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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια σπάνια επιπλέκεται με την εγκυμοσύνη. Η αιμορραγία και η 
προεκλαμψία αποτελούν τις συχνότερες αιτίες που ευθύνονται για την πρόκληση οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας στις έγκυες. Η κλινική διάγνωση συνήθως δεν είναι εύκολη. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων η διάγνωση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στην εγκυμοσύνη τίθεται επί τη βάσει 
της συνυπάρχουσας μαιευτικής επιπλοκής και των εργαστηριακών ευρημάτων. Παρόλα αυτά 
όμως, η πρώιμη αναγνώριση των συμπτωμάτων και των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται 
με τη νόσο και η σωστή εφαρμογή της σύγχρονης εξελιγμένης τεχνολογίας επιτρέπουν σήμερα την 
έγκαιρη διάγνωση και την άμεση εφαρμογή των πλέον κατάλληλων σύγχρονων διαθέσιμων 
θεραπευτικών επιλογών, προκειμένου να διασφαλισθεί κατά το μέγιστο δυνατό η καλύτερη υγεία 
για τη μητέρα και το καλύτερο περιγεννητικό αποτέλεσμα. Στo παρόν άρθρο με βάση τη 
συστηματική παράθεση των σύγχρονων βιβλιογραφικών αναφορών επιχειρείται μια σύντομη 
ανασκόπηση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας κατά την εγκυμοσύνη, αναφορικά με την 
αιτιοπαθογένεια, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τις βασικές αρχές αντιμετώπισης των εγκύων 
αυτών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γενικότερα είναι γνωστό ότι κατά την 
εγκυμοσύνη επισυμβαίνουν φυσιολογικές 
βιοχημικές και ανατομικές μεταβολές τόσο σε 
συστηματικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η 
φυσιολογική προσαρμογή στην κύηση 

περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα μεταβολών που 
αφορούν κυρίως στο κυκλοφορικό, ορμονικό 
και ανοσοβιολογικό σύστημα που στοχεύουν 
από τη μια πλευρά στην εξασφάλιση 
σταθερού και ιδανικού περιβάλλοντος για 
την ανάπτυξη του κυήματος και από την 
άλλη, στην αποτελεσματική προστασία του 
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μητρικού οργανισμού. Η γνώση των 
φυσιολογικών μεταβολών κατά την 
εγκυμοσύνη είναι απαραίτητη για την 
κατανόηση των νοσηρών καταστάσεων που 
μπορεί να συμβούν σε αυτήν. 

Στo παρόν άρθρο με βάση τη 
συστηματική παράθεση των σύγχρονων 
βιβλιογραφικών αναφορών επιχειρείται μια 
σύντομη ανασκόπηση της οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας κατά την κύηση, αναφορικά 
κυρίως με την αιτιοπαθογένεια, τη διάγνωση, 
την πρόγνωση και τις βασικές αρχές 
αντιμετώπισης των εγκύων αυτών, η ορθή 
γνώση των οποίων είναι σε θέση να 
διασφαλίσει την καλύτερη υγεία για τη 
μητέρα και το καλύτερο δυνατό 
περιγεννητικό αποτέλεσμα. 

 

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ  

Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι 
παθολογική κατάσταση, το κύριο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας είναι η 
αιφνίδια έκπτωση ή η διακοπή της νεφρικής 
λειτουργίας. Καθώς ο νεφρός παίζει 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της 
ισορροπίας του εξωκυτταρικού 
περιβάλλοντος, η οξεία έκπτωση της νεφρικής 
λειτουργίας μπορεί να επιδράσει στα 
περισσότερα οργανικά συστήματα [1]. Η 
οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι σπάνια στην 
εγκυμοσύνη. Γενικά, η συχνότητα εμφάνισης 
της νόσου εκτιμάται ότι αφορά σε λιγότερες 
από μία περιπτώσεις ανά 20000 κυήσεις [2,3]. 
Πρόσφατα, ο Patel και οι συνεργάτες του 
έδειξαν ότι η εγκυμοσύνη που σχετίζεται με 
οξεία νεφρική ανεπάρκεια στο Μπαγκλαντές, 
στη Νιγηρία, στην Αιθιοπία και στο 

Πακιστάν αφορά στο 11%, 25.7%, 55% και 
18%, αντίστοιχα [4]. Άλλοι ερευνητές 
δημοσίευσαν ότι η συχνότητα εμφάνισης 
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας κατά την κύηση 
στις παραπάνω χώρες ήταν 4.3%, 7.6%, 9.06% 
και 7%, αντίστοιχα [5-8]. Επίσης, ο Rizwan 
και ο Uddin το 2011 δημοσίευσαν ότι η οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια κατά την κύηση 
εκτιμάται ότι αφορά στο 1.065% του συνόλου 
των περιπτώσεων. Οι συγγραφείς επιπλέον 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί μια πολύ 
επικίνδυνη επιπλοκή στην εγκυμοσύνη η 
οποία αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά 
μητρικής και περιγεννητικής νοσηρότητας 
και θνησιμότητας [9].  

Πρόσφατα το 2014, ο Jonard και οι 
συνεργάτες του αναλύοντας τα αποτελέσματα 
των ερευνών τους έδειξαν ότι στο πρώτο 
τρίμηνο της εγκυμοσύνης η νόσος κυρίως 
σχετίζεται με τη μόλυνση και τη σηπτική 
έκτρωση, ενώ η οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
που εκδηλώνεται στο τελευταίο τρίμηνο 
σχετίζεται με προεκλαμψία, σύνδρομο 
HELLP, οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης και 
αιμορραγία μετά τον τοκετό [10]. Ο Liu και οι 
συνεργάτες του πρόσφατα δημοσίευσαν ότι, 
παρά την ελάττωση του αριθμού των 
σηπτικών εκτρώσεων και την έγκαιρη 
διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των σοβαρών μαιευτικών επιπλοκών που 
παρατηρείται στις μέρες μας, η επίπτωση της 
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας κατά την κύηση 
στον Καναδά φαίνεται να αυξάνεται 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πιο 
συγκεκριμένα, από 1.6 περιπτώσεις ανά 10000 
κυήσεις που ήταν το έτος 2003, το 2007 
εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 2.3 περιπτώσεις 
ανά 10000 εγκυμοσύνες [11]. Παρόμοια είναι 
και τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης που 
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δημοσιεύθηκε από τον Callaghan και τους 
συνεργάτες του στις ΗΠΑ το 2012. Σύμφωνα 
με αυτή τη μελέτη η συχνότητα εμφάνισης της 
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας από 2.3 
περιπτώσεις ανά 10000 κυήσεις που ήταν το 
έτος 1998, το 2008 αυξήθηκε σε 4.5 
περιπτώσεις ανά 10000 εγκυμοσύνες [12]. 

 

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

Με βάση την αιτία η οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια μπορεί να ταξινομηθεί ως 
προνεφρική, νεφρική και μετανεφρική, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1).  

1. ΟΝΑ προνεφρικού τύπου 
x έκτρωση  
x πρόωρη αποκόλληση πλακούντα 
x προδρομικός πλακούντας 
x ατονία της μήτρας 
x προεκλαμψία 
x εκλαμψία  
x τραυματικός κολπικός τοκετός 
x υπερέμεση της κύησης 
x αφυδάτωση  
x εμβολή από αμνιακό υγρό 
x οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης 
x αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο 
x ασύμβατη μετάγγιση αίματος 

 
2. ΟΝΑ νεφρικού τύπου 

x οξεία σωληναριακή νέκρωση 
x οξεία σπειραματονεφρίτιδα 
x οξεία πυελονεφρίτιδα 
x σηπτική έκτρωση 
 

3. ΟΝΑ μετανεφρικού τύπου 
x απόφραξη ουρητήρων 
x κάκωση ουρητήρων  

 
Πίνακας 1. Αιτιολογική ταξινόμηση της οξείας 
νεφρικής ανεπάρκειας στην εγκυμοσύνη. 

Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
προνεφρικής αιτιολογίας οφείλεται σε μείωση 
του ενδαγγειακού όγκου. Η έκπτωση της 
νεφρικής ροής πλάσματος και η συστηματική 
υπόταση οδηγούν στην έκκριση 
κατεχολαμινών, αγγειοτενσίνης και/ή 
βασοπρεσίνης, παράγοντες οι οποίοι είναι 
δυνατόν να οδηγήσουν σε έκπτωση της 
σπειραματικής πίεσης διήθησης και κατά 
συνέπεια του ρυθμού σπειραματικής 
διήθησης. Η βαριά και παρατεταμένη 
έκπτωση της νεφρικής ροής αίματος μπορεί 
να οδηγήσει σε ελαττωμένη μεταφορά 
οξυγόνου στους νεφρούς, σε ισχαιμία στα 
νεφρικά σωληνάρια, σε παρεγχυματικές 
βλάβες των νεφρών και σε άλλες εκδηλώσεις 
της οξείας σωληναριακής νέκρωσης. Κυρίως η 
μεγάλη αιμορραγία που παρατηρείται σε 
εκτρώσεις, στην πρόωρη αποκόλληση του 
πλακούντα, στον προδρομικό πλακούντα, 
στην ατονία της μήτρας και στον τραυματικό 
κολπικό τοκετό, και λιγότερο συχνά, η 
υπερέμεση της κύησης και η αφυδάτωση 
οδηγούν στη μείωση της αιμάτωσης των 
νεφρών λόγω της μητρικής υποβολαιμίας 
[13,14]. Επίσης, κατά κύριο λόγο η βαριάς 
μορφής προεκλαμψία και η εκλαμψία [15,16], 
και λιγότερο συχνά, η εμβολή από αμνιακό 
υγρό, η οξεία λιπώδης διήθηση του ήπατος, 
το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο και η 
ασύμβατη μετάγγιση αίματος είναι δυνατόν 
να αποτελέσουν ασυνήθη αίτια οξείας 
νεφρικής ανεπάρκειας προνεφρικού τύπου 
[17,18]. 

Στα νεφρικά αίτια της νόσου 
περιλαμβάνεται ποικιλία νεφρικών 
παθήσεων, όπως είναι η οξεία σωληναριακή 
νέκρωση, η βαριάς μορφής οξεία 
σπειραματονεφρίτιδα, η βαρύτατη οξεία 
πυελονεφρίτιδα και η σηπτική έκτρωση [19]. 
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Πρόσφατα, ο Miguil και οι συνεργάτες του 
αναλύοντας τα αποτελέσματα των ερευνών 
τους κατατάσσουν την σηπτική έκτρωση, 
μετά την προεκλαμψία και την αιμορραγία 
ως την τρίτη πιο συχνή αιτία πρόκλησης 
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στην 
εγκυμοσύνη [20]. Τέλος, η ουρολιθίαση, η 
ουρητηρική απόφραξη από 
οπισθοπεριτοναικό όγκο ή πυελικό αιμάτωμα 
και η κάκωση των ουρητήρων κατά τη 
διάρκεια της καισαρικής τομής ή της 
μαιευτικής υστερεκτομής είναι δυνατόν να 
οδηγήσει σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
μετανεφρικού τύπου. Η προοδευτικά 
αυξανόμενη πίεση στους ουρητήρες και στα 
νεφρικά σωληνάρια και η αύξηση των 
αντιστάσεων στα νεφρικά αγγεία 
συνεπάγεται την προοδευτική έκπτωση της 
νεφρικής ροής αίματος. Ο συνδυασμός της 
αύξησης της ενδοσωληναριακής πίεσης και 
της ελάττωσης της νεφρικής ροής αίματος 
μπορεί να οδηγήσει τελικά στην έκπτωση του 
ρυθμού σπειραματικής διήθησης και στην 
εκδήλωση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας 
μετανεφρικής αιτιολογίας [21]. 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Η διάγνωση της οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
συνήθως δεν είναι εύκολη. Οι κλινικές 
εκδηλώσεις της νόσου στην εγκυμοσύνη δεν 
διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που 
παρατηρούνται στις μη έγκυες ασθενείς. Η 
διαγνωστική προσέγγιση της εγκύου με οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια περιλαμβάνει τη λήψη 
ενός προσεκτικού ιστορικού, την κλινική 
εξέταση, τη λεπτομερή μακροσκοπική και 
μικροσκοπική εξέταση ενός φρέσκου 
δείγματος ούρων, τον αιματολογικό έλεγχο 

και σε ορισμένες περιπτώσεις τη βιοψία του 
νεφρού, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα (πίνακας 2). Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων η διάγνωση της οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας στην εγκυμοσύνη τίθεται επί τη 
βάσει της συνυπάρχουσας μαιευτικής 
επιπλοκής και των εργαστηριακών 
ευρημάτων.  

x ιστορικό 

x κλινική εξέταση 

x έλεγχος διούρησης 

x μικροσκοπική εξέταση ούρων 

x αιματολογικός έλεγχος 

- αναιμία 

- λευκοπενία 

- θρομβοκυτταροπενία 

- υπερκαλιαιμία 

- αύξηση ουρίας 

- αύξηση κρεατινίνης 

x βιοψία νεφρών 
 

Πίνακας 2. Διαγνωστική προσέγγιση της οξείας 
νεφρικής ανεπάρκειας στην εγκυμοσύνη. 

Από το ιστορικό προδιαθεσικοί 
παράγοντες κινδύνου για αγγειακή νόσο, 
όπως είναι το κάπνισμα, η υπέρταση, ο 
σακχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία και 
το ανεύρυσμα της αορτής είναι δυνατόν να 
σχετίζονται με απόφραξη των αγγείων που 
μπορεί να οδηγήσει σε οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια. Επίσης, ιστορικό συστηματικής 
μόλυνσης, έκθεσης σε διάφορα φάρμακα και 
το ιστορικό οξείας πυελονεφρίτιδας μπορούν 
να οδηγήσουν σε οξεία διάμεση βλάβη των 
νεφρών που αποτελεί αίτιο οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας [22,23]. Γενικά, σε όλες τις 
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περιπτώσεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας 
απαιτείται η προσεκτική λήψη ιστορικού, 
ιδιαίτερα σχετικά με την έκθεση της εγκύου σε 
τοξικές ουσίες για τα νεφρά. Διάφορες 
μελέτες δημοσίευσαν ότι σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το 25% των περιπτώσεων η 
οξεία νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να 
οφείλεται σε έκθεση της εγκύου σε 
νεφροτοξίνες. Επίσης, η φυσική εξέταση της 
εγκύου παραμένει σημαντικό διαγνωστικό 
εργαλείο για τον καθορισμό του αιτίου της 
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας κατά την 
εγκυμοσύνη [24-26]. 

Παρόμοια, η ανάλυση της ποσότητας 
και της ποιότητας των ούρων αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο στη διαγνωστική 
προσέγγιση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας 
στις έγκυες. Η ανουρία είναι δυνατόν να 
σχετίζεται με βλάβη της σπειραματικής 
διήθησης των νεφρών ή να οφείλεται σε 
πλήρη απόφραξη του ουροποιητικού 
σωλήνα. Βραχεία επεισόδια (< 24 – 48 ώρες) 
οξείας ολιγουρίας (< 100 ml/24ωρο) αφορούν 
σε περιπτώσεις οξείας σωληναριακής 
νέκρωσης των νεφρών. Οι προνεφρικές 
μορφές οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σχεδόν 
πάντα εμφανίζονται με ολιγουρία (< 400 
ml/24ωρο). Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
νεφρικού και μετανεφρικού τύπου μπορεί να 
εμφανίζεται με οποιαδήποτε διαταραχή στη 
διούρηση που εκτείνεται από την ανουρία 
μέχρι την πολυουρία. Πρόσφατες 
δημοσιευμένες μελέτες έδειξαν ότι οι 
περισσότερες περιπτώσεις οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας που ήταν αποτέλεσμα οξείας 
σωληναριακής νέκρωσης δεν σχετίζονταν με 
ολιγοουρία [27,28].  

Επίσης, η μικροσκοπική ανάλυση των 
ούρων συνήθως είναι πολύ χρήσιμη στην 
αιτιολογική διάγνωση της οξείας νεφρικής 

ανεπάρκειας. Γενικά, μια φυσιολογική 
ανάλυση ούρων κατά την έναρξη της οξείας 
νεφρικής ανεπάρκειας υποδηλώνει 
προνεφρικής ή μετανεφρικής αιτιολογίας 
νόσο, ενώ η μη φυσιολογική μικροσκοπική 
εξέταση των ούρων παραπέμπει σε οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια νεφρικού τύπου. Οι 
περισσότερες από τις μελέτες έδειξαν ότι δε 
φαίνεται να υπάρχει ξεκάθαρη σχέση 
ανάμεσα στη μη φυσιολογική ανάλυση 
ούρων ρουτίνας και στην πρόγνωση της 
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Ο Marcussen 
και οι συνεργάτες του με παλαιότερη μελέτη 
τους που αφορούσε σε ασθενείς με οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια δημοσίευσαν ότι μια 
φυσιολογική ανάλυση ούρων σχετίζεται με 
θνησιμότητα περίπου στο 15% των 
περιπτώσεων και μια μη φυσιολογική 
ανάλυση ούρων έδειξε θνησιμότητα 35% [29]. 

Επίσης, η χρήση του αιμο-
διαγράμματος αποτελεί σημαντική βοήθεια 
για τον καθορισμό του αιτίου της οξείας 
νεφρικής ανεπάρκειας. Η αναιμία δείχνει 
πρόσφατη αιμορραγία ή αιμόλυση που είναι 
δυνατόν να οδηγήσουν σε οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια. Η μικροαγγειοπάθεια (θρομβο-
κυτταροπενία) με οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
είναι δυνατόν να υποδηλώνουν 
προεκλαμψία, εκλαμψία, κακοήθη υπέρταση 
ή μόλυνση από τον ιό της ανοσοανεπάρκειας 
[30]. Η λευκοπενία είναι συχνή σε ασθενείς με 
συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια. Η θρομβοκυτταροπενία 
κατά την έναρξη της οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας είναι συμβατή με θρομβωτική 
μικροαγγειοπάθεια, συστηματικό 
ερυθηματώδη λύκο, διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη, ραβδομυόλυση ή προχωρημένη 
ηπατική νόσο με σπληνομεγαλία [31]. Η 
υπερκαλιαιμία (> 5.5 mEq/l) αποτελεί συχνό 
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εύρημα σε ασθενείς με οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια. Υψηλότερα επίπεδα του καλίου 
στον ορό του αίματος δείχνουν την 
πιθανότητα ραβδομυόλυσης, αιμόλυσης ή 
χρήσης αντιφλεγμονωδών φαρμάκων [22].  

Τελευταία, πολλοί είναι εκείνοι που 
υποστηρίζουν τη σχετική ασφάλεια της 
βιοψίας του νεφρού κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Γενικά, η ασφάλεια, όπως και 
οι ενδείξεις της νεφρικής βιοψίας στις έγκυες 
αποτελούν αντικείμενο έντονης διχογνωμίας 
και αντιπαράθεσης στη σύγχρονη μαιευτική 
κλινική πράξη. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο 
αυξημένος κίνδυνος μεγάλης αιμορραγίας 
και άλλες σοβαρές μαιευτικές επιπλοκές 
αποτελούν αντένδειξη για την εκτέλεση 
βιοψίας του νεφρού στην εγκυμοσύνη. Το 
2001, ο Kuller και οι συνεργάτες του 
αναλύοντας τα αποτελέσματα των ερευνών 
τους που περιελάμβαναν 18 έγκυες γυναίκες 
από τις οποίες ελήφθησαν νεφρικές βιοψίες, 
προκειμένου να διαφοροδιαγνώσουν την 
προεκλαμψία από άλλες νεφρικές παθήσεις, 
έδειξαν ότι 7 ασθενείς ανέπτυξαν αιμάτωμα 
στο νεφρό και 2 από αυτές χρειάσθηκαν 
μετάγγιση ολικού αίματος. Μόνο 5 από τις 15 
ασθενείς είχαν ιστολογική διάγνωση 
προεκλαμψίας, επιτρέποντας έτσι τα 2/3 από 
αυτές να συνεχίσουν την εγκυμοσύνη [32]. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

Στις βασικές αρχές αντιμετώπισης της 
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στην 
εγκυμοσύνη περιλαμβάνονται η συστηματική 
παρακολούθηση της εγκύου, η συνεχής 
εκτίμηση της κατάστασης του εμβρύου και η 
χορήγηση αιτιολογικής θεραπευτικής 

αγωγής, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα (πίνακας 3).  

1. Συστηματική παρακολούθηση της εγκύου 
- αιματολογικός έλεγχος 

- έλεγχος νεφρικής λειτουργίας 

- έλεγχος ηπατικής λειτουργίας 

 

2. Συνεχής εκτίμηση της κατάστασης του εμβρύου 
- βιομετρία 

- εκτίμηση του όγκου του αμνιακού υγρού 

- καρδιοτοκογραφικός έλεγχος ηρεμίας 

 

3. Συντηρητική αγωγή 
- εισαγωγή στο νοσοκομείο 

- κατάκλιση 

- χορήγηση υγρών 

- αντιμετώπιση της υπέρτασης 

- χορήγηση αντιβιοτικών 

 

4. Επεμβατική θεραπεία 
- αιμοκάθαρση 

- θεραπευτική κένωση της μήτρας 

- υστερεκτομία 
 

Πίνακας 3. Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση 
της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στην 
εγκυμοσύνη. 

Γενικότερα, οι ασθενείς με οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια στη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης πρέπει να παρακολουθούνται 
στενά από εξειδικευμένη ομάδα γιατρών που 
θα πρέπει να περιλαμβάνει νεφρολόγο, 
νεογνολόγο και μαιευτήρα – γυναικολόγο. Σε 
κάθε περίπτωση επιβάλλεται η συνεχής και 
εντατική παρακολούθηση της κατάστασης 
του εμβρύου. Η υπερηχογραφική εκτίμηση 
της εμβρυικής ανάπτυξης και του όγκου του 



253 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – www.exronika.com 
 

 
ΤΟΜΟΣ 22ος – ΤΕΥΧΟΣ 1 - 2017 

αμνιακού υγρού ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, ο έλεγχος με Doppler 
υπερηχογραφία της ροής του αίματος στα 
ομφαλικά αγγεία και ο καρδιοτοκογραφικός 
έλεγχος ηρεμίας μετά από την 28η εβδομάδα 
της εγκυμοσύνης και μέχρι τον τερματισμό 
αυτής αποτελούν επιτακτική ανάγκη για κάθε 
πάσχουσα από τη νόσο έγκυο.  

Γενικά, η θεραπεία της οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
πρέπει να είναι ανάλογη της αιτίας που 
οδήγησε σε αιφνίδια έκπτωση ή διακοπή της 
νεφρικής λειτουργίας, και επιπλέον, να 
ακολουθεί τις ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες με 
τη θεραπεία σε μη έγκυες ασθενείς. Η οξεία 
σωληναριακή νέκρωση αποτελεί τη 
συνηθέστερη αιτία εκδήλωσης οξείας 
νεφρικής ανεπάρκειας στις έγκυες. Οι 
κυριότερες μαιευτικές επιπλοκές που την 
προκαλούν είναι η σηπτική έκτρωση, οι 
περιγεννητικές λοιμώξεις, η βαριά 
προεκλαμψία και η εκλαμψία. Στις βασικές 
αρχές αντιμετώπισης των εγκύων με οξεία 
σωληναριακή νέκρωση περιλαμβάνονται η 
εισαγωγή στο νοσοκομείο, η κατάκλιση της 
ασθενούς στο κρεβάτι, η ενδοφλέβια 
χορήγηση υγρών, ο έλεγχος της υπέρτασης 
και η χορήγηση αντιβιοτικών, όπως 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 
3). Η ποσότητα των προσλαμβανομένων 
υγρών ημερησίως πρέπει να είναι ίση με την 
ποσότητα των αποβαλλόμενων ούρων, 
προστιθεμένων 500ml περίπου. Στις 
περιπτώσεις εκείνες που η ουραιμία είναι 
έκδηλη και η ολιγουρία επιμένει πρέπει να 
αποφασίζεται και να διενεργείται 
αιμοκάθαρση, προκειμένου να προληφθεί η 
εκτεταμένη καταστροφή του νεφρικού 
παρεγχύματος. Η έγκαιρη εφαρμογή 
αιμοκάθαρσης συμβάλλει στην αύξηση του 

ποσοστού αποκατάστασης της νεφρικής 
λειτουργίας και στη μείωση της θνησιμότητας 
που προκαλείται από την οξεία σωληναριακή 
νέκρωση [33,34]. 

Η θεραπεία με αντιβιοτικά έχει ένδειξη 
όταν υπάρχουν σημεία και συμπτώματα 
σηψαιμίας της εγκύου η οποία μπορεί να 
παρατηρηθεί σε περιπτώσεις κυρίως σηπτικής 
έκτρωσης, αλλά και στην πυελονεφρίτιδα, 
την χοριοαμνιονίτιδα και την επιλόχεια 
λοίμωξη. Η πρόκληση οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας από σηπτική έκτρωση και 
σηπτική καταπληξία μπορεί να είναι το 
αποτέλεσμα της αφυδάτωσης και της 
υπότασης που προκαλούν η σημαντική 
νεφρική ισχαιμία, το αποτέλεσμα της 
παραγωγής από τα κλωστηρίδια ειδικής 
νεφροτοξίνης, και τέλος, το αποτέλεσμα της 
αιμολυτικής δράσης των Gram – αρνητικών 
βακτηριδίων [35]. Σε κάθε περίπτωση η 
εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή πρέπει να 
αρχίζει αμέσως μετά από τη λήψη των 
καλλιεργειών από το τραχηλικό έκκριμα και 
να περιλαμβάνει τη χορήγηση ευρέος 
φάσματος αντιμικροβιακών φαρμάκων 
[36,37].  

Η χειρουργική αντιμετώπιση η οποία 
συνίσταται στην εκκένωση της μήτρας από τα 
προϊόντα της κύησης είναι πρωταρχικής 
σημασίας, καθώς το σηπτικό περιεχόμενο της 
μήτρας συντηρεί και επιδεινώνει την 
κατάσταση, παρά τη χορήγηση 
αντιμικροβιακών φαρμάκων. Η 
υστερεκτομία φαίνεται να έχει ένδειξη στις 
περιπτώσεις εκείνες που έχουν σχηματισθεί 
μικροαποστήματα στο μυομήτριο και η 
σηπτική κατάσταση επιμένει και μετά από 
την εκκένωση της μήτρας και τη χορήγηση 
της κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής 
[38]. 
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Η επίδραση της κύησης στη νόσο δεν 
έχει καλά τεκμηριωθεί, λόγω της 
περιορισμένης βιβλιογραφίας που μέχρι 
σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας. Στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων μετά την 
αντιμετώπιση του αιτίου, η νόσος υποχωρεί 
κατά την περίοδο της λοχείας και η νεφρική 
λειτουργία αποκαθίσταται πλήρως. Η 
επίδραση της νόσου σε προχωρημένα στάδια 
της εγκυμοσύνης αυξάνει τα ποσοστά 
περιγεννητικής νοσηρότητας και 
θνησιμότητας ως αποτέλεσμα των αυτόματων 
αποβολών, της προωρότητας, του 
ενδομήτριου θανάτου και της καθυστέρησης 
της ενδομήτριας ανάπτυξης του εμβρύου. Το 
2008 ο Goplani και οι συνεργάτες του 
δημοσίευσαν ότι η οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
στην κύηση σχετίζεται με σημαντικά 
αυξημένα ποσοστά μητρικής και 
περιγεννητικής θνησιμότητας. Με την 
ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης 
τους έδειξαν ότι η μητρική θνησιμότητα 
αφορά στο 18.5% του συνόλου των 
περιπτώσεων, ενώ η πλειονότητα των 
θανάτων (61.5%) οφείλεται σε σήψη, με τη 
σηπτική έκτρωση να αποτελεί το συνηθέστερο 
αίτιο [39].  

Πρόσφατα το 2015, ο Krishna και οι 
συνεργάτες του έδειξαν ότι η συχνότητα της 
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στην κύηση 
παρατηρείται αυξημένη στις ανεπτυγμένες 
χώρες. Με την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
των ερευνών τους που περιελάμβανε 98 
περιπτώσεις εγκύων με οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια διαπίστωσαν ότι το πιο συχνό 
αίτιο ήταν η σηπτική έκτρωση. Από τις 98 
ασθενείς, απεβίωσαν οι 18 ασθενείς. 
Απεβίωσαν εκείνες με ολιγο – ανουρία, σήψη 
και επιπλοκή από το κεντρικό νευρικό 

σύστημα οι οποίες είχαν και το υψηλότερο 
ποσοστό θνησιμότητας. Οι συγγραφείς επίσης 
έδειξαν ότι ο σχετικός κίνδυνος νεογνικής 
θνησιμότητας ήταν χαμηλότερος στις 
τελειόμηνες κυήσεις (RR: 0.17, 95% 
confidence interval (CI): 0.03 – 0.96, P = 0.02) 
σε σχέση με τους πρόωρους τοκετούς. Από τις 
80 έγκυες που επέζησαν, στις 60 (ποσοστό 
75%) η νεφρική λειτουργία επανήλθε σε 
φυσιολογικά επίπεδα μετά από 3 μήνες. Από 
τις εναπομείναντες ασθενείς, οι 14 εκδήλωσαν 
οξεία σωληναριακή νέκρωση αποδεδειγμένη 
ιστολογικά με νεφρική βιοψία. Ο σχετικός 
κίνδυνος της μη αποκατάστασης της 
νεφρικής λειτουργίας ήταν υψηλός (RR: 24.7, 
95% CI: 3.4 – 179.5) σε ασθενείς που δεν 
αποκαταστάθηκαν μέσα σε 6 εβδομάδες. Από 
τις 14 ασθενείς με φλοιώδη νεφρική νέκρωση, 
οι 3 (ποσοστό 21.4%) ανεξαρτητοποιήθηκαν 
από τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης σε 6 μήνες. 
Οι συγγραφείς τέλος κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι έγκυες με οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια πρέπει να παρακολουθούνται με 
αιμοκάθαρση για τουλάχιστον 6 μήνες [40]. 

Επίσης, ο Prakash και οι συνεργάτες 
του αναλύοντας τα αποτελέσματα των 
μελετών τους έδειξαν μειωμένη τάση 
εμφάνισης φλοιώδους νεφρικής νέκρωσης σε 
ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια τα 
τελευταία χρόνια, η οποία σχετίζεται με 
αυξημένα ποσοστά επιβίωσης και καλύτερη 
νεφρική πρόγνωση. Η βελτίωση της 
επιβίωσης των ασθενών αποδόθηκε κυρίως 
στην ελάττωση της συχνότητας εμφάνισης και 
της βαρύτητας της φλοιώδους νεφρικής 
νέκρωσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Η φλοιώδης νεφρική νέκρωση ως μαιευτική 
επιπλοκή ελαττώθηκε σημαντικά. Πιο 
συγκεκριμένα, από 4.7% που ήταν το 1990, το 
2000 κατέρχεται σε 0.5% όλων των 
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περιπτώσεων οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. 
Παρόμοια, η μητρική θνησιμότητα από 72% 
που ήταν κατά τη δεκαετία 1984 – 1994, 
ανάμεσα στα έτη 1995 και 2005 ελαττώθηκε 
στο 19% του συνόλου των εγκύων με οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια [41]. 

  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι 
σπάνια στην εγκυμοσύνη. Κύριο μέλημα του 
σύγχρονου μαιευτήρα – γυναικολόγου 
πρέπει να αποτελεί η σωστή ενημέρωσή του 
σχετικά με τον τρόπο που η πάθηση μπορεί 
να επηρεάσει την εγκυμοσύνη, αλλά και η 
ενεργός συμμετοχή του στη σύγχρονη 
διαγνωστική διερεύνηση και θεραπευτική 
αντιμετώπιση. Η διάγνωση της εγκύου με 
οξεία νεφρική ανεπάρκεια στηρίζεται στην 
προσεκτική λήψη του ιστορικού, την κλινική 
εξέταση, τη λεπτομερή μακροσκοπική και 

μικροσκοπική εξέταση των ούρων, τον 
αιματολογικό έλεγχο και σε ορισμένες 
περιπτώσεις τη βιοψία του νεφρού. Η 
εισαγωγή των εγκύων στο νοσοκομείο και η 
χορήγηση συντηρητικής θεραπείας στις 
περισσότερες των περιπτώσεων αποτελεί τη 
βάση της θεραπείας, σκοπός της οποίας είναι 
η αποφυγή των ανεπιθύμητων σοβαρών 
επιπλοκών οι οποίες αφορούν τόσο στη 
μητέρα, όσο και στο έμβρυο και στο νεογνό. 
Ποικίλες αναφορές στις σοβαρές κλινικές 
εκδηλώσεις που μπορεί να σχετίζονται με τη 
νόσο αναμένεται να βοηθήσουν τους 
κλινικούς στην πρώιμη διάγνωση και 
αντιμετώπιση. Επίσης, η περαιτέρω 
επιστημονική έρευνα σε πειραματικό και 
κλινικό επίπεδο που εστιάζει στην καλύτερη 
κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών 
της νόσου είναι πολύ πιθανό να βελτιώσει 
την πρόληψη της οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας κατά την εγκυμοσύνη.
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REVIEW 

Acute kidney injury and pregnancy 
I. K. Thanasas 

Department of Obstetrics – Gynecology of General Hospital in Trikala, Trikala, Greece 

ABSTRACT  

Acute kidney injury rarely occurs during pregnancy. Bleeding and pre – eclampsia are the two 
main factors that are usually responsible for the development of acute kidney injury to pregnant 
women. Clinical diagnosis is most of the times challenging. In most cases the diagnosis of acute 
kidney injury is made based on obstetric complications or on laboratory findings. Nevertheless, 
the premature recognition of the symptoms and the risk factors that relate to the disease and the 
correct application of the current modern technology contribute nowadays to the in-time 
diagnosis and immediate application of the most suitable available modern therapeutic options, in 
order to ensure the health of the mother and in the same time achieve the best possible perinatal 
outcome. The current article, based on the systematic presentation of current literature references, 
attempts a brief review of acute renal injury during pregnancy, and specifically the 
etiopathogenesis, the diagnosis, the prognosis and the basic principles of managing those cases. 
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