
 

Παζνγέλεηα ηεο δηαβεηηθήο 

λεθξνπάζεηαο  

 

Δεκήηξηνο Θ. Kαξακήηζνο  



2-3 % ηνπ πιεζπζκνχ πάζρεη απφ Γ 

Γ ηχπνπ 2 

Γ ηχπνπ 1 
= 

10 

1   



Γ ηχπνπ 1 40 % ησλ αζζελψλ >>> Γηαβεηηθή λεθξνπάζεηα 

                    κεηά 20-35 ρξφληα Γ 

       νη ινηπνί δελ εκθαλίδνπλ λεθξνπάζεηα 

 

80 % ηωλ αζζελώλ κε κηθξναιβνπκηλνπξία>>>XNA 

20-40 % ησλ αζζελψλ κε κηθξναιβνπκηλνπξία>>>XNA  Γ ηχπνπ 2 



30-40% ησλ αζζελψλ ζε πξνγξάκκαηα ππνθαηάζηαζεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη δηαβεηηθνί  

( πεξίπνπ νη κηζνί είλαη Γ ηχπνπ 2) 



ρ 
Γηαβεηηθή λεθξνπάζεηα 

Οδψδεηο βιάβεο 

To 1936 ε πξψηε πεξηγξαθή απφ ηνπο Kiemmestiel & Wilson  



Πνδνθχηηαξα 
Σνηρσκαηηθφ επηζήιην  

Νεθξηθνχ ζσκαηίνπ 

Σξηρνεηδέο 

Σξηρνεηδέο 

Μεζαγγεηαθά 

θχηηαξα 



Απιφο  

ηξηρνεηδνχο 

Υψξνο ηνπ  

Bowman 

Μεκβξάλε 

 δηεζήζεσο 

Απιφο  

ηξηρνεηδνχο 

Απιφο ηξηρνεηδνχο 

Δξπζξνθχηηαξν 

Πνδνθχηηαξν 

Πνδνεηδείο 

πξνζεθβνιέο 



Πάσςνζη βαζικήρ μεμβπάνηρ και 

αύξηζη μεζαγγείος 



Πνδνθχηηαξα 



Πνδνθύηηαξα 



Μεκβξάλε πεηξακαηηθήο δηήζεζεο 

Πνδνεηδείο πξνζεθβνιέο 
Θπξηδσηφ  

Δλδνζήιην  

Σξηρνεηδνχο 

πεηξάκαηνο 

 

Βαζηθή  

κεκβξάλε Πιήξεο  

πνδνθχηηαξν 



Σνίρσκα 

ηξηρνεηδνχο 
Δγγχο  

ζσιελάξην 

ΠΟΓΟΚΤΣΣΑΡΑ 

ρηζκνεηδείο πφξνη 

Θπξηδσηφ ηξηρνεηδέο 

ΒΑΙΚΗ 

ΜΔΜΒΡΑΝΗ 

δηάκεηξνο 

δηάκεηξνο 

Μνξηαθφ βάξνο  

Μνξηαθφ βάξνο 

>8nm 

<4nm 

>70000 

<7000 

AIMA 

Πξφνπξν 



 

Πάσςνζη βαζικήρ μεμβπάνηρ και 

αύξηζη μεζαγγείος 



H δηέιεπζε πξωηείλεο απμάλεηαη κε: 

  -απμεκέλε ελδνζπεηξακαηηθή πίεζε  

  -ηξνθή κε πνιιέο πξωηείλεο 

 

H δηέιεπζε πξσηείλεο απφ ηα ζπεηξάκαηα δξα βιαπηηθά 

                                 (θαχινο θχθινο) 



 Nεθξίλε 

Γηακεκβξαληθή πξσηεΐλε ηεο Ig  ππεξνηθνγέλεηαο πνπ δξα σο 

ππνδνρέαο πξνζθφιιεζεο θαη πξσηείλε κεηάδνζεο κελχκαηνο 

ηα SHR φηαλ έρνπλ ππέξηαζε θαη Γ 

παξαηεξείηαη κείσζε ηεο λεθξίλεο ζηα 

ζπεηξάκαηα 

H ρνξήγεζε  αMEA απνθαζηζηά ηα επίπεδα λεθξίλεο 

ζηα ζπεηξάκαηα θαη κεηψλεη ηε ιεπθσκαηνπξία 

SHR 



 Λεπθσκαηηλνπξία θαη λεθξνπάζεηα 

Φπζηνινγηθή = απνβνιή ιεπθσκαηίλεο < 30 mg/24σξν 

 

Λεπθσκαηηλνπξία 24ψξνπ 30-300 mg = Mηθξνιεπθσκαηηλνπξία 

 

Λεπθσκαηηλνπξία>300 mg/24σξν = Mαθξνιεπθσκαηηλνπξία 



H κηθξνιεπθσκαηηλνπξία είλαη δείθηεο γεληθφηεξεο 

ελδνζειηαθήο βιάβεο θαη απνηειεί πξνγλσζηηθφ παξάγνληα  

 α. Nεθξνπάζεηαο 

 β. Mαθξναγγεηνπάζεηαο (πρ ζηεθαληαίαο λφζνπ) 



Παζνγέλεηα Γηαβεηηθήο Νεθξνπάζεηαο 

Μεηαβνιηθνί  

παξάγνληεο 

Αηκνδπλακηθνί 

 παξάγνληεο 



Μεηαβνιηθνί παξάγνληεο Αηκνδπλακηθνί παξάγνληεο 

Γιπθφδε 

Πνιπφιεο ΑGEs 

Ρνή/πίεζε 

Δλδνθπηηάξηα δηαβηβαζηηθά κφξηα 

        PKCβ     θαη   NF-θB 

Απμεηηθνί παξάγνληεο 

& θπηηαξνθίλεο 

πεηξακαηνζθιήξπλζε 



Δλδνθπηηάξηα δηαβηβαζηηθά κφξηα 

        PKCβ     θαη   NF-θB 

Γνκηθή κεηαβνιή Λεηηνπξγηθή δηαηαξαρή 

•πζζψξεπζε δηάκεζεο  

νπζίαο (matrix) 

•Πάρπλζε βαζηθήο κεκβξάλεο 

Λεπθσκαηνπξία 

Γηαβεηηθή λεθξνπάζεηα- πάρπλζε ηεο βαζηθήο 

Μεκβξάλεο & αχμεζε ηεο κεζαγγεηαθήο νπζίαο  

κε δηάρπηε ζπεηξακαηνζθιήξπλζε 



Πεηξακαηηθά κνληέια Γ 

1. Γελεηηθά επηβαξεκέλα πνληίθηα 

Σύπνο 1 Γ 

Σύπνο 2 Γ 

2. Πνληίθηα κεηά ΕΚ 

Παξαηεξήζεθαλ: •Μεηαβνιέο GFR 

•Λεπθσκαηνπξία 

•Τπεξηξνθία λεθξώλσλ 

•Αύμεζε κεζαγγείνπ 

•Πάρπλζε βαζηθήο κεκβξάλεο 



Αιμοδςναμικοί παπάγονηερ 



 Ρφινο απμεκέλεο ελδνζπεηξακαηηθήο πίεζεο 

β. Τπεξηαζηθά δηαβεηηθά 

•Λεπθσκαηνπξία 

•Πάρπλζε βαζ. κεκβξάλεο 

Αληηχπεξηαζηθή ζεξαπεία 

•Μείσζε ιεπθσκαηνπξίαο 

•Βειηίσζε δνκήο 

α. Ννξκνηαζηθά δηαβεηηθά 



  Αηκνδπλακηθνί παξάγνληεο 

χζηεκα ξελίλεο  

αγγεηνηελζίλεο (PA)  

 

 

 

΄Aιιεο  

αγγεηνθηλεηηθέο νπζίεο 



χζηεκα ξελίλεο αγγεηνηελζίλεο (ΡΑ) 

Mειέηεο ζε δηαβεηηθά πνληίθηα κε κηθξνπαξαθεληήζεηο 

1.   Απμεκέλε ελδνζπεηξακαηηθή πίεζε 

2.   Αχμεζε GFR αλά λεθξψλα 

3.   Αγγεηνδηαζηνιή πξνζαγσγνχ αξηεξηδίνπ 

Ζ απμεκέλε ελδνζπεηξακαηηθή πίεζε βειηηώλεηαη κε Α-ΜΔΑ 

 Γίαηηα ρακειή ζε πξσηείλε -->κείσζε λεθξηθήο βιάβεο 



H ελδνζπεηξακαηηθή πίεζε 

-Απμάλεηαη αλ ππάξρεη αξηεξηαθή ππέξηαζε 

 

-Απμάλεηαη ζην Γ θαη ρσξίο ππέξηαζε 



                       Ren 2 rat  

(πεηξακαηφδσα κε απμεκέλε έθθξαζε  

ζπζηήκαηνο ξελίλεο αγγεηνηελζίλεο 

 θαη αξηεξηαθή ππέξηαζε) 

Δηεξφδπγα δηαβεηηθά Ren 2 rats  αλαπηχζζνπλ 

ζπεηξακαηηθέο  θαη δηάκεζεο βιάβεο θαζψο θαη 

κείσζε GFR 

Υνξήγεζε αΜΔΑ κεηψλεη ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο 



Η PRA ζην Γ είλαη ρακειή ή θθ αιιά:  

ηα εγγχο ζσιελάξηα in vitro ε γιπθφδε πξνθαιεί  

απμεκέλε έθθξαζε ηνπ αγγεηνηελζηλνγφλνπ 

ηα κεζαγγεηαθά θχηηαξα ε ππεξγιπθαηκία  

πξνθαιεί δηέγεξζε ηεο παξαγσγήο Ang IΙ  

κε παξάιιειε αχμεζε ΣGFβ 

Υνξήγεζε αΜΔΑ ειαηηψλεη ηα παξαπάλσ 



Σην ΣΔ ππάξρεη απμεκέλε απαληεηηθόηεηα 

 ζε αγγεηνζπζπαζηηθά εξεζίζκαηα 



Σνπηθή δξαζηεξηφηεηα ΡΑ 

•Απμεκέλε ξελίλε ζηα λεθξηθά ζσιελάξηα.   

•Η ηνπηθή αχμεζε Ang II πξνθαιεί πηζαλψο 

δηακεζνζσιελαξηαθή ίλσζε 

Πηζαλψο απμεκέλε επαηζζεζία ηνπ λεθξνχ κε 

ππεξγιπθαηκία ζην ΡΑ 

Ang ΙΙ ΣGFβ Φηκπξνλεθηίλε 

Αχμεζε δηάκεζεο νπζίαο 

πεηξακαηνζθιήξπλζε 



               Η Ang II  

-PKC  (Πξσηεηληθή θηλάζε C) 

-NTF   (Ππξεληθφ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα) 

-NFθB (Ππξεληθφ παξάγνληα θΒ) 

  

ελεξγνπνηεί ζεηξά ελδνθπηηάξησλ κεζνιαβεηψλ 

πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα ηηο λεθξηθέο βιάβεο. 



Aγγεηνζχζπαζε ζηα ελδνλεθξηθά αγγεία κέζσ 

•Αng II 

•Eλδνζειίλε 

•Βαδνπξεζίλε 

Αγγεηνδηαζηαιηηθέο νπζίεο ζηα ελδνλεθξηθά αγγεία 

•Βξαδπθηλίλε 

•ΑΝF (θνιπηθό λαηξηνπξεηηθό πεπηίδην) 

•Oξηζκέλεο Πξνζηαγιαλδίλεο 

•ΝΟ 



Mεηαιινπεπηηδάζε 

•Ζ νπδέηεξε ελδνπεπηηδάζε (ΝΔΡ) δηαζπά ην ΑΝΡ 

Φάξκαθα (Omapatrilat) πνπ κπινθάξνπλ ηαπηόρξνλα  

  ΑCE  θαη NEP 

•Έρνπλ αληηππεξηαζηθή δξάζε 

•Μεηώλνπλ ηε ιεπθσκαηνπξία ζε ππεξηαζηθά πνληίθηα  



Μεηαβολικοί παπάγονηερ 



Μεραληζκφο δξάζεο ησλ ΑGEs ζηε 

λεθξνπάζεηα θαη ζηελ αζεξσκάησζε. 

-Aπεπζείαο δξάζε ζε πξσηείλεο πρ θνιιαγόλν 

-Αιιειεπίδξαζε κε δεζκεπηηθέο πξσηείλεο 

 RAGE,  AGE-R1, AGE-R2,  AGE-R3 

 Λαθηνθεξξίλε, Λπζνδύκε,  

 Τπνδνρέα θαζαξηζηώλ καθξνθάγσλ 

Πρ  ΑGEs αληηδξνχλ κε ηνλ ππνδνρέα RΑGE, δηεγείξνληαη 

θπηηαξνθίλεο θαη ελεξγνπνηνχλ ΝF-θB  

-Ο ππνδνρέαο RΑGE εθθξάδεηαη ζηα πνδνθχηηαξα, ζηα 

επηζειηαθά  θχηηαξα ησλ ζσιελαξίσλ θαη ζηα ζπεηξάκαηα.  



H aminoguanidine  ειαηηώλεη ηελ έθθξαζε ησλ  TGFβ θαη    PDGF  

θαη πξσηεηλώλ θνιιαγόλνπ IV ζηα λεθξά πνληηθώλ 

ΑGEs ΣGFβ δηέγεξζε ππνδνρέα RAGE 



Μειέηε νδνχ πνιπνιψλ 

Γιπθφδε 
Αλαγσγάζε αιδόδεο 

Aλαζηνιή ηεο αλαγσγάζεο αιδόδεο  

ειαηηώλεη ηελ PKC  θαη ηνλ  TGFβ ζηα κεζαγγεηαθά θύηηαξα 

Όμως οι κλινικές μελέηες (Alredase) ζηη διαβηηική 

νεθροπάθεια ήηαν απογοηηεσηικές! 

Φξνπθηφδε νξβηηφιε 



Oδφο εμνδακηλψλ 

Γιπθφδε------------------->G-6-PO4------>Fructose-6 PO4 
Δμνθηλάζε 



Γινπηακηλν-θξνπθηνδν-ακηλν-ηξαλθεξάζε  

(GFAT) 

Glucosamine-6-phosphate 

Πξσηενγιπθάλεο, γιπθνιηπίδηα, γιπθνπξσηείλεο 

Η ελεξγνπνίεζε ηεο νδνύ απμάλεη ηε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο PKC & TGFβ 

H azaserin (αλαζηνιέαο ηνπ GFAT) 

ειαηηψλεη ηελ παξαγσγή δηάκεζεο νπζίαο 

stop 



Mεηαθνξείο γιπθφδεο (Glut-1) 

Aπμεκέλε έθθξαζε ηεο Glut-1 ζηα κεζαγγεηαθά θχηηαξα 

αχμεζεο ηεο έθθξαζεο  αλαγσγάζεο ηεο αιδφδεο 

θαη ηεο PKC-a ηζνκνξθήο 

αχμεζε παξαγσγήο θνιιαγφλνπ IV 
θαη δηάκεζεο νπζίαο 

αχμεζε ζχλζεζεο θηκπξνλεθηίλεο 

απμ. γιπθφδε 



Oμεηδσηηθφ stress (ROS) θαη λεθξφο 

•H ππεξγιπθαηκία είλαη νμεηδσηηθφ stress 

•AGEs απμάλνπλ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο O2 

ROS  AGEs pathways 

αct-PKC  

ελδνζειίλε 

Αιιειεπίδξαζε 



Eλδνθπηηάξηνη δεχηεξνη αγγειηνθφξνη 

Aλαζηνιή PKCβ (LY333531) ειάηησζε: 

•ζπεηξακαηηθή ππεξδηήζεζε,  

•ιεπθσκαηνπξία θαη έθθξαζε TGFβ,  

•έθθξαζε εμσθπηηάξησλ πξσηετλψλ,      

     θηκπξνλεθηίλεο, θνιιαγόλνπ IV 



Σςνέπγεια αιμοδςναμικών και 

μεηαβολικών μησανιζμών 



PKC 

(ζπλέξγεηα αηκνδπλακηθψλ θαη κεηαβνιηθψλ κεραληζκψλ) 

Ang II 

AGEs 

act Τπεξγιπθαηκία ζηνπο λεθξνχο 



PKC 

Ang II 

AGEs 

αMEA 

Aminoguanidine 

Τπεξγιπθαηκία ζηνπο λεθξνχο act 



H γιπθφδε + AGES ελεξγνπνηνχλ ηνλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα NF-θB 

H ελεξγνπνίεζε ηνπ NF-θB εμαξηάηαη απφ ηελ PKC θαη 

πξνιακβάλεηαη κε ηε ρνξήγεζε αληηνμεηδσηηθψλ 

NF-θB NF-θB 

Glucose 

γνλίδηα θπηηαξνθηλψλ,  

κνξίσλ πξνζθφιιεζεο,  

αγγεηνηελζηλνγφλνπ,  

ζπλζεηάζεο νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ 

PKC 

AGEs 

RAGE 

act 



 MAP Kηλάζε (Mitogen activated Protein Kinase) 

κεηαθέξεη κελχκαηα απφ εμσθπηηάξην ρψξν ζηα θχηηαξα 

•H γιπθόδε ελεξγνπνηεί ηελ MAP K 

•Aύμεζε δξαζηεξηόηεηαο MAP K ζηα 

ζπεηξάκαηα δηαβεηηθώλ πνληηθώλ κέζσ PKC 



         ελεξγνπνίεζε TGFβ 

AGEs , PKC, πνιπφιεο 

γιπθφδε 

MAP Κ 

ζπεηξακαηνζθιήξπλζε 

Παξαγσγή θνιιαγφλνπ 



TGFβ 

•Άζξνηζε θνιιαγφλνπ ζηνπο λεθξνχο 

•αλαζηνιή δξαζηεξηφηεηαο κεηαιινπξσηεαζψλ       

Aπμάλεη παξαγσγή αλαζηνιέσλ κεηαιινπξσηεαζψλ 



•ρνξήγεζε αληηζώκαησλ TGFβ πξνθαιεί: 
-ειάηησζε ζπζζψξεπζεο κεζαγγεηαθήο νπζίαο     

-αιιά δελ ειαηηψλεη ηε ιεπθσκαηνπξία  

άξα ε ιεπθωκαηνπξία δελ εμαξηάηαη από ηoλ TGFβ 

ίζωο γη’ απηό νη δνκηθέο κεηαβνιέο θαη ε ιεπθωκαηνπξία δελ 

 είλαη πάληνηε αλάινγεο  



Aπμεκέλε δξαζηεξηφηεηα TGF ζε λεθξνχο δηαβεηηθψλ 

TGFβ2 

TGFβ3 

TGFβ RII receptors 

Oη  TGFβ RII receptors ειαηηώλνληαη κε αMEA 



PDGF (Platelets Derived Growth Factor) 

Aπμεκέλε έθθξαζε γνληδίνπ PDGF  ζε λεθξνύο δηαβεηηθώλ 

αληαγωληζηήο ηνπ ππνδνρέα PDGF 

(STI-571) αλαζηέιιεη ηε δηαβεηηθή 

ζπεηξακαηνζθιήξπλζε ζε πνληίθηα 



CTGF (Connective Tissue Growth Factor) 

O CTGF εκθαλίδεη απμεκέλε έθθξαζε ζην Γ  

H ζχλζεζε ηνπ CTGF απμάλεηαη κε: 

 -Kπθιηθφ κεραληθφ Stress 

 -TGFβ 

 -AGEs 



O TGFβ είλαη θνκβηθφ ζεκείν ζηελ αιιειεπίδξαζε 

αηκνδπλακηθψλ θαη κεηαβνιηθψλ νδψλ  δει. ζηελ 

ζπλέξγεηα ηεο ππέξηαζεο θαη ηεο ππεξγιπθαηκίαο 

ζηελ παζνγέλεηα ηεο δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο 

TGFβ 



VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) 

Σεκαληηθόο ν ξόινο ηνπ ζηε λεναγγείωζε 

Eθθξάδεηαη ζε:  • πνδνθχηηαξα 

• άπσ ζσιελάξηα 

• αζξνηζηηθά ζσιελάξηα 

Γηεγείξνπλ ηνλ VEGF: •ππεξγιπθαηκία 

•AGEs 

•PKC 

•Ang II 

•κεραληθφ stress 



Oη αMEA κπινθάξνπλ ηε δξάζε ηνπ 

VEGF θαη έρνπλ εκθαλή απνηειέζκαηα 

ζηε κείσζε ηεο λεναγγείσζεο θαη ηεο 

ιεπθσκαηνπξίαο 



        Yπεξγιπθαηκία 

Δξόκνο αιδόδεο ΑGEs ROs PKC 

                                        Γιπθνηνμίλεο 

   Ενεπγ. μοπίων αγγελιοθόπων NF-κB, MAPK       

Μεηαβολή έκθπαζηρ γονιδίων και λειηοςπγίαρ ππωηεϊνών 

Κπηηαξηθή δπζιεηηνπξγία θαη βιάβε 

Μεηαβνιή έθθξαζεο 

λεθξίλεο 

Βιάβε – απόπησζε 

πνδνθπηηάξσλ 

ιεπθσκαηηλνπξία 

Αύμεζε κεζαγγεηαθήο νπζίαο 

Αύμεζε βαζηθήο κεκβξάλεο 

Διαηησζε αξλεηηθώλ ηόλησλ 

 

   ΑngII 

TGFβ Φηκπξνλεθηίλε 
Γηακεζνηξηρνεηδηθή  ζθιήξπλζε 

Ϊλσζε ζπεηξακάησλ 
Δλδνζπεηξακαηηθή ππέξηαζε 

VEGF PDGF 



Δξόκνο αιδόδεο ΑGEs ROs PKC 

Aλαζηνιείο  

ΑR 
Αληηνμεηδσηηθά Ακηλνγνπαληδίλε 

Γηαιπηά ΑGEs 

                Γιπθνηνμίλεο 

   Ενεπγ. μοπίων αγγελιοθόπων NF-κB, MAPK       

Μεηαβολή έκθπαζηρ γονιδίων και λειηοςπγίαρ ππωηεϊνών 

Κπηηαξηθή δπζιεηηνπξγία θαη βιάβε 

Αλαζηνιείο PΚCβ 

Μεηαβνιή έθθξαζεο 

λεθξίλεο 

Βιάβε – απόπησζε 

πνδνθπηηάξσλ 

ιεπθσκαηηλνπξία 

Αύμεζε κεζαγγεηαθήο νπζίαο 

Αύμεζε βαζηθήο κεκβξάλεο 

Διαηησζε αξλεηηθώλ ηόλησλ 

   ΑngII 

Φηκπξνλεθηίλε 
Γηακεζνηξηρνεηδηθή  ζθιήξπλζε 

Koιιαγόλν IV, Ϊλσζε ζπεηξακάησλ 
Δλδνζπεηξακαηηθή ππέξηαζε 

VEGF TGFβ 

      Yπεξγιπθαηκία 

αΜΔΑ 

ΑΣΙΙ R1 blockers 

PDGF 



ή θθ 

ηάδηα Γηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο 

1.Yπεξδηήζεζεο 

GFR UProt PCreat BP Mνξθνινγία 

θθ θθ Yπεξηξ. ζπεηξκάησλ αλαζηξέςηκε 

2.Λαλζάλνλ 

2-5 έηε 

3.Aξρφκελε ΓN 

5-15 έηε 

4.Kιηληθή ΓN 

10-25 έηε 

5.Nεθξηθή αλεπάξθεηα 

15-30 έηε 

θθ θθ θθ Παρ. βαζ. κεκβξ 

MηθξνAιβ θθ >> + αχμεζε κεζαγγείνπ 

>0,5 g/24h θθ πεηξακαηνζθιήξπλζε 

Oπινπνίεζε 



Γ ηχπνπ 1: ηππηθή πεξίπησζε 

 15 ρξφληα δηαβήηε-> κηθξνιεπθσκαηηλνπξία 

 22 ρξφληα δηαβήηε-> καθξνιεπθσκαηηλνπξία-ππέξηαζε 

 25 ρξφληα δηαβήηε-> αδσζαηκία-> Σειηθφ ζηάδην ΥΝΑ 

Γ ηχπνπ 2: ηππηθή πεξίπησζε 

   10 ρξφληα δηαβήηε-> κηθξνιεπθσκαηηλνπξία 

   15 ρξφληα δηαβήηε-> καθξνιεπθσκαηηλνπξία 

   25 ρξφληα δηαβήηε-> αδσζαηκία-> Σειηθφ ζηάδην ΥΝΑ  

Δμέιημε λεθξνπάζεηαο 

+ Καξδηαγγεηαθά + λεπξνπάζεηα 
Γ ηχπνπ 2: θαζπζηεξεκέλε δηάγλσζε 

    0 ρξφληα δηαβήηε-> κηθξνιεπθσκαηηλνπξία 

 0-5 ρξφληα δηαβήηε-> καθξνιεπθσκαηηλνπξία 

              5-10 ρξφληα δηαβήηε-> αδσζαηκία-> Σειηθφ ζηάδην ΥΝΑ  



Κιηληθή εηθφλα ΥΝΑ ζε δηαβεηηθφ άηνκν 

πλήζσο 

 -Καξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα 

 -Τπεξνγθαηκηθή ππέξηαζε 

 -Μείσζε αλαγθψλ ηλζνπιίλεο αιιά Γ δπζξχζκηζηνο 

 -Νεπξνπάζεηα επηδεηλνχκελε, 

   γαζηξνπάξεζε, δηάξξνηεο, άηνλα έιθε 

 -Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα επηδεηλνχκελε 

 -Οξζνζηαηηθή ππφηαζε 

 -Γπζαλάινγα νηδήκαηα 

 -Γπζθνιίεο ζηελ αηκνθάζαξζε  

 -Μεησκέλν εζηθφ, θαρεθηηθή εκθάληζε 



Θεξαπεία  

δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο 



H εληαηηθή ζεξαπεία ηνπ Γ ηχπνπ 1  

ειαηηψλεη ηνλ ζρεηηθφ θίλδπλν  

λεθξνπάζεηαο θαηά 54% (κειέηε DDCT) 

Tα ίδηα πεξίπνπ έδεημε ε UKPDS θαη 

ε κειέηε Kumamoto ζε Γ ηχπνπ 2 

Mεηαβνιηθφ ζθέινο 

Mείσζε ηνπ πνζνχ ησλ πξσηετλψλ ζηε δηαηξνθή  

πηζαλψο ειαηηψλεη ηελ ηαρχηεηα εμέιημεο ηεο 

λεθξνπάζεηαο 

Pχζκηζε Γ 

Γίαηηα 



H θαιή αληηυπεξηαζηθή αγσγή επηβξαδχλεη 

ζεκαληηθά ηελ πξφνδν ηεο δηαβεηηθήο 

λεθξνπάζεηαο (ιεπθσκαηνπξία, πηψζε GFR) 

Aηκνδπλακηθφ ζθέινο 

H θαιή αληηππεξηαζηθή αγσγή απνδίδεη επλντθά 

απνηειέζκαηα άζρεηα κε ην πνηα θάξκαθα 

ρξεζηκνπνηνχληαη.  

Γελ απνδίδνπλ εηδηθά νη δηυδξνππξηδίλεο. 

ηφρνο ε ΑΠ < απφ 130mmHg 



-έιιεηςε κεηαβνιηθψλ επηδξάζεσλ 

-κείσζε ελδνζπεηξακαηηθήο πίεζεο 

αMEA θαη απνθιεηζηέο AT1 ππνδνρέσλ Ang II  

εθιεθηηθά πιενλεθηήκαηα: 

Πξνζνρή ζηελ ππεξθαιηαηκία 



Καλφλαο 

 

Γηαβεηηθνί ππεξηαζηθνί  

ρξεηάδνληαη ζπρλά 3-4 είδε αληηππεξηαζηθψλ θαξκάθσλ 

 



ε λεθξηθή αλεπάξθεηα κε θξεαηηλίλε >2mg θνπξνζεκίδε 

ε θξεαηηλίλε >3 mg ε εμέιημε ζπλήζσο κε ηαρεία επηδείλσζε 



Kάπληζκα H απνθπγή ηνπ θαπλίζκαηνο ζπκβάιιεη ζηελ 

πξφιεςε θαη πηζαλψο επηβξάδπλζε ηεο 

εμέιημεο ηεο λεθξνπάζεηαο 

Γπζιηπηδαηκία H έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηεο δπζιηπηδαηκίαο 

βνεζάεη πηζαλψο ζηελ πξφιεςε λεθξνπάζεηαο 

Λνηπά κέηξα 



 Δηδηθή πξνζνρή 

 ε κεγάιεο ειηθίεο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

ζην ζπλδπαζκφ  αΜΔΑ + θνπξνζεκίδε 

ζηα ζθηαζηηθά 

ζηνπο ζηφρνπο γηα έιεγρν ππέξηαζεο 



Μειινληηθέο ζεξαπείεο 

Φάξκαθα πνπ κπινθάξνπλ  

κεραληζκνχο παζνγέλεηαο ? 



Aπμεκέλε επαηζζεζία ή αλζεθηηθόηεηα ζηελ εθδήιωζε  

δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο 

Γηαηί θάπνηνη παζαίλνπλ θαη θάπνηνη δελ παζαίλνπλ 

 Γηαβεηηθή Nεθξνπάζεηα; 

1. Pχζκηζε δηαβήηε 

2. Pχζκηζε αξηεξηαθήο πίεζεο 

4. Γελεηηθνί παξάγνληεο 

 PRA πνιπκνξθηζκνί? 

 Aλαγσγάζε αιδφδεο? 

 PKC  

 Ληπίδηα 

 Να-Li αληηκεηαθνξά  

 ΑΠ high normal 

 Οηθνγ. Ιζηνξηθφ Α. Τπέξηαζεο 

3. Kαηαλάισζε πξσηετλψλ  



©1999, Medical Age Publishing, Division of Snyder Healthcare Communications Worldwide, Stamford, Connecticut. All rights reserved.

DCCT

Relationship of HbA 1c  to Risk of

Microvascular  Complications

Skyler. Endocrinol Metab Clin. 1996;25:243-254, with permission.
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πζρέηηζε HBA1c  κε ηνλ θίλδπλν         

κηθξναγγεηαθψλ επηπινθψλ 



Η ξχζκηζε ηεο γιπθφδεο δελ πξέπεη λα παξακειείηαη θαη ε αξηεξηαθή 

ππέξηαζε λα αληηκεησπίδεηαη εγθαίξσο θαη απνηειεζκαηηθά 





 

 

Tέινο νκηιίαο 

Eπραξηζηψ  

γηα ηελ πξνζνρή ζαο 


