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Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα έχει σημαντι-
κό ρόλο στην παθοφυσιολογία ασθενειών όπως η 
υπέρταση, οι αρρυθμίες, το μεταβολικό σύνδρομο 
και η καρδιακή ανεπάρκεια. 

Τα αμφίδρομα σηματοδοτικά μονοπάτια μετα-
ξύ των νεφρών και του κεντρικού συμπαθητικού 
νευρικού συστήματος χρησιμοποιούν τις απαγωγές 
και προσαγωγές νευρικές ίνες των νεφρών.

Η νεφρική συμπαθητική απονεύρωση (renal 
sympathetic denervation) ελαττώνει συνολικά και 
τη νεφρική και την κεντρική συμπαθητική νευρι-
κή δραστηριότητα, μειώνοντας έτσι την αρτηρια-
κή πίεση. 

Οι νεφρικές συμπαθητικές νευρικές ίνες ως 
θεραπευτικός στόχος

Οι προσαγωγές και απαγωγές νευρικές ίνες 
του συμπαθητικού νευρικού συστήματος εκφύο-
νται από το επίπεδο Θ10- Ο2 και πορεύονται εντός 
του έξω χιτώνα (adventitia) της νεφρικής αρτηρί-
ας καταλήγοντας στο νεφρό. 

 
Κλινική εκτίμηση – Ενδείξεις

Η εκτίμηση ασθενών υποψήφιων για διαδερμική 
νεφρική απονεύρωση πρέπει να γίνεται από όλες 
τις εμπλεκόμενες ειδικότητες (multidisciplinary 
team). Μόνο ασθενείς με πραγματικά ανθιστάμε-
νη υπέρταση πρέπει να είναι υποψήφιοι. 

Ενδείξεις: Ανθιστάμενη υπέρταση >160 mmHg 
(στο ιατρείο) υπό θεραπεία με τουλάχιστον 3 αντι-
υπερτασικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων δι-
ουρητικών, αποκλεισμός δευτερογενούς υπέρτα-
σης, αποκλεισμός υπέρτασης της άσπρης μπλούζας 
(ambulatory blood pressure monitoring). 

Αντενδείξεις: Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγί-
ας (αιμορραγική διάθεση, θρομβοκυτοπενία , σο-
βαρή αναιμία), χρόνια νεφρική νόσος- eGFR < 45 
mL/min/1.73m2 , σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, 
προηγηθείσα επέμβαση στη νεφρική αρτηρία (αγ-
γειοπλαστική, στεντ), ανατομικές ανωμαλίες και 
παραλλαγές της νεφρικής αρτηρίας (ανεύρυσμα, 
σημαντική στένωση, αποτιτανωμένες βλάβες, διά-
μετρος < 4 χιλ, εξεσημασμένη ελίκωση, ινομυώδης 
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δυσπλασία, ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής), ηλικία 
< 18 έτη, εγκυμοσύνη 

Προ-επεμβατικός έλεγχος: Περιλαμβάνει φυ-
σική εξέταση, εκτίμηση της αρτηριακής πίεσης (3 
φορές), δείκτες νεφρικής λειτουργίας, γλυκαιμικό 
προφίλ, ιστορικό για εγκυμοσύνη κ.α.. απεικόνιση 
των νεφρικών αρτηριών (MDCTA, MRA)

Διαδερμική Ενδαγγειακή Απονεύρωση  
Νεφρικών Αρτηριών – Τεχνική: 

Υπό τοπική αναισθησία πραγματοποιείται πα-
ρακέντηση της κοινής μηριαίας αρτηρίας (υπό 
U/S καθοδήγηση). Στη συνέχεια πραγματοποιεί-
ται απεικόνιση των αγγείων με μέση έγχυση σκια-
γραφικού  (αμφότερες οι νεφρικές αρτηρίες), εκλε-
κτικός καθετηριασμός και εισαγωγή του ηλεκτρο-
δίου. Πραγματοποιείται θερμοκαυτηριασμός αμ-
φοτερόπλευρα υπό μέθη. Το ηλεκτρόδιο είναι συν-
δεδεμένο με τη γεννήτρια Χαμηλής ενέργειας παλ-
μοί RF κατά μήκος της κάθε νεφρικής αρτηρίας. 
Μετά το πέρας της επέμβασης γίνεται αγγειογρα-
φικός επανέλεγχος.  

Επιπλοκές: Συσχετιζόμενες με την παρακέ-
ντηση (οπισθοπεριτοναικό αιμάτωμα, ψευδανεύ-
ρυσμα, διαχωρισμός), διαχωρισμός νεφρικής αρ-
τηρίας, ρήξη νεφρικής αρτηρίας ή κλάδων – αι-
μορραγία, επιδείνωση προϋπάρχουσας στένωσης 
της νεφρικής αρτηρίας, αναγέννηση των απαγω-
γών ινών και κλινική υποτροπή, βραδυαρρυθμία. 

Πρωτόκολλο παρακολούθησης: Μετά την 
επέμβαση πραγματοποιείται φυσική εξέταση, λαμ-
βάνονται ΑΠ / σφίξεις, πραγματοποιείται απεικο-
νιστική εκτίμηση των νεφρικών αρτηριών (duplex 
ultrasound, MRΑ/CTΑ) και ελέγχεται η νεφρική 
λειτουργία. 
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