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ΑΙΤΙΑ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
• 90% Αθηρωμάτωση της νεφρικής αρτηρίας-

συχνά άμφω (75%άνδρες >50 ετών) 
•   < 10% Ινομυωματώδης δυσπλασία (γυναίκες 

κυρίως 15-50 ετών)
•  Νευροϊνωμάτωση τύπου I, Ehlers-Danlos 
•  Νόσος Takayasu (παιδιά )κ.α. 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
• Αθηροσκληρωτική νεφραγγειακή νόσος: 
• Συνδυασμός στένωσης της νεφρικής αρτηρί-

ας και νεφρικής ισχαιμίας. 
• Νόσος των δύο μεγάλων και των μικρών αι-

μοφόρων αγγείων συχνά συνοδεύεται από 
την απώλεια του ρυθμού σπειραματικής δι-
ήθησης→ενεργοποίηση του συστήματος ρε-
νίνης-αγγειοτενσίνης - αλδοστερόνης οδηγεί 
σε αγγειοσυστολή και κατακράτηση άλατος. 

•  Η αρτηριακή πίεση δεν αυξάνεται έως ότου 
η στένωση είναι 60% ή μεγαλύτερη 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ  
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

• Εντοπισμός ασθενών με σημαντικού βαθμού 
στένωση πριν προχωρήσουν σε μακροχρό-
νιες φαρμακευτικές θεραπείες

• Επιλογή ασθενών για αντιμετώπιση της υπέρ-
τασης με αγγειοπλαστική

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ψηφιακή αγγειογραφία- DSA 

• gold standard μέθοδος διερεύνησης της στέ-
νωσης της νεφρικής αρτηρίας

• δυνατότητα αποκατάστασης της βλάβης στον 
ίδιο χρόνο με αγγειοπλαστική  

Αξονική ελικοειδής αγγειογραφία-CTA
(υψηλό κόστος, ακτινοβολία, τοξικότητα σκι-

αγραφικών) 
 Μαγνητική αγγειογραφία-MRA

(υψηλό κόστος, συνήθως υπερεκτίμηση των 
στενώσεων, τοξικότητα σκιαγραφικών) 

Υπερηχογραφική διερευνηση των νεφρικών αρτηριών.

Ναλμπαντίδου Χ.

• Επιμελήτρια Α΄ Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
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Υπερηχογράφημα –   Εγχρωμο doppler υπε-
ρηχογράφημα 

US VS DSA, CT, MRA
• Χαμηλού κόστους
• Μη επεμβατική μέθοδος
• Χωρίς απαίτηση σκιαγραφικού μέσου 
• που επιδεινώνει τη νεφρική λειτουργία ή προ-

καλεί αλλεργίες 
US-DOPPLER 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

• Σωστή (12ωρη) προετοιμασία για ελάττωση 
αεροπλήθειας ΓΕΣ

• Πρωινή εξέταση προ γεύματος και χωρίς λή-
ψη φαρμάκων

• Χρήση σύγχρονου υπερήχου
• Εμπειρία ακτινοδιαγνωστή 
• Έλεγχος σε όλο το μήκος των αρτηριών   (επι-

τυγχάνεται στο 95%) 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Σωματότυπος του εξεταζομένου
• Ενδεχόμενη πλημμελής συνεργασία του
• Διάρκεια της εξέτασης:

-  εξαρτάται από εμπειρία του εξεταστή κα-
θώς και 

-  την παρουσία επικουρικών νεφρικών κλά-
δων (σε ποσοστό 20% )

-  βελτιώνεται από νεώτερες τεχνολογίες υπε-
ρήχων

ΣΥΝΗΘΗ pitfalls
• Αδυναμία απεικόνισης των νεφρικών αρτηρι-

ών σε όλο το μήκος τους
• Διπλασιασμός νεφρικής αρτηρίας ή ύπαρξη 

επικουρικής αρτηρίας:12-22%
•  Ανίχνευση ψευδούς τιμής υψηλότερης συ-

στολικής ταχύτητας στο φάσμα Doppler-
από λάθος τοποθέτηση του δειγματολυπτι-
κού παραθύρου

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

• B-Mode υπερηχογράφημα 
• Έγχρωμο doppler υπερηχογράφημα- Συνδυ-

ασμός color doppler με pulsed doppler - κυ-
ματομορφή (triplex)

• 2.5 και/ή 5.0 MHz κεφαλή

ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
• Αρχικά ύπτια θέση

-  Έλεγχος αορτής-υπολογισμός τελοσυστο-
λικής ταχύτητας

- Απεικόνιση έκφυσης νεφρικών αρτηριών
• Αριστερά πλάγια κατακεκλιμένη θέση, χρη-

σιμοποιώντας το δεξιό λοβό του ήπατος ως 
υπερηχογραφικό παράθυρο για το δεξιό νε-
φρό

• Δεξιά πλάγια κατακεκλιμένη θέση του ασθε-
νούς που παρέχει την καλύτερη προσέγγιση 
του αριστερού νεφρού διαμέσου του σπλη-

νός και του ψοΐτη μυός.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  
B-Mode

Εκτιμούμε 
• το μέγεθος των νεφρών 

-  Σημαντική διαφορά στο μέγεθός τους εί-
ναι ενδεικτική στενώσεως νεφρικής αρτη-
ρίας άνω του 70%

• την ηχοανακλαστικότητα του παρεγχύματος,
•  τη φλοιώδη και μυελώδη μοίρα καθώς και τις 

νεφρικές πυραμίδες. 
• Στη στένωση της νεφρικής αρτηρίας, ο επη-

ρεαζόμενος νεφρός 
• μπορεί να έχει μικρότερο ή φυσιολογικό μέ-

γεθος
Διπλή νεφρική αρτηρία

Πολλαπλές 
νεφρικές αρτηρίες
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•  ο νεφρικός φλοιός μπορεί να είναι ελαττω-
μένος (<1cm).

• σπανίως μπορεί να απεικονιστεί και επασβέ-
στωση της νεφρικής αρτηρίας.

ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER

Αναδεικνύουμε
•  την πορεία των νεφρικών αρτηριών από την 

έκφυσή τους από την κοιλιακή αορτή μέχρι 
και το ύψος της πύλης των νεφρών

• την ενδονεφρική αιμάτωση (τμηματικές , με-
σολόβιες και τοξοειδείς αρτηρίες) 

B-mode υπερηχογράφημα: σαφής εκτίμηση μεγέθους και 
ηχομορφολογίας

Απεικόνιση της Δε νεφρικής αρτηρίας σε όλο της το μήκος

Απεικόνιση της Αρ νεφρικής αρτηρίας σε όλο της το μήκος

Έκφυση νεφρικών από την αορτή,σε εγκάρσια λήψη

Σαφής διαφορά μεγέθους νεφρών, με το Δε να υπολείπε-
ται λόγω σημαντικής στένωσης της Δε νεφρικής αρτηρίας.
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Δε νεφρική αρτηρία από την έκφυση έως την πύλη του νε-
φρού, σε εγκάρσια λήψη

Ανάδειξη σημείου στένωσης με έγχρωμο power Doppler

Σαφέστερη απεικόνιση των νεφρικών αρτηριών με την εφαρμογή έγχρωμου doppler
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DOPPLER-ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ

Υπολογισμός της συστολικής ταχύτητας -  
με γωνία 60ο ή μικρότερη

• στο κέντρο της κοιλιακής αορτής και στην 
έκφυση των νεφρικών αρτηριών, στην πύλη 
των νεφρών ,στην πορεία αυτών, καθώς και 
σε αρκετούς ενδονεφρικούς κλάδους στον 
άνω, μέσο και κάτω πόλο του νεφρού 

• Μετρήσεις για περίπου 4-8 sec  με τον ασθενή 
να κρατά την αναπνοή του σε τελοεκπνευ-
στική θέση 

Εκτιμάται 
α) στις νεφρικές αρτηρίες:
• η κυματομορφή τους, 
• η μέγιστη τελοσυστολική  ταχύτητα, 
• η αναλογία της με αυτή της   κοιλιακής αορτής

β) στους ενδονεφρικούς κλάδους 
• η κυματομορφή τους,
• ο χρόνος συστολικής επιτάχυνσης,
• ο δείκτης αντιστάσεως,
• η κατάσπαση κατά την αρχή της   συστολής 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ

• Πρόκειται για κυματομορφή Doppler χαμη-
λής παλμικότητας:

-  σήμα χαμηλών αντιστάσεων με συνεχή-
ορθόδρομη ροή κατά την διάρκεια της δια-
στολής

-  πρώιμη συστολική άνοδος -ευρείες συστολι-
κές κορυφές

-  Διαγραφή συστολικού παραθύρου (στρωτή 
ροή)

-  Μονοφασική ροή (πάντα ορθόδρομη – ολό-
κληρη η κυματομορφή πάνω ή κάτω από τη 
βασική γραμμή φάσματος  Doppler)

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΤΗΣ 1ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ;

• Βοήθησαν σημαντικά αρχικά στην ανάδειξη 
των νεφρικών αγγείων σε ένα ποσοστό του-
λάχιστον 20% 

• Παρατηρήθηκαν όμως στην εξέλιξη της με-
θόδου 
-  πολλά χρωματικά artifacts (υπερχείλιση)
-  ψευδώς αυξημένες τιμές τελοσυστολικής 

ταχύτητας αλλά και 
-  μικρή χρονική διάρκεια παραμονής στην 

κυκλοφορία των «φυσαλίδων» με αποτέ-
λεσμα μείωση της διαγνωστικής ακρίβειας 
της μεθόδου 

Φυσιολογική κυματομορ-
φή Doppler χαμηλής παλ-
μικότητας
α) στην έκφυση της Δε νε-
φρικής αρτηρίας και
β) σε τμηματική αρτηρία

α)  Απεικόνιση της πορείας της αριστερής νεφρικής αρτηρί-
ας από την κοιλιακή αορτή προς το νεφρό.

β) Φυσιολογική κυματομορφή

α

β
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ 
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

• Μεταβολές παλμικότητας 
- προστενωτικά και 
- μεταστενωτικά 

• Αυξημένες ταχύτητες στη στενωτική ζώνη        
(έως 3cm περιφερικότερα) 
-  Μεγιστοσυστολική ταχύτητα (αυξάνεται 

ανάλογα με στένωση σε στενώσεις έως 80%)
-  Τελοδιαστολική ταχύτητα (αυξάνεται ανά-

λογα με στένωση σε στενώσεις από ≥ 50%)
• Διαταραχή της ροής μεταστενωτικά 

- στροβιλώδης ροή   -aliasing 
- ορατό φύσημα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
PSV (peak systolic velocity)  μέγιστη -τελοσυ-

στολική ταχύτητα 

74-127 cm/sec:κ.φ  ≥180-200 cm/sec= στένωση 
ESP (early systolic peak)
RAR (renal -aortic ratio ) 3=οριακή 3,5 πάνω 

από 50% στένωση
RRR (renal-renal ratio) = RPSV (εγγύς ή μέ-

σο τμήμα νεφρικής αρτ.)/RPSV (άπω τμήμα νε-
φρικής αρτ.) 

2: φυσιολογική  2,5:στένωση ≥50%  >2,7:ση-
μαντική στένωση 

rRI (renal resistive indices)=δείκτης νεφρικής 
αντίστασης και υπολογίζεται με κατά μέσο όρο 4-6 
μετρήσεις στον άνω ,μέσο και κάτω πόλο ως 

0,58-0,64 ή  <0,7: κ.φ. 
Όταν  διαφορά μεταξύ των δύο νεφρών:>0,05: 

παθολογικό
AI (acceleration index- δείκτης επιτάχυνσης) 
>3m/sec²: κ.φ. <2,3m/sec² :παθολογικό 
AT (acceleration time- χρόνος επιτάχυνσης) < 

70 milliseconds:κ.φ. 
PI (peak systolic velocity/end diastolic veloci-

ty) μετρούμενο στη διάρκεια ενός κύκλου .Πτώση 
της PI >0,20 :παθολογικό 

Α) Σαφέστερη απεικό-
νιση νεφρικής αρτηρίας
Β) Διευκόλυνση στη 
λήψη κυματομορφής 
doppler

Προ Σκιαγραφική έγχυση Μετά
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ >50% 
ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER

Στα εξωνεφρικά κριτήρια περιλαμβάνονται 
• η άνοδος των τελοσυστολικών ταχυτήτων ρο-

ής (PSV) (180-200 cm/sec)
• ο νεφροαορτικός λόγος(RAR) ( > 3,5) 
• ο νεφρονεφρικός λόγος (RRR) (>2 )
• η μεταστενωτική στροβιλώδης ροή 

Στα ενδονεφρικά κριτήρια περιλαμβάνονται 
-  ο δείκτης αντίστασης  

(RI) διαφορά :>0,05 
-  ο δείκτης επιτάχυνσης 

(AI) < 3 m/sec2
και
-  ο χρόνος επιτάχυνσης 

(AT) > 70msec

Άνοδος των τελοσυστολικών ταχυτήτων 
ροής (PSV)

 Αύξηση νεφροαορτικού 
λόγου(RAR)

(Τελοσυστολική ταχύτητα στη νεφρική/τελοσυστολι-
κή ταχύτητα στην αορτή)

Αύξηση  νεφρονεφρικού λόγου (RRR)
(λόγος ταχυτήτων εγγύς/άπω τμήματος νεφρι-

κής)

 parvus-tardus 
κυματομορφή
απώλεια της πρώ-
ιμης συστολικής
ανόδου ESP
αποστρογγυλο-
ποίηση φάσματος

Αύξηση τελοσυστολικής ταχύτητας στο κεντρικό τμήμα της 
Δε νεφρικής αρτηρίας

α). Αύξηση συστολικής ταχύτητας στη δε νεφρική
β). Μέτρηση συστολικής ταχύτητας στην αορτή στο ύψος 
των νεφρικών
Υπολογισμός του RAR=4,3(>3,5)

Αύξηση τελοσυ-
στολικής ταχύτη-
τας στην Αρ νε-
φρική αρτηρία

α

β
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Ευρήματα μεταστενωτικής στροβιλώδους ροής

Ορατό φύσημα στο σημείο της στένωσης από 
μετάδωση των δονήσεων στα πέριξ μαλακά μόρια

Aliasing=στροβιλώδης ροή

Αύξηση δείκτη αντίστασης (RI)
([τελοσυστολική ταχύτητα– τελοδιαστολική τα-

χύτητα]/ τελοσυστολική ταχύτητα) x 100

Φυσιολογική κυματομορφή σε τμηματική αρτη-
ρία Δε με παρουσία ESP και φυσιολογικό RI

Παθολογική parvus tardus κυματομορφή σε 
τμηματική αρτηρία Αρ και παθολογικό RI

α) μέτρηση τελοσυστολικής ταχύτητας στο εγγύς τμήμα της 
Δε νεφρικής 348 cm/s
β) μέτρηση τελοσυστολικής ταχύτητας στο άπω τμήμα της 
Δε νεφρικής 72,9 cm/s
RRR=348/73=4,76 (σημαντική στένωση >2,7)
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Διαφορά μεταξύ των RI >0.05= σημαντικού 
βαθμού στένωση(>70%) Αρ

Όταν δεν έχουμε ευρήματα στένωσης νεφρικής 
αρτηρίας αλλά ο RI είναι υψηλός (RI > 0.75-0.80) 
είναι συμβατό με συστηματική αθηροσκληρωτική 
νόσο-μικροααγγειοπάθεια

Παθογνωμονική parvus-tardus κυματομορφή
(απώλεια της πρώιμης συστολικής ανόδου ESP
-αποστρογγυλοποίηση φάσματος)

 

 

  Parvus–tardus κυματομορφή σε ενδονεφρική αρτηρία με 
αύξηση του χρόνου επιτάχυνσης (Δt) →ελάττωση του δεί-
κτη επιτάχυνσης (ΔV/ Δt)

Επιβεβαίωση στένωσης νεφρικής αρτηρίας με DSA

Αύξηση ταχύτητας στη Δε νεφρική- μεταστενωτική στρο-
βιλώδης ροή-aliasing

Αύξηση ταχύτητας στην Αρ νεφρική και παθολογική κυ-
ματομορφή σε τμηματικό κλάδο αυτής
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Διαγνωστικά κριτήρια
με color Doppler

Κατάσταση 
Συστολική
Ταχύτητα 

RAR 
Νεφροαορτικός
δείκτης 

Φυσιολογική <180 cm/s <3,5 

Στένωση<60% >180 cm/s <3,5 

Στένωση>60% >180 cm/s >3,5 

Απόφραξη Απουσία - 

ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΩΔΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ

Μεγάλου βαθμού αύξηση της τελοσυστολικής και τελοδια-
στολικής ταχύτητας με εξαφάνιση του συστολικού παρα-
θύρου. Περίπτωση ινομυωματώδους δυσπλασίας.

Χαρακτηριστική –κομβολογιοειδής’απεικόνιση νεφρικής 
αρτηρίας σε ασθενή με ινομυωματώδη δυσπλασία
α. Εγκάρσια λήψη Δε νεφρικής αρτηρίας σε B-mode 
β. DSA στο ύψος των νεφρικών 
γ. Έγχρωμο Doppler με παρουσία φαινομένου aliasing λό-
γω στροβιλώδους ροής μεταστανωτικά 

α

γ

β
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ποσοστά υπερηχογραφικού ελέγχου 
σημαντικών στενώσεων ( >70% ) 
της νεφρικής αρτηρίας

• ευαισθησίας (95.33% ) 
• ειδικότητας (88.14% )
• ακρίβειας ( 96% )
• αρνητική προγνωστική αξία 94.55% 
• θετική προγνωστική αξία 89.86% 
• Συνολική ακρίβεια του έγχρωμου Doppler 

υπερήχου 91.94%. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το έγχρωμο doppler υπερηχογράφημα (από 

έμπειρους εξεταστές με τεχνολογία υπερήχων υψη-
λής ευκρίνειας

• μέθοδο screening στην διερεύνηση υπερτα-
σικών ασθενών για την διάγνωση στένωσης 

Doppler:Αύξηση της συστολικής ταχύτητας σε 478cm/s στη 
μεσότητα της δε νεφρικής αρτηρίας
DSA: επιβεβαίωση της ΙΜΔ με τη χαρακτηριστική εικόνα 
της Δε νεφρικής αρτηρίας

α) Tardus- parvus κυματομορφή Doppler πριν την αγγειο-
πλαστική
β) Αποκατάσταση της κυματομορφής μετά την αγγειοπλα-
στική: ταχεία  συστολική  άνοδος, άμεση κορύφωση

Before PTA

After PTA

α

β
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της νεφρικής αρτηρίας, 
• συμπληρωματική τεχνική σε άλλες απεικο-

νιστικές μεθόδους και 
• μέθοδο εκλογής για την εκτίμηση της επα-

ναγγείωσης του νεφρού μετά από τοποθέτη-
ση stent στην νεφρική αρτηρία.


