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ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 



 
Η λειτουργία των νεφρών 

 

Κάθε οργανισμός για να διατηρηθεί ζωντανός 

χρειάζεται ενέργεια, η οποία προέρχεται από μια σειρά 

αντιδράσεων, που γίνονται στην λειτουργική του 

μονάδα, το κύτταρο. Οι πρώτες ύλες, για να παραχθεί 

ενέργεια, περιέχονται στις διάφορες ουσίες που 

λαμβάνουμε καθημερινά με την τροφή. Εκτός από την 

παραγωγή ενέργειας, μέσω αυτών των χημικών 

αντιδράσεων, προκύπτουν χρήσιμες αλλά και 

βλαβερές-τοξικές για τον οργανισμό ουσίες, οι οποίες 

πρέπει να διατηρηθούν ή να αποβληθούν αντίστοιχα. Ο 

νεφρός είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνος γι’ αυτή την 

διαδικασία, επομένως μπορεί να χαρακτηρισθεί ως το 

« φίλτρο» του οργανισμού. 

 

Tι είναι η αιμοκάθαρση; 

Η αιμοκάθαρση είναι ένα τεχνητό μέσο απομάκρυνσης 

των αποβαλλόμενων προϊόντων και της περίσσειας 

υγρών από το αίμα. Σε πολλά άτομα με μη αναστρέψιμη 

νεφρική ανεπάρκεια η αιμοκάθαρση τους παρέχει τη 

δυνατότητα να ζήσουν πολύ περισσότερο από τη στιγμή 

που σταματήσουν οι νεφροί τους να λειτουργούν. 

 

Τι είναι η νεφρική ανεπάρκεια; 

Οι διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας διακρίνονται 

αδρά σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις 

αναστρέψιμες και τις μη αναστρέψιμες. 



 
Η πρώτη κατηγορία μπορεί 

να οδηγήσει σε οξεία 

νεφρική ανεπάρκεια, ενώ η 

δεύτερη σε χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια. Ένα ποσοστό 

ανθρώπων που πάσχουν από 

χρόνια νεφρική νόσο θα 

οδηγηθούν τελικά σε κάποια 

θεραπεία εξωνεφρικής 

υποστήριξης, όπως είναι η 

χρόνια περιοδική 

αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμόσχευση 

νεφρού. Υπάρχουν πολλά αίτια που μπορούν να 

οδηγήσουν σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια, όπως 

προνεφρικά (αφυδάτωση, ελαττωμένη αιματική ροή 
στον νεφρό), 
νεφρικά (απόφραξη 
νεφρικής αρτηρίας 
ή φλέβας, 
εξωγενείς τοξίνες, 
ενδονεφρικές  
αγγειακές 
παθήσεις), 
μετανεφρικά 

αίτια (απόφραξη 
ουροποιητικού συστήματος, όπως όγκοι, λιθίαση). 
Όταν δεν αποκαθίσταται η συνολική νεφρική 

λειτουργία μετά από επεισόδιο οξείας νεφρικής 

ανεπάρκειας για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, 

τότε μεταπίπτει σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 



 
Διαταραχή της λειτουργίας του νεφρού οδηγεί σε 

ποικίλα προβλήματα, ορισμένες φορές επικίνδυνα για 

τη ζωή. Το ουραιμικό σύνδρομο αναφέρεται στις 

επιπλοκές της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. 

Όσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση της νεφρικής 

νόσου, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα αποφυγής 

σοβαρών και επικίνδυνων για τη ζωή επιπλοκών. 

 

 

 

 

 

 

Πότε και που γίνεται η αιμοκάθαρση; 

Η αιμοκάθαρση  γίνεται συνήθως στις μονάδες 

αιμοκάθαρσης, οι οποίες είτε λειτουργούν αυτόνομα είτε 

βρίσκονται σαν ανεξάρτητα τμήματα μέσα σε 

νοσοκομεία ή κλινικές. 

 

Στο εξωτερικό πολύ διαδεδομένη είναι η αιμοκάθαρση 

κατ'οίκον , η οποία γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή με 



 
μηχάνημα αιμοκάθαρσης στο δικό του χώρο. 

 

Η κλασσική αιμοκάθαρση έχει διάρκεια από 3 έως 5 

ώρες και γίνεται τρεις ή τέσσερις φορές την 

εβδομάδα. Έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί διάφορες 

άλλες μορφές αιμοκάθαρσης, όπως η νυχτερινή 

αιμοκάθαρση των 8 ωρών στη Γαλλία, η καθημερινή 

νυχτερινή κατ’οίκον αιμοκάθαρση, και η καθημερινή 

αιμοκάθαρση μικρότερης διάρκειας. 

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε και τα διαφορετικά 

είδη αιμοκάθαρσης όπως την on-line αιμοδιαδιήθηση, η 

οποία αποτελεί μία πραγματική επανάσταση στην 

νεφρολογία. 
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επίπεδο και την ικανότητα συγκέντρωσης 
 


