση. Ο μηχανισμός 

προσομοιάζει με αυτόν του καρδιακού εμφράγματος και 

αποτελεί τη βασική αιτία εμφάνισης της βλάβης. Η έκτοπη 

εναπόθεση ασβεστίου προκαλείται από τη διαταραχή της 

ισορροπίας ασβεστίου και φωσφόρου, η οποία είναι εγγενής 

στη ΧΝΝ, οδηγώντας συνήθως σε υπερασβεστιαιμία και 

υπερφωσφαταιμία. Η έλλειψη βιταμίνης Κ, που ενισχύεται 

από τη χορήγηση αναστολέων της, όπως η βαρφαρίνη, 

μειώνει τη δράση του αναστολέα matrix Gla protein (MGP), 

ο οποίος ρυθμίζει την ασβεστοποίηση των αγγείων. 

Η διάγνωση συνήθως τίθεται με την κλινική εικόνα, ενώ 
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βοηθητική ενδέχεται να είναι η λήψη βιοψιών, οι οποίες 

μπορεί να διαπιστώσουν την ύπαρξη αλάτων ασβεστίου 

στα τοιχώματα των αγγείων. Οι ασθενείς με καλσιφύλαξη 

έχουν κακή πρόγνωση, ειδικά όταν η εξέλκωση συνδυάζεται 

με λοίμωξη.16,41,42

5. ΠΡΟΛΗΨΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΕΛΚΩΝ  

ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  

ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Τα χρόνια έλκη και οι ακρωτηριασμοί είναι συχνές και 

δύσκολα διαχειρίσιμες επιπλοκές. Υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους, με την πρόληψη 

όμως να αποτελεί την κύρια στρατηγική. Σε ποιοτική μελέτη 

που εκπονήθηκε σε ασθενείς τελικού σταδίου ΧΝΝ βρέ-

θηκε ότι οι ασθενείς αυτοί δεν είχαν γνώση του κινδύνου 

ανάπτυξης επιπλοκών των κάτω άκρων,43 ενώ ερευνητικά 

δεδομένα δείχνουν ότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς φέρουν 

αρκετές φορές ακατάλληλα υποδήματα.44 Φαίνεται ότι 

υπάρχει σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης των γνώσεων των 

ασθενών, καθώς όπου εφαρμόστηκαν εκπαιδευτικά προ-

γράμματα προήγαγαν την επίγνωση των ασθενών σχετικά 

με τον κίνδυνο επιπλοκών των κάτω άκρων και μείωσαν την 

επίπτωση των χρόνιων ελκών και των ακρωτηριασμών.45–47 

Ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης 

είναι ο συστηματικός έλεγχος για ΠΑΝ, ο οποίος μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση του κνημοβραχιόνιου δείκτη 

(ankle branchial pressure index, ABPI). Με τη μέτρησή του 

είναι δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση της ισχαιμίας των κάτω 

άκρων, ώστε να παραπεμφθεί ο ασθενής σε ειδικό για 

περαιτέρω αντιμετώπιση. Δείκτες ABPI <0,9 ή ABPI >1,3 

έχουν συνδεθεί με υψηλή θνητότητα τόσο από καρδιαγ-

γειακά νοσήματα όσο και συνολικά.48 Επί πλέον, η πρώιμη 

παρέμβαση και η επαναγγείωση του κάτω άκρου φαίνεται 

να οδηγεί σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα του πάσχοντος 

άκρου.49 Η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας 

με βάση τα νεότερα δεδομένα για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος κρίνεται αναγκαία και θα πρέπει να συνο-

δεύεται από κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και 

προς τους ασθενείς. Οι εν λόγω παρεμβάσεις στοχεύουν 

στην αποτελεσματικότερη πρόληψη των ελκών άκρου 

ποδός ασθενών υπό εξωνεφρική κάθαρση, στην αύξηση 

της αποτελεσματικότητας της φροντίδας, στη βελτίωση 

της συμμόρφωσης των ασθενών στο θεραπευτικό πλάνο 

και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αυτοφροντίδας τους. 

Επί πλέον, αν ληφθεί υπ’ όψιν η συχνή επαφή των ασθε-

νών με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, εξ αιτίας της προ-

σέλευσης των ασθενών 3 φορές την εβδομάδα σε κάποιο 

ιατρικό κέντρο για εξωνεφρική κάθαρση, η οργάνωση 

ενός προγράμματος πρόληψης των ελκών άκρου ποδός 

φαίνεται ως η προφανής επιλογή. Επίσης, είναι χρήσιμη η 

διερεύνηση των στάσεων-απόψεων των ασθενών έναντι 

αυτών των καταστάσεων, καθώς και των νοσηλευτών 

Νεφρολογίας, οι οποίοι συνιστούν μια υγειονομική ομάδα 

που βρίσκεται σε συχνότατη επαφή με τους ασθενείς. Εν 

κατακλείδι, η οργάνωση ενός προγράμματος πρόληψης ελ-

κών κάτω άκρου στους ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση 

φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο για την αποφυγή αυτών 

των δύσκολα διαχειρίσιμων και ενδεχομένως απειλητικών 

για τη ζωή επιπλοκών.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι ασθενείς σε εξωνεφρική κάθαρση αποτελούν μια 

κατηγορία με πολλαπλούς επιβαρυντικούς παράγοντες για 

την ανάπτυξη έλκους των κάτω άκρων, με συχνό επακόλου-

θο τον ακρωτηριασμό. Η συνύπαρξη ΣΔ σε πολλούς από 

αυτούς τους ασθενείς, η εμφάνιση ΠΑΝ και περιφερικής 

νευροπάθειας, καθώς και η επιπλοκή της καλσιφύλαξης 

μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη χρόνιων ελκών στους 

ασθενείς με ΧΝΝ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον επιπολασμό 

(13,3%) των χρόνιων ελκών στη συγκεκριμένη κατηγορία 

ασθενών, καθώς και την υψηλή θνητότητα (26%) αυτών 

που αναπτύσσουν χρόνιο έλκος,21 καθίσταται εμφανής η 

αξία του «προλαμβάνειν» σε σύγκριση με το «θεραπεύειν». 

Η συστηματική εκπαίδευση και η παρακολούθηση των 

ασθενών για την πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση των 

εξελκώσεων θα βελτιώσει την έκβαση των ασθενών με 

ΧΝΝ. Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και 

η εκπαίδευσή τους σε μεθόδους αξιολόγησης των κάτω 

άκρων είναι υψίστης σημασίας και μπορεί να συμβάλλει 

σε μεγάλο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Non healing wounds and lower extremity amputation in the dialysis population
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Patients with end stage renal disease who are receiving dialysis present several comorbidities and complications, in-

cluding foot ulceration and amputation, which lead to a decrease in their quality of life and increased mortality. Dia-

betes mellitus (DM), peripheral arterial disease, uremic polyneuropathy and calciphylaxis are some of the risk factors 

that can lead to the occurrence of foot ulcers, often necessitating lower limb amputation. The dialysis population is 

well monitored during frequent visits to a healthcare setting for regular treatment, and organization of a systematic 

foot health prevention program for these patients in this setting could reduce their risk of foot ulceration and lower 

limb amputation, and lead to improved outcomes. 

Key words: Amputation, Dialysis, Leg ulcers
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