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ύγκοξσρη ρσμτεοόμςχμ

 Καμία ρύγκοξσρη ρσμτεοόμςχμ



Οοιρμόπ

 Η ΟΝΒ (AKI) είμαι έμα κλιμικό ρύμδοξμξ πξσ υαοακςηοίζεςαι από ςαυεία 

επιδείμχρη ςηπ μετοικήπ λειςξσογίαπ (ρε ώοεπ ή μέοεπ)

 Παοαδξριακά ξ ξοιρμόπ ςηπ ΟΝΒ βαρίζεςαι ρςημ αύνηρη ςηπ κοεαςιμίμηπ ξοξύ 

και/ή ρςη μείχρη ςηπ διξύοηρηπ (KDIGO 2012)



 H ΟΝΒ είμαι ρσυμό ποόβλημα ρςη ΜΔΘ. Δμταμίζεςαι ρε > 50% ςχμ βαοέχπ
παρυόμςχμ αρθεμώμ

 Δίμαι ρύμδοξμξ όπχπ ςξ ARDS ή η ρήφη

 Η αιςιξλξγία ςηπ : πξλσπαοαγξμςική με κσοιόςεοα αίςια ςη ρήφη, ςημ 
σπξξγκαιμία και ςξσπ μετοξςξνικξύπ παοάγξμςεπ

 Η παθξτσριξλξγία ςηπ εναοςάςαι από ςημ σπξκείμεμη μόρξ

 Διάτξοξι ποξδιαθερικξί παοάγξμςεπ με κσοιόςεοξ ςη υοόμια μετοική μόρξ 
ασνάμξσμ ςξμ κίμδσμξ 

 Καςά καμόμα ξ αρθεμήπ ςηπ ΜΔΘ εκςίθεςαι ρε πξλλαπλξύπ επιβαοσμςικξύπ 
παοάγξμςεπ ρσγυοόμχπ ή διαδξυικά

 Για ςξσπ άμχ λόγξσπ είμαι ξσςξπικό μα θεχοξύμε όςι μία θεοαπεία ή έμα 
τάομακξ θα θεοαπεύει όλεπ ςιπ μξοτέπ ςηπ ΟΝΒ





 Η ΟΝΒ ρυεςίζεςαι με ασνημέμη θμηςόςηςα, ασνημέμη διάοκεια μηυαμικξύ 

αεοιρμξύ, παοαμξμήπ ρςη  ΜΔΘ και ςξ μξρξκξμείξ , ςημ επαμειραγχγή ρςιπ 90 

ημέοεπ και ςξμ κίμδσμξ για ενάοςηρη από RRT (renal replacement therapy)

 Όρξ ασνάμει ςξ ρςάδιξ (βαούςηςα) βλάβηπ ςόρξ ασνάμει  η θμηςόςηςα

 Κάθε επειρόδιξ AKI (ακόμη και μικοήπ διάοκειαπ) ασνάμει ρε όρξσπ επιβιώμξσμ 

ςξμ κίμδσμξ για μόμιμη μετοική αμεπάοκεια (CKD-chronic kidney disease, 

ESKD-end stage kidney disease) και για απώςεοη θμηςόςηςα κσοίχπ από 

καοδιαγγειακά μξρήμαςα

 Ακόμη και αμ ξ GFR επαμέλθει ρε «τσριξλξγικέπ  ςιμέπ», η μετοική ετεδοεία 

(renal reserve) μπξοεί μα μείμει πςχυή



Καμία ποξπ ςξ παοόμ ειδική θεοαπεία

Απξμέμει μόμξ η ποόληφη…



Ποόληφη 

 αμαγμώοιρη ςχμ αρθεμώμ σφηλξύ κιμδύμξσ 

 εταομξγή ποξληπςικώμ μέςοχμ ρε ασςξύπ



Δγκαςερςημέμη ΟΝΒ 

 Η αμςιμεςώπιρη μέυοι μα αμαοοώρει ξ μετοόπ: 

 ατεμόπ σπξρςηοικςική (RRT) 

 και ατεςέοξσ απξρκξπεί ρςημ απξτσγή πεοαιςέοχ βλάβηπ με αμςιμεςώπιρη

 σπξξγκαιμίαπ

 ςσυόμ απότοανηπ

 επιθεςική αμςιμεςώπιρη ρήφηπ

 ειδική θεοαπεία ρπειοαμαςικήπ μόρξσ και

 θεομιδική σπξρςήοινη με πεοιξοιρμό αζώςξσ και καλίξσ



ΤΧΗΛΟ 

ΚΙΝΔΤΝΟ





ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΗΨΗ 
ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΗ 

(ζλεγχοσ υπεργλυκαιμίασ)

ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ 
ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ
( υγρά, διουρητικά;;;

αγγειοςυςπαςτικά, ινότροπα)

ΑΠΟΦΤΓΗ ΝΕΦΡΟΣΟΞΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ

ΜΕΣΡΗΗ ΣΑΘΜΗ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΝΒ  
ΣΗ ΜΕΘ



1. ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ



Τγοά 1

 «σμιρςάςαι η  ελεγυόμεμη αμαζχξγόμηρη με σγοά επί σπξξγκαιμίαπ  με 

απξτσγή ςηπ σπεοτόοςχρηπ (grade 1C)». Όρξ υοήριμη για ςξμ μετοό είμαι η 

απξκαςάρςαρη ςξσ εμδαγγειακξύ όγκξσ επί σπξξγκαιμίαπ , ςόρξ επιζήμια 

είμαι η σπεοβξλική υξοήγηρη σγοώμ.

 «Δεμ ρσμιρςάςαι η υοήρη παοαγώγχμ αμύλξσ (grade 1Α) [π.υ. 

Voluven=διάλσμα σδοξνσαιθσλαμύλξσ (hydroxyrthyl starch)], ζελαςίμηπ (grade

2C) [π.υ. Gelofusin=διάλσμα 4% Succinilated Gelatin] και δενςοάμηπ (grade

2C) [π.υ. Dextran]». 



Τγοά 2

 «Ποξςείμεςαι η ςακςική παοακξλξύθηρη ςχμ επιπέδχμ υλχοίξσ και ςηπ  ξνεξβαρικήπ
ιρξοοξπίαπ ρε καςαρςάρειπ πξσ υοηριμξπξιξύμςαι διαλύμαςα πλξύρια ρε υλώοιξ» 
(αλλαγή ξοξύ ει δσμαςόμ, όςαμ Cl>110 mEq/l) (BPS best practice statement)

[σπεουλχοαιμική μεςαβξλική ξνέχρη + δεδξμέμα για επιβαοσμςική αγγειξρσρπαρςική
δοάρη ςξσ υλχοίξσ ρςξ μετοικό ρπείοαμα]

 «Για ςξμ ίδιξ λόγξ ποξςείμεςαι η υοήρη ιρξοοξπημέμχμ κοσρςαλλξειδώμ διαλσμάςχμ 
(Ringer’s, Plasmalyte) επί αμαζχξγόμηρηπ μεγάλξσ όγκξσ (>60 ml/kg) (grade 2C)» 
[μελέςεπ SALT-2017 και SMART-2019]

 «Δτόρξμ απαιςηθεί κξλλξειδέπ ασςό πξσ ποξςείμεςαι για ςη θεοαπεία ςξσ ρηπςικξύ 
ρξκ είμαι η αμθοώπιμη αλβξσμίμη (grade 2C)» 

 «ε αρθεμείπ πξσ λαμβάμξσμ εμδξτλέβια ρκιαγοατικά μέρα ρσμιρςάςαι η διόοθχρη 
ςηπ σπξξγκαιμίαπ, ετόρξμ ασςή σπάουει, με ιρόςξμα κοσρςαλλξειδή διαλύμαςα (grade
1B)»

 «Δεμ θα ποέπει μα καθσρςεοεί η υοήρη απεικξμιρςικώμ μεθόδχμ με εμδξτλέβια 
ρκιαγοατικά, όςαμ είμαι επείγξσρεπ και αμαγκαίεπ με ςξ επιυείοημα ςηπ ποόληφηπ 
ςηπ ΟΝΒ (BPS)»



Διξσοηςικά 

 «Δεμ ρσμιρςάςαι η υοήρη  διξσοηςικώμ ςηπ αγκύληπ για ςημ ποόληφη ςηπ ΟΝΒ 

(grade 1B)»

 «Πεοιξοίζεςαι ρςξμ έλεγυξ ή ςημ απξτσγή ςηπ σπεοτόοςχρηπ με σγοά ρςξσπ 

αρθεμείπ εκείμξσπ πξσ αμςαπξκοίμξμςαι ρςα διξσοηςικά (grade 2D) και ιδίχπ 

ρε ασςξύπ με ARDS (μείχρη διάοκειαπ μηυαμικξύ αεοιρμξύ)»



Διξσοηςικά

 Έχπ ςώοα σπάουξσμ αοκεςά βιβλιξγοατικά δεδξμέμα (4 RCTs, 3  
μεςαμαλύρειπ) πξσ απξδεικμύξσμ όςι η υοήρη διξσοηςικώμ ρςημ AKI δεμ 
ποξλαμβάμει ςημ βλάβη, δεμ μειώμει ςη βαούςηςα ςηπ, δεμ  ποξάγει ςημ 
αμάκαμφη ςηπ μετοικήπ λειςξσογίαπ, ξύςε  βελςιώμει ςημ έκβαρη ςχμ 
αρθεμώμ. Μάλιρςα εσθύμεςαι για παοεμέογειεπ, όπχπ απώλεια ακξήπ

 Ωρςόρξ ςα διξσοηςικά μπξοξύμ μα βξηθήρξσμ όςαμ ρςημ ΟΝΒ ρσμβάλει η 
σπεοτόοςχρη με σγοά και η μετοική ρσμτόοηρη

Ho K M and Power B M Benefits and risks of furosemide in acute kidney injury. 
Anaesthesia, 2010, 65, pages 283–293



Αγγειξρσρπαρςικά 

 1. «ε αρθεμείπ με ΟΝΒ από ρηπςικό ρξκ ρσμιρςάςαι η ςιςλξπξίηρη ςχμ 

αγγειξρσρπαρςικώμ, ώρςε μα επιςσγυάμεςαι ΜΑΠ 65-70  mmHg (grade 1B). 

Ωρςόρξ ρε αρθεμείπ με ρηπςικό ρξκ με ιρςξοικό αοςηοιακήπ σπέοςαρηπ 

ρσμιρςξύμε σφηλόςεοξ ρςόυξ ΜΑΠ (80-85mm Hg) για ςημ ποξρςαρία ςχμ 

μετοώμ (grade 1C)»





Αγγειξρσρπαρςικά

 2. «ςημ πεοίπςχρη ςηπ ρηπςικήπ ΟΝΒ χπ ςξ αγγειξρσρπαρςικό 1ηπ  επιλξγήπ 

για ςημ ποξρςαρία ςηπ μετοικήπ λειςξσογίαπ (grade 1B) ρσμιρςάςαι η 

μξοαδοεμαλίμη» Από ςα σπόλξιπα αγγειρσρπαρςικά δεμ ταίμεςαι ποξπ ςξ 

παοόμ κάπξιξ (μξοαδοεμαλίμη, αδοεμαλίμη, βαζξποερίμη, αγγειξςαρίμη ΙΙ)  μα 

πλεξμεκςεί έμαμςι ασςήπ 

 3. Τπάουξσμ δεδξμέμα για ςημ μετοξποξρςαςεσςική δοάρη ςηπ βαζξποερίμηπ

ρςη ρηπςική μετοξπάθεια (μελέςεπ VAST-2008, VANISH-2016) και για ςα θεςικά 

απξςελέρμαςα ςηπ ρε αρθεμείπ με βαζξπληγικό ρξκ μεςά από υειοξσογείξ 

καοδιάπ (μελέςη VANCS-2017). Ποξπ ςξ παοόμ «η βαζξποερίμη ποξςείμεςαι χπ 

ποώςηπ γοαμμήπ αγγειξρσρπαρςικό για ςημ ποόληφη ςηπ μετοικήπ βλάβηπ 

μόμξ ρςη δεύςεοη ξμάδα με υαμηλή ρύρςαρη (grade 2C)»

 Για ςξ ρηπςικό ρξκ είμαι ρσμπληοχμαςική ςηπ μξοαδοεμαλίμηπ



Βαζξποερίμη = Μικοόςεοη 

ρσυμόςηςα AKI I, II, III και 

μικοόςεοη ρσυμόςηςα RRT



Αγγειξρσρπαρςικά

4.» Ο ρςόυξπ ςηπ αοςηοιακήπ πίερηπ θα ποέπει μα εναςξμικεύεςαι και μα 
ποξραομόζεςαι ρςημ αουική αοςηοιακή πίερη ςξσ αρθεμξύπ ποιμ μξρήρει, όςαμ 
ασςή είμαι γμχρςή (BPS)» 

5. Ιδιαίςεοη ποξρξυή υοειάζεςαι η διεγυειοηςική σπόςαρη. Ακόμη και παοξδικά 
επειρόδια σπόςαρηπ καςά ςη διάοκεια ςξσ υειοξσογείξσ (<60 mmHg) ρυεςίζξμςαι 
με ασνημέμξ κίμδσμξ ΟΝΒ μεςεγυειοηςικώπ και θα ποέπει μα απξτεύγξμςαι. 

6. Σέλξπ ρημειώμεςαι όςι ρε πεοιπςώρειπ ασνημέμηπ εμδξκξιλιακήπ πίερηπ η πίερη 
διήθηρηπ ςξσ ρπειοάμαςξπ είμαι ίρη με ΜΑΠ – εμδξκξιλιακή πίερη  και ξ ρςόυξπ 
ςηπ ΜΑΠ θα ποέπει μα ασνάμει, ώρςε μα επιςσγυάμεςαι ικαμξπξιηςική 
ρπειοαμαςική διήθηρη

(De laet I, Malbrain ML.ICU management of the patient with intra-abdominal 
hypertension: what to do, when and to whom ? Acts Clin Belg. 2007;62 Suppl 1:190-9)



2α. ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΗΧΗ 

 Η έγκαιοη και καςάλληλη αμςιμικοξβιακή αγχγή + έλεγυξπ ςηπ ρηπςικήπ 
ερςίαπ → μικοόςεοξ κίμδσμξ ΟΝΒ και ςαυύςεοη αμάκαμφη εμςόπ 24 χοώμ

 Αμςίθεςα κάθε ώοα καθσρςέοηρηπ ασνάμει αθοξιρςικά ςξμ κίμδσμξ ΟΝΒ 

 Άοα ξ έλεγυξπ ςηπ ρήφηπ ποέπει μα είμαι άμερξπ



A total of 4,532 adult

patients with septic 

shock

Οι ρηπςικξί αρθεμείπ με ΟΝΒ είυαμ 

ρημαμςικά μεγαλύςεοη καθσρςέοηρη 

ρςημ υξοήγηρη καςάλληληπ 

αμςιβιξςικήπ αγχγήπ από ςημ έμαονη 

ςηπ σπόςαρηπ (ρξκ)



2β.ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΤΠΔΡΓΛΤΚΑΙΜΙΑ

 «σμιρςάςαι ςξ ράκυαοξ ςξσ αίμαςξπ μα διαςηοείςαι ςξσλάυιρςξμ < 180 mg/dl

(140-180 mg/dl) για ςημ ποόληφη ςηπ μετοικήπ βλάβηπ από σπεογλσκαιμία 

ρςξμ γεμικό πληθσρμό ςηπ ΜΔΘ (grade 2B)»



3. ΑΠΟΥΤΓΗ ΝΔΥΡΟΣΟΞΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ

 ςη ΜΔΘ η έκθερη ρε μετοξςξνικά τάομακα είμαι αμαπότεσκςη.

 >20 από ςα 100 πλέξμ υξοηγξύμεμα τάομακα ρςη ΜΔΘ είμαι μετοξςξνικά. 

 Για ςξ 19% ςχμ πεοιπςώρεχμ AKI πξσ απαιςξύμ RRT εμξυξπξιξύμςαι τάομακα.

 Η έκθερη ρε μετοξςξνικά τάομακα ασνάμει ρσμευώπ (ξγκξλξγία, μεςαμξρυεύρειπ). 

(Nash K, Hafeez A, Hou S. Hospital-acquired renal insufficiency. Am J Kidney Dis. 2002 

May;39(5):930-6)



 Όπξσ είμαι δσμαςόμ ξι μετοξςξνικξί παοάγξμςεπ θα ποέπει μα διακόπςξμςαι ή 

μα αμςικαθίρςαμςαι από λιγόςεοξ ή καθόλξσ μετοξςξνικξύπ

 Ο αρθεμήπ δεμ θα ποέπει μα ρςεοείςαι μιαπ απαοαίςηςηπ θεοαπείαπ ή 

παοέμβαρηπ

 Η ποξτσλακςική υξοήγηρη κοσρςαλλξειδώμ ποξλαμβάμει ςη μετοική βλάβη 

από αμτξςεοικίμη Β, τχρκαομέςη, ριμςξτξβίοη, και από τάομακα πξσ 

ποξκαλξύμ μετοξπάθεια από κοσρςάλλξσπ, όπχπ η ακσκλξβίοη (BPS). Δεμ 

σπάουξσμ όμχπ ρατείπ ξδηγίεπ για ςξμ ποξβλεπόμεμξ όγκξ σγοώμ, ςύπξ 

σγοώμ και ςξ υοόμξ υξοήγηρήπ ςξσπ

 Όπξσ είμαι δσμαςόμ μα γίμεςαι μέςοηρη ςηπ ρςάθμηπ ςχμ μετοξςξνικώμ 

ταομάκχμ ρςξ αίμα και η ποξραομξγή ςηπ δόρηπ ρςη μετοική λειςξσογία 

[Therapeutic drug monitoring (TDM)]



ΟΝΒ από κιαγοατικά Μέρα

 Για πξλλέπ δεκαεςίεπ η μετοξπάθεια από ρκιαγοατικά θεχοξύμςαμ ρξβαοή 

ιαςοξγεμήπ αιςία ΟΝΒ

 Πιθαμξί μηυαμιρμξί: αγγειόρπαρμξπ και άμερη ςξνική δοάρη ρςα ρχλημάοια

 ήμεοα η αιςιξλξγική ρυέρη ΟΝΒ και ςηπ υξοήγηρηπ ςχμ μεόςεοχμ 

(ιρξχρμχςικώμ και υαμηλήπ χρμχςικόςηςαπ) ρκιαγοατικώμ μέρχμ 

αμτιρβηςείςαι καθώπ ξι μελέςεπ δεμ μπόοεραμ μα επιβεβαιώρξσμ ςη ρυέρη 

αιςίαπ απξςελέρμαςξπ

Hinson JS et al. Risk of Acute Kidney Injury After Intravenous Contrast Media Administration. Ann Emerg

Med. 2016 May;69(5):577-586 

McDonald JS et al. Is Intravenous Administration of Iodixanol Associated with Increased Risk of Acute 

Kidney Injury, Dialysis, or Mortality? A Propensity Score-adjusted Study. Radiology. 2017 Nov;285(2):414-

424





 Δπιπλέξμ καμία από ςιπ «ποξτσλακςικέπ» παοεμβάρειπ (διςςαμθοακικά, N-

ακεςσλξκσρςεψμη, έμςξμη εμσδάςχρη, αμςιξνειδχςικά) δεμ έυει δείνει ότελξπ



ΠΡΟΛΗΧΗ AKI από ΚΙΑΓΡΑΥΙΚΑ

 Δπειδή ξι αρθεμείπ ςηπ ΜΔΘ είμαι  ξι «βαούςεοα» πάρυξμςεπ από όλξσπ και ξι 
μετοξί ςξσπ δέυξμςαι πξλλαπλά πλήγμαςα ρσγυοόμχπ η ρξτόςεοη ποξρέγγιρη 
είμαι μα είμαρςε ποξρεκςικξί ρε ασςξύπ με eGFR < 30 ml/min/1.73m2, Δ, 
ατσδάςχρη και υαμηλή καοδιακή παοξυή καθώπ ρε ασςξύπ ξ κίμδσμξπ δεμ είμαι 
μηδεμικόπ 

 ε ασςξύπ η κύοια ρύρςαρη για ςημ ποόληφη  είμαι η απξκαςάρςαρη ςηπ 
εσξγκαιμίαπ (με κοσρςαλλξειδή) ποιμ ςημ παοέμβαρη (όυι όμχπ και άλλα σγοά , αμ 
ξ αρθεμήπ είμαι ήδη εσξγκαιμικόπ)

 Δπίρηπ ποέπει μα απξτεύγεςαι η έκθερη και ρε άλλξσπ μετοξςξνικξύπ
παοάγξμςεπ, μα πεοιξοίζεςαι η δόρη ςξσ ρκιαγοατικξύ ει δσμαςόμ, μα εκςιμάςαι η 
ρυέρη ξτέλξσπ/κιμδύμξσ και ςξ εάμ σπάουξσμ εμαλλακςικέπ απεικξμιρςικέπ 
μέθξδξι

 Ωρςόρξ τόβξπ για AKI από ρκιαγοατικά δεμ θα ποέπει πξςέ μα είμαι λόγξπ για μα 
αμαβληθεί μία ρημαμςική ή επείγξσρα ενέςαρη



ε πξιξσπ θα εταομόρξσμε ποξληπςικά μέςοα ΟΝΒ; 

ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΓΙΑ ΟΝΒ

Κλιμικό 

ρεμάοιξ 
ιρςξοικό

Υσρική 

ενέςαρη

Δογαρςηοιακέπ 

μεςοήρειπ

Rizo-Topete LM, Rosner MH, Ronco C. Acute Kidney Injury Risk Assessment and the Nephrology Rapid 

Response Team. Blood Purif. 2017;43(1-3):82-88



Κοεαςιμίμη

 Απλόπ, τθημόπ, εσοέχπ διαθέριμξπ δείκςηπ λειςξσογικόςηςαπ, αλλά υχοίπ 

ειδικόςηςα

 Δείκςηπ ρπειοαμαςικήπ διήθηρηπ με πξλλξύπ πεοιξοιρμξύπ

 Η ραοκξπεμία, η ρήφη, η σπεοτόοςχρη με σγοά (αοαίχρη), η σπξγκαιμία

μειώμξσμ ςημ κοεαςιμίμη ςξσ ξοξύ και  μπξοξύμ μα καλύφξσμ πλήοχπ μία 

ενελιρρόμεμη ή εγκαςαρςημέμη ΟΝΒ

 Δπιποόρθεςα η κοεαςιμίμη ξοξύ ασνάμει, όςαμ υαθεί ςξ 50% ςχμ μετοώμχμ

και 24-36 ώοεπ μεςά ςημ πςώρη ςξσ GFR, ξπόςε είμαι έμαπ καθσρςεοημέμξπ 

δείκςηπ μετοικήπ βλάβηπ

 Δγκαςερςημέμη μετοική βλάβη



Κσρςαςίμη C

 Δίμαι αμαρςξλέαπ ςηπ ποχςεάρηπ ςηπ κσρςεΐμηπ

 Μικοό μέγεθξπ. Δλεύθεοη σπεοδιήθηρη ρςξ ρπείοαμα. Δεμ επαμαοοξτάςαι , 
δεμ εκκοίμεςαι από ςα ρχλημάοια

 Σα επίπεδα ςηπ ρςξ αίμα είμαι καλόπ δείκςηπ ρπειοαμαςικήπ διήθηρηπ

 σγκοιμόμεμη με ςημ κοεαςιμίμη δεμ επηοεάζεςαι από ςη μσψκή μάζα και ςη 
ςοξτή. Δπηοεάζεςαι όμχπ από ςη τλεγμξμή, ςημ κακξήθεια, ςα κξοςικξειδή 
και ςιπ παθήρειπ ςξσ θσοεξειδξύπ

 Έυει μικοόςεοξ υοόμξ ημίρειαπ ζχήπ και θεχοηςικά ρσμβάλει ρε ποχιμόςεοη
διάγμχρη

 Δπειδή επί ρχλημαοιακήπ βλάβηπ εμταμίζεςαι ρςα ξύοα, η κσρςαςίμη ξύοχμ 
είμαι δείκςηπ και ρχλημαοιακήπ βλάβηπ

 Η κσρςαςίμη C ταίμεςαι μα είμαι έμαπ καλύςεοξπ λειςξσογικόπ δείκςηπ ςηπ 
μετοικήπ λειςξσογίαπ (εγκαςερςημέμη ΟΝΒ)

 Ποξγμχρςική ανία



Ιδαμικόπ βιξδείκςηπ

 Διδικόπ και εσαίρθηςξπ

 Διάγμχρη ρε αουόμεμξ/σπξκλιμικό ρςάδιξ ποιμ ςημ αύνηρη ςηπ κοεαςιμίμηπ

εκεί δηλαδή όπξσ έυει μόημα έμα ποχςξκόλλξ ποόληφηπ 

 Να βξηθά ρςη διατξοική διάγμχρη ςηπ ΟΝΒ (π.υ σπξξγκαιμία ή αληθήπ 

μετοική ποξρβξλή)

 Να έυει ποξγμχρςική ανία (ενέλινη ρε μεγαλύςεοξ ρςάδιξ βλάβηπ, αμάγκη για 

RRT ή αμάοοχρη μετοξύ)

 Απλή ενέςαρη, γοήγξοξ και ανιόπιρςξ απξςέλερμα, άμερα διαθέριμξπ, τθημόπ



Νεόςεοξι βιξδείκςεπ

 Δκςόπ από ςξσπ λειςξσογικξύπ δείκςεπ (ςημ κλαρική κοεαςιμίμη ξοξύ και ςη 

μεόςεοη κσρςαςίμη C) πξσ δείυμξσμ ςημ λειςξσογική έκπςχρη ςηπ μετοικήπ 

λειςξσογίαπ, πλήθξπ μέχμ βιξδεικςώμ έυξσμ εμταμιρςεί

 Πξικίλξσμ αμάλξγα ςα: αμαςξμική ποξέλεσρη, τσριξλξγική λειςξσογία, υοόμξ 

εμτάμιρηπ μεςά ςη μετοική βλάβη, κιμηςική και καςαμξμή. 

 Η απελεσθέοχρή ςξσπ ρςξ αίμα ή ρςα ξύοα είμαι δσμαμική και παοξδική 

καθιρςώμςαπ ςξμ « ρχρςό» υοόμξ μέςοηρηπ καθξοιρςικό ρςξιυείξ

 Αμςίθεςα με ςημ κοεαςιμίμη πξσ αμςαμακλά ςη ρπειοαμαςική διήθηρη, ξι μέξι 

βιξδείκςεπ αμιυμεύξσμ: ρχλημαοιακό ρςοεπ (TIMP-2 X IGFBP-7), ρχλημαοιακή

καςαρςοξτή (NGAL,KIM-1,L-FABP) ή τλεγμξμή.



NGAL (Neutrophil gelatinase-associated 

lipocalin ή siderocalin ή lipocalin 2)

 Δίμαι δείκςηπ ρχλημαοιακήπ καςαρςοξτήπ

 Μεςοάςαι ρε πλάρμα και ξύοα

 ςα ξύοα αμιυμεύεςαι μχοίπ, έχπ και 2 ώοεπ μεςά από ιρυαιμική ή 
μετοξςξνική ποξρβξλή

 Έυει ποξγμχρςική ανία για ςημ έμαονη και ςημ ενέλινη ΟΝΒ.

S.H. Teo, Z.H. Endre. Biomarkers in acute kidney injury (AKI).  Best Practice & 
Research Clinical Anaesthesiology 31 (2017) 331-344



TIMP-2 X IGFBP-7  (Tissue inhibitor of 

metalloproteinase-2 and insulin-like growth 

factor-binding protein-7)

 Η τάρη G1 (cell cycle arrest) ή αλλιώπ η διακξπή ςξσ κσςςαοικξύ κύκλξσ είμαι 
έμαπ ποξρςαςεσςικόπ μηυαμιρμόπ ςξσ κσςςάοξσ, όςαμ πεοιέλθει ρε βλάβη ή βοεθεί 
ρε ευθοικό πεοιβάλλξμ

 Σξ κύςςαοξ αμαρςέλλει ςξμ πξλλαπλαριαρμό ςξσ πιθαμόςαςα για μα μημ πεοάρει 
ρε επόμεμη γεμεά έμα καςαρςοαμμέμξ DNA

 Δπί ιρυαιμικήπ ή ρηπςικήπ ΟΝΒ ςα μετοικά επιθηλιακά κύςςαοα ειρέουξμςαι ρε 
τάρη G1 διακξπήπ ςξσ κσςςαοικξύ κύκλξσ πξσ απξςελεί ςξ αουικό ρςάδιξ ςηπ 
ρχλημαοιακήπ βλάβηπ

 Σόςε ςα ρχλημαοιακά κύςςαοα εκτοάζξσμ ςιπ ποχςεΐμεπ TIMP-2 και IGFBP-7 πξσ 
ρσμμεςέυξσμ ρςη διακξπή ςξσ κσςςαοικξύ κύκλξσ. Σξ γιμόμεμξ ςχμ ςιμώμ ςχμ δύξ 
ασςώμ βιξδεικςώμ ρε δείγμα ξύοχμ (TIMP-2 X IGFBP-7) τάμηκε μα έυει ιρυσοή 
ποξγμχρςική ανία για ςημ εμτάμιρη ΟΝΒ I ή ΟΝΒ II εμςόπ ςχμ επόμεμχμ 12 χοώμ. 
Σιμέπ TIMP-2 X IGFBP-7 >0,3 δηλώμξσμ σφηλό κίμδσμξ ενέλινηπ ςηπ ΟΝΒ , εμώ ςιμέπ 
> 2 πξλύ σφηλό κίμδσμξ (40-50%) ή και εγκαςερςημέμη ήδη βλάβη



Βιξδείκςεπ και ενέλινη ΟΝΒ

τσριξλξγικόπ Ασνημέμξπ 

κίμδσμξπ/ρςοεπ

Ιρςική

βλάβη

↓ GFR μέκοχρηΝετοική 

αμεπάοκεια

Δεμ γμχοίζξσμε αμ ξ μετοόπ σπόκειςαι ρε ρςοεπ/βλάβη ΠΡΙΝ διαπιρςώρξσμε μείχρη ρςξμ GFR, 

γιαςί βαριζόμαρςε ρςημ κοεαςιμίμη ξοξύ ραμ δείκςη ςξσ GFR και ασςή καθσρςεοεί 12-48 ώοεπ μα 

ασνηθεί μεςά από μία μείχρη ςξσ GFR



τσριξλξγικόπ Ασνημέμξπ 

κίμδσμξπ/ρςοεπ
Ιρςική

βλάβη

↓ GFR μέκοχρηΝετοική 

αμεπάοκεια

Κλιμικά ριχπηλή 

καςάρςαρη = σπξκλιμική

ΟΝΒ

Κλιμικώπ 

εκδηλώμεςαι χπ ΑΚΙ 

Ι-ΙΙΙ

Καθσρςεοημέμξι 

δείκςεπ: ↑ sCr, ↑ sU, 

↓ δηνύξεζεο. Μόλν 

ηόηε κπνξνύκε λα 

εθαξκόδνπκε KDIGO 

κέηξα

«Φοσρέπ ώοεπ» για 

ποώιμη διάγμχρη 

ΟΝΒ και άορη ή 

πεοιξοιρμό αιςιώμ

NGAL, 

Cystatin C 

κ.α.

TIMP 2-

IGFBP 7



Bm- sCr- Bm+ sCr-

Bm+ sCr+Bm- sCr+



Ποχςόκξλλξ ποόληφηπ ΟΝΒ

 Για ςξ πξλύ ρσυμό ρύμδοξμξ ςηπ ΟΝΒ ρςη ΜΔΘ θα ποέπει μα σπάουει έμα 

ρατέπ ποχςόκξλλξ ποόληφηπ

 Δξμημέμξ ρύμξλξ από λίγεπ και απλέπ ξδηγίεπ/ποακςικέπ

 Η εταομξγή ςξσπ χπ ρύμξλξ βελςιώμει ρημαμςικά ςημ έκβαρη ςχμ αρθεμώμ 

από ό,ςι κάθε μια ςξσπ νευχοιρςά

 Έμα ςέςξιξ ποχςόκξλλξ βαρίζεςαι ρε διεθμείπ ξδηγίεπ

 Δταομόζεςαι χπ καθημεοιμή απαοαίςηςη αγχγή



Από ςη θεχοία ρςημ ποάνη

 Για ςημ ΟΝΒ, αμ και ςημ ςελεσςαία δεκαεςία έυει γίμει πξλλή έοεσμα, δεμ 

σπάουει ποξπ ςξ παοόμ μία ςέςξια επίρημη δέρμη μέςοχμ ή έμαπ επίρημξπ 

αλγόοιθμξπ μα μαπ καθξδηγεί (ρήφη, διαςαοαυέπ οσθμξύ,VAP, ARDS)

 Οι ξδηγίεπ ςηπ KDIGO ςξσ 2012 (πξσ είμαι πιξ πξλύ ξδηγίεπ παοά υοηρςικέπ 

δέρμεπ μέςοχμ) 

 Άμερξ μέλλξμ;



Παοάδειγμα
Ποξςειμόμεμα ρςξιυεία εμόπ ποχςξκόλλξσ ποόληφηπ ΟΝΒ ρςη ΜΕΘ 

Μέςοξ Δπενήγηρη

Παοακξλξύθηρη μετοικήπ λειςξσογίαπ Καθεςήοαπ folley, καθημεοιμή μέςοηρη κοεαςιμίμηπ ξοξύ 

και χοιαία μέςοηρη ιρξζσγίξσ σγοώμ, γεμική ξύοχμ, 

ςακςική μέςοηρη κσρςαςίμηπ C και κάπξιξσ μεόςεοξσ 

βιξδείκςη;

Καθημεοιμή αμαρκόπηρη ταομάκχμ-ρςάθμη 

μετοξςξνικώμ ταομάκχμ ρςξ αίμα

Δκςίμηρη δσμαςόςηςαπ διακξπήπ μετοξςξνικώμ ταομάκχμ-

ποξραομξγή δόρηπ

Απξκαςάρςαρη εσξγκαιμίαπ με ιρξοοξπημέμα 

κοσρςαλλξειδή διαλύμαςα (Ringer’s, Plasmalyte)

Απξτσγή  N/S ξοξύ

Απξτσγή σπεοτόοςχρηπ με σγοά

Ιδίχπ επί αμαζχξγόμηρηπ μεγάλξσ όγκξσ

Δάμ είμαι απαοαίςηςξπ (TBI), monitor υλχοίξσ λόγχ 

μεςαβξλικήπ ξνέχρηπ και αγγειξρύρπαρηπ ρςξ μετοό. 

Αλλαγή ξοξύ ει δσμαςόμ, όςαμ Cl>110 mEq/l

Αιμξδσμαμική ρςαθεοξπξίηρη με μξοαδοεμαλίμη επί ρξκ 

Βαζξποερίμη ;

ςόυξπ ΜΑΠ 65-70 mmHg

Μεγαλύςεοη ΜΑΠ ρε υοόμιξσπ σπεοςαρικξύπ και επί 

εμδξκξιλιακήπ σπέοςαρηπ

Αμςιμεςώπιρη ρήφηπ Λήφη κ/χμ- Έγκαιοη και εσοέχπ τάρμαςξπ αμςιμεςώπιρη 

αουικά, ρςξυεσμέμη ρςη ρσμέυεια

Έλεγυξπ ρακυάοξσ ςόυξπ 140-180 mg/dl

Διακξπή ενχμετοικώμ ποξρλήφεχμ καλίξσ Διακξπή ή ποξραομξγή διαλσμάςχμ, ταομάκχμ και 

ρίςιρηπ πλξύριχμ ρε κάλιξ 



Από ςη θεχοία ρςημ ποάνη

Η ρσμμόοτχρη με ςξ ποχςόκξλλξ αμςιμεςώπιρηπ ρήφηπ ξδηγεί ρε μείχρη 

ςηπ θμηςόςηςαπ

• SSC 2004

• 7,5 υοόμια μελέςηπ 

• 200 μξρξκξμεία 

Β.Αμεοική, Ν.Αμεοική, 

Δσοώπη

• ~ 30.000 αζζελείο κε 

ζήψε/ζεπηηθό ζνθ

• ΤΔΠ, πηέξπγεο, ΜΔΘ





Δταομξγή ςχμ ξδηγιώμ KDIGO και 

έκβαρη ΟΝΒ



PREVAKI trial

 Ασςό μελέςηραμ ξι Meersch et al 2017



Meersch M et al.Prevention of cardiac surgery-associated AKI by implementing the KDIGO guidelines in high risk patients 

identified by biomarkers: the PrevAKI randomized controlled trial. Intensive Care Med 2017 43:1551–1561.

• 882 καοδιξυειοξσογικξί 

αρθεμείπ-CABG, υ/γειξ

βαλβίδαπ

• Διαλξγή με TIMP2-

IGFBP7 ρςα ξύοα

• Πληθσρμό αρθεμώμ 

σφηλξύ κιμδύμξσ (276) 



 Η μελέςη έδεινε μείχρη ςηπ 

ρσυμόςηςαπ και ςηπ βαούςηςαπ ςηπ  

μεςεγυειοηςικήπ ΟΝΒ ρςημ ξμάδα 

παοέμβαρηπ



BigpAK study

 Παοόμξια μελέςη ξι Goecze et al 2017

 121 αρθεμείπ πξσ σπξβλήθηκαμ ρε μεγάλξ υειοξσογείξ κξιλιάπ  (Hepatobiliary 

surgery , Transplantation, Pancreatic surgery, Upper-GI surgery , Colorectal surgery, Vascular surgery, Other 

abdominal surgery ) και είυαμ αύνηρη ςξσ βιξδείκςη TIMP-2 X IGFBP-7 ρςα ξύοα ςξσπ 

(>0,3) μεςεγυειοηςικά

 Σσυαιξπξίηρη

 ε όρξσπ εταομόρςηκε έμα ποχςόκξλξ ποόληφηπ καςά KDIGO επέςοεφε ςη 

μείχρη ςηπ ρσυμόςηςαπ και ςηπ βαούςηςαπ ςηπ ΟΝΒ καθώπ ςηπ παοαμξμήπ ρςη 

ΜΔΘ και ρςξ μξρξκξμείξ 

 Όυι διατξοά ρςημ αμάγκη για RRT και ρςη θμηςόςηςα





 Οι άμχ μελέςεπ είμαι ρημαμςικέπ, γιαςί εμρχμαςώμξμςαπ έμαμ βιξδείκςη

εμςξπίζξσμ ςξσπ αρθεμείπ ρε κίμδσμξ ρςξσπ ξπξίξσπ έμα ποχςόκξλλξ 

ποόληφηπ αλλάζει ςημ έκβαρη ςηπ ΟΝΒ

 Μξμξκεμςοικέπ και μικοέπ

 Πιλξςικέπ για μεγαλύςεοεπ μελέςεπ



σμπεοάρμαςα

Καμία ειδική θεοαπεία ΟΝΒ ποξπ ςξ παοόμ

Βαρικξί άνξμεπ ποόληφηπ ςηπ ΟΝΒ :

 Η έγκαιοη βελςιρςξπξίηρη ςηπ κσκλξτξοίαπ με σγοά, αγγειξρσρπαρςικά και ιμόςοξπα

 Η αμενέλεγκςη υξοήγηρη σγοώμ ποέπει μα απξτεύγεςαι

 Η αμαρκόπηρη ςχμ ταομάκχμ και η διακξπή ςχμ μετοξςξνικώμ είμαι απαοαίςηςη

 Η ρήφη ποέπει μα αμςιμεςχπίζεςαι επιθεςικά και η σπεογλσκαιμία μα ελέγυεςαι

Οι μέξι βιξδείκςεπ σπόρυξμςαι μα βξηθήρξσμ ρςη διάγμχρη ςηπ ΟΝΒ ρε αουικό ρςάδιξ

ςξ αουικό ρςάδιξ έμα ποχςόκξλλξ ποόληφηπ μειώμει ςημ ρσυμόςηςα και ςη βαούςηςα ςηπ ΟΝΒ 
Αμαμέμξσμε ρσγκεκοιμέμα ποχςόκξλλα ποόληφηπ και αλγξοίθμξσπ διαυείοιρηπ ςηπ ΟΝΒ

Φοειάζξμςαι μεγάλεπ ςσυαιξπξιημέμεπ μελέςεπ για μα απξδειυθεί αμ η υοήρη βιξδεικςώμ και 
ποχςξκόλλχμ βελςιώμει και ςημ ςελική έκβαρη ςηπ ΟΝΒ

Η ρσμμόοτχρη ρςα ποχςόκξλλα είμαι πςχυή

Απαιςείςαι ρσμευήπ εκπαίδεσρη για ςημ εταομξγή ποχςξκόλλχμ



απ εσυαοιρςώ


