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Για την ιστορία...



Hennig Brand, 1669

Για την ιστορία...

🔍 Weeks ME, J Chemical Education, 1933



CHNOPS

H διατήρηση της ισορροπίας του φωσφόρου (Ρ) 
αποτελεί κριτικό σηµείο για την επιβίωση του 

ανθρώπινου και όχι µόνο, οργανισµού 



Phosphorus or phosphate?

Iheagwara OS, Ing TS, Kjellstrand CM, Lew SQ 
Phosphorus, phosphorous, and phosphate 

Hemodialysis International 2013; 17(4): 479-482

Ο πρώτος όρος αναφέρεται στο στοιχείο του Ρ, ενώ 
ο δεύτερος στα "φωσφορικά" που αντιστοιχούν 
συνήθως στα ανόργανα άλατα αλλά και στους 

οργανικούς εστέρες ή άλλες οργανικές ενώσεις του 
φωσφορικού οξέος



Χρόνια νεφρική νόσος 
(ΧΝΝ)

ΔχΡ

H ΧΝΝ και η ΧΝΝΤΣ είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τις διαταραχές του 
µεταβολισµού και της οµοιόστασης του Ρ, καθώς και τις επιπλοκές που 

προκύπτουν από αυτές

Φώσφορος και χρόνια νεφρική νόσος

Άλλοι τρόποι 
αποµάκρυνσής του

❔

(ΧΝΝΤΣ)
Χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου

ΔχΡ



🔍"Phosphate is not merely a mineral stored in the bone, 
but should be recognized as a critical nutrient and bioactive 

ligand that has tremendous impacts on our health"
Kuro-o M Kidney Int 2013

🔍"What has remained unchanged all of these years, 
however, is the recognition that phosphate retention

is the initiating factor for the development of many of the 
complications observed in CKD, namely secondary 

hyperparathyroidism and bone and cardiovascular diseases"

Ritter SC, Slatopolsky E, CJASN 2016

Τάδε έφη...



Τι συµβαίνει όµως σε φυσιολογικές 
συνθήκες; 



99%

1%

Body weight

Ο φώσφορος του οργανισµού µας 

🔍 Felsenfeld AJ et al, Semin Dial, 2015



1%14%

85%

Οστά
ΕΝΧ
ΕΞΧ-Πλάσµα

Φυσιολογικές τιµές ορού: 2,5 - 4,5 mg/dl

Ο φώσφορος του οργανισµού µας 
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1%14%

85%

Οστά
ΕΝΧ
ΕΞΧ-Πλάσµα

Φυσιολογικές τιµές ορού: 2,5 - 4,5 mg/dl

Το 85-90% : ελεύθερο και διηθούµενο από το 
νεφρικό σπείραµα  
Το υπόλοιπο 10-15%: συνδεδεµένο µε πρωτεΐνες

(HPO4:H2PO4)
αναλογία 4:1 / pH: 7,4
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Πλάσµα: 0,1%



Οµοιόσταση φωσφόρου: ένα "παιχνίδι" για 4 παίκτες

🔄

 1600 mg (700-2000 mg)

 Απορρόφηση του 40-60%

 Υπόλοιπο αποβάλλεται µε τα κόπρανα

🧀
🍗🍳

 1000 mg αποβάλλoνται  µε τα ούρα

⚖)

 Bone mineralization: bone resorption 

EΝΧ: ΕΞΧ

 Ρόλος της ΡΤΗ 
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🔍 Schiavi SC, Kumar R, Kidney Int, 2004



Λεπτό έντερο και φώσφορος

 Διακυττάριες (transcellular) και παρακυττάριες (paracellular) οδοί
Νατριοεξαρτώµενος µεταφορέας Ρ τάξης IIb 

(luminal Na-dependent phosphate transporter ΙΙb, NaPt2b)

🧀
🍗🍳

1,25(OH)2 vit D
FGF23⤴ ⤵

Αισθητήρας Ρ (Ρhosphate sensor)?
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🔍 Kumar R, Current Opin Nephrol Hypertens, 2009



1,25(OH)2 vit D
FGF23

ΡΤΗ
Οξεοβασική ισορροπία 

Ρ

Ρ

ΡΤΗ
Υποδοχείς ασβεστίου (CaSRs)
Υποδοχείς 1,25(OH)2 vit D (VDRs)
Υποδοχείς FGF23 και Κλωθούς

Υποδοχείς Ρ

🔍 Felsenfeld AJ et al, Semin Dial, 2015

Φώσφορος και...

Oστά

Παραθυρεοειδείς

🔍 Schiavi SC, Kumar R, Kidney Int, 2004



Φυσιολογικά

ΧΝ
Ν

Νεφρός και φώσφορος
"ο τελευταίος λόγος στη ρύθµιση του Ρ"
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H οµοιόσταση του φωσφόρου 
στη χρόνια νεφρική νόσο



⬇ 1,25(OH)2 vit D

Μείωση της εντερικής απορρόφησης του φωσφόρου 
στη χρόνια νεφρική νόσο

⬆ FGF23

⬇ NaPt2b

🔁 24,25(OH)2 vit D

Σηµαντική µείωση της εντερικής απορρόφησης, στο 
επίπεδο της νήστιδας, σε ασθενείς µε ΧΝΝΤΣ

❔
🔍 Felsenfeld AJ et al, Semin Dial, 2015
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Μ
είωση των λειτουργούντων νεφρώνων 

Kidney : Bone 
axis

Φωσφατουρία

Αντίθετοι µηχανισµοί (negative feedback)

FGF23-Kλωθώ 

PTH

1,25(OH)2 vit D

Ca, P



TRADE OFF HYPOTHESIS
Υπόθεση της ανταλλαγής

⬇ GFR 

⬇ NaPt2a,c 
▶ Φωσφατουρία

⬆ FEPO4 

⬇ TmPO4/GFR 
ή

⬇ 1,25(OH)2 vit D

⬇ Ca

FGF23-Kλωθώ 

⬆ PTH
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TRADE OFF HYPOTHESIS
Υπόθεση της ανταλλαγής

⬇ GFR 

⬇ NaPt2a,c 
▶ Φωσφατουρία

⬇ FEPO4 

⬇ TmPO4/GFR 
ή

⬇ 1,25(OH)2 vit D

⬇ Ca

FGF23-Kλωθώ 

⬆ PTH

Αντίστα
ση στη δ

ράση της
 ΡΤΗ

Αντίστα
ση στη δ

ράση του
 FGF23
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▶ >1000



H "ρήξη" της οµοιόστασης του φωσφόρου 
στη χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου και 

στη θεραπεία υποκατάστασης



Ένα από τα βασικότερα και πλέον δυσεπίλυτα προβλήµατα 
που έχει να αντιµετωπίσει τόσο ο θεράπων νεφρολόγος, 

όσο και ο ίδιος ο ασθενής

Tο πρόβληµα της υπερφωσφαταιµίας στη 
χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου

Εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των διαταραχών των 
οστών και των µετάλλων (ΔΟΜ-ΧΝΝ, MBD-CKD)

KDOQI 2003: 3,5-5,5 mg/dl

KDIGO 2009: όσο το δυνατόν πιο κοντά στα φυσιολογικά όρια
🔍 Waheed AA et al, Nephrol Dial Transplant, 2013



Φώσφορος και θνησιµότητα

📌

📌
⬆ Ρ

🔍 Block GA et al, J Am Soc Nephrol, 2004



Φώσφορος και θνησιµότητα

📌

📌

κακή θρέψη  
χρόνια φλεγµονή 
χρήση φαρµάκων (φωσφοροδεσµευτικά 
σκευάσµατα ή κορτικοστεροειδή)

⬇ ⬇Ρ

🔍 Block GA et al, J Am Soc Nephrol, 2004🔍
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Υπερφωσφαταιµία - 4 σηµεία
(1ο) Ύπαρξη δευτεροπαθούς υπερπαρθυρεοειδισµού (ΔΥΠΘ): οστική 

νόσος, κατάγµατα, ογκόµορφες επασβεστώσεις, φαιοί όγκοι, διάχυτη ή 

οζώδης παραθυρεοειδική υπερπλασία 

PTHP 🔄

🔍
 Cunningham

 J et al, Clin J A
m

 Soc N
ephrol, 2011



🔽
Ουραιµική αρτηριολοπάθεια ή καλσιφύλαξη

(3ο) Εξωκυττάριος Ρ και φαινοτυπική µεταβολή των λείων 

µυϊκών κυττάρων των αγγείων ▶ Αγγειακές επασβεστώσεις

(2ο) Μαζί µε την αυξηµένη ΡΤΗ ο Ρ συµβάλλει στην 

εµφάνιση του ουραιµικού κνησµού

🔍 Giachelli CM et al, Am J Kidney Dis, 2001🔍
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Υπερφωσφαταιµία - 4 σηµεία



(4ο) Υπερφωσφαταιµία και FGF23:  µια άρρηκτη σχέση
Υπερφωσφαταιµία - 4 σηµεία

🔍
 Faul C et al, J Clin Invest, 2011🔍
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Ο άξονας FGF23 και Κλωθούς

FGF23

FGF23

FGF23

FGF23
FGF23



"Κλωθώ-κεντρική" οπτική της χρόνιας νεφρικής νόσου

🔍 Kuro-o M, Kidney Int, 2011



O απαραίτητος συν-υποδοχέας του FGF23 στο νεφρικό σωληνάριο

"Κλωθώ-κεντρική" οπτική της χρόνιας νεφρικής νόσου

🔍 Kuro-o M, Kidney Int, 2011



"Φώσφορο-κεντρική" οπτική της χρόνιας νεφρικής νόσου
Υπερφωσφαταιµία ▶ εξέλιξη ▶ διαδικασία γήρανσης 

(χρόνια φλεγµονή, αθηροσκλήρυνση, αγγειακές επασβεστώσεις)

Τοξικότητα του Ρ σε πειραµατικά µοντέλα ▶ νεφρική βλάβη 
(διάµεση ίνωση και σωληναριακή βλάβη)

Calciprotein particles

🔽

📌 Ca

📌 Fetuin Α

📌 ⬆ Eξωκυττάριος Ρ
Kυτταρικές βλάβες

ΧΝΝ

🔍
 K

uro-o M
, K

idney Int, 2013



...a decrease in Klotho

a resistance in FGF23...
Ένας φαύλος κύκλος...

⬆ PTH

⬇ 1,25(OH)2 vit D

⬆ P

⬆ ⬆ ⬆ 
FGF23

⬇ ⬇ ⬇  
Kλωθώ

🔍 Kuro-o M, Kidney Int, 2011



Τι γίνεται όµως στη χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου και στη 
θεραπεία υποκατάστασης;

Ο ρόλος της υπολειπόµενης διούρησης (ΥΔ)

Η παρουσία του FGF23 συντηρεί την ικανότητα των "άθικτων" 
εναποµείναντων νεφρώνων να συνεχίζουν να αποβάλλουν κάποιο φορτίο Ρ 

σε ασθενείς που βρίσκονται σε ΘΥ και διατηρούν ικανοποιητική ΥΔ

Wang M, You L, Li H, Lin Y, Zhang Z, Hao C, Chen J. Association of 
circulating fibroblast growth factor-23 with renal phosphate excretion 
among hemodialysis patients with residual enal function. Clin J Am 

Soc Nephrol 2013; 8(1): 116-125

>200 ml/24h <200 ml/24h ❌
📌 ⬇ κατά 50% της σωληναρικής επαναρρόφησης του Ρ
📌 ⬆ της εβδοµαδιαίας αποβολής του Ρ µε τα ούρα κατά 300-1500 mg/24h



...a decrease in Klotho

a resistance in FGF23...
Ένας φαύλος κύκλος...

⬆ PTH

⬇ 1,25(OH)2 vit D

⬆ P

⬆ ⬆ ⬆ 
FGF23

⬇ ⬇ ⬇  
Kλωθώ

Αυξηµένη νοσηρότητα και θνητότητα 
Παρουσία καρδιαγγειακής νόσου 

Διαταραχές των οστών και των µετάλλων
+ ουρα

ιµικέ
ς τοξίν

ες 

🔍 Russo DM, Int J Nephrol, 2011



Η κινητική του φωσφόρου στη θεραπεία 
υποκατάστασης 

P elimination by HD and PD



Πώς αποβάλλεται ο φώσφορος;

Ρ

Φίλτρο 
αιµοκάθαρσης

Περιτοναϊκή 
µεµβράνη

Υπολειπόµενη διούρηση Υπολειπόµενη 
διούρηση 

↕ ↕



...3 φορές την εβδοµάδα ...7 φορές την εβδοµάδα!

 
'Οµως...στην αιµοκάθαρση



...3 φορές την εβδοµάδα ...7 φορές την εβδοµάδα!

❔

'Οµως...στην αιµοκάθαρση

Πού π
άει ο ε

πιπλέ
ον Ρ της τ

ροφής
;



Ας υπολογίσουµε...
 Μία 4ωρη συνεδρία κλασικής ΑΚ

900 mg P (600-1200)

X 3

2700 mg P (1800-3600) εβδοµάδα 

: 7

300-400 mg P ηµέρα



Dialysis modality Time Phosphate 
removal

Conventional 
hemodialysis Εβδοµαδιαία 1800-3600 mg

Ηemodiafiltration Εβδοµαδιαία 3000-5100 mg

Nocturnal 
hemodialysis Εβδοµαδιαία 3000-8400 mg

Short daily dialysis Εβδοµαδιαία 3000-8400 mg



 450-750 mg (900-1500 mg)

 Απορρόφηση του 40-60% 🧀🍗🍳

50%

 3150-5250 mgX 7
⬆ xορήγηση της καλσιτριόλης

⬇ xορήγηση φ/δ

Ας υπολογίσουµε...

Conventional 
hemodialysis Εβδοµαδιαία 1800-3600 mg

Περίσσεια 1350-1650 mg Ρ την εβδοµάδα



 450-750 mg (900-1500 mg)

 Απορρόφηση του 40-60% 🧀🍗🍳

50%

 3150-5250 mgX 7
⬆ xορήγηση της καλσιτριόλης

⬇ xορήγηση φ/δ

Ας υπολογίσουµε...

Conventional 
hemodialysis Εβδοµαδιαία 1800-3600 mg

Περίσσεια 1350-1650 mg Ρ την εβδοµάδα

Σηµαντικός ο ρόλος της ΥΔ > 100 ml/ηµέρα 
Μπορεί να παρέχει κάθαρση µέχρι 4-5 ml/min/1.73 m2

🔍
 Penne EL et al, Clin J A

m
 Soc N

ephrol, 2011



➡ ➡Κυτταρόπλασµα

Πλ
άσ

µα Διάλυµα 
αιµοκάθαρσης

⤴
Φαινόµενο rebound

Υποχρεωτική πορεία του φωσφόρου 



➡ ➡Κυτταρόπλασµα

Πλ
άσ

µα Διάλυµα 
αιµοκάθαρσης

⤴
Φαινόµενο rebound

Φ.R: Η µετά τη συνεδρία σταθεροποίηση ή/και αύξηση του Ρ ορού εξαιτίας της 
κινητοποίησής του από τον ενδοκυττάριο χώρο ή/και τα οστά προς τον 

εξωκυττάριο και στη συνέχεια προς τον ενδαγγειακό χώρο

60-90 λεπτά 

🔍 Minutolo R et al, J Am Soc Nephrol, 2002

Υποχρεωτική πορεία του φωσφόρου 



➡ ➡Κυτταρόπλασµα

Πλ
άσ

µα Διάλυµα 
αιµοκάθαρσης

⤴
Φαινόµενο rebound

Φ.R: Η µετά τη συνεδρία σταθεροποίηση ή/και αύξηση του Ρ 
ορού εξαιτίας της κινητοποίησής του από τον ενδοκυττάριο 
χώρο ή/και τα οστά προς τον εξωκυττάριο και στη συνέχεια 

προς τον ενδαγγειακό χώρο

60-90 λεπτά 

30 λεπτά
 µετά τ

ο τέλο
ς

Υποχρεωτική πορεία του φωσφόρου 

🔍 Minutolo R et al, J Am Soc Nephrol, 2002



Εξωκυτάριος 
χώρος

Ενδοκυτάριος 
χώρος-οστά 

(deep compartment)

Πολυδιαµερισµατική κατανοµή του φωσφόρου

Πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί χρόνο 
Ο ΧΡΟΝΟΣ αποτελεί τον βασικό παράγοντα που µπορεί να βελτιώσει την κάθαρση 
του Ρ στην ΑΚ (συχνότητα ή διάρκεια της συνεδρίας) 
Οι in vitro καθάρσεις και ο τύπος των φίλτρων δε φαίνεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο

Ως µέσου ΜΒ



Στην 
περιτοναϊκή 
κάθαρση...

Το 40-50% των ασθενών βρίσκεται εκτός 
θεραπευτικών στόχων

Σηµαντικός και πάλι ρόλος της ΥΔ
55-66 λίτρα εβδοµαδιαία ανά 1,73 m2 επιφάνειας σώµατος

Η περιτοναϊκή εξισορρόπηση (peritoneal equilibration) του Ρ 
ακολουθεί µια πιο αργή πορεία
O λόγος της συγκέντρωσης του Ρ στο περιτοναϊκό διάλυµα 
προς εκείνη του πλάσµατος (D/Plasma), (peritoneal equilibration 
test, ΡΕΤ) συνεχίζει να αυξάνει µε την πάροδο του χρόνου

Ο Ρ στην ΠΚ σχετίζεται άµεσα και µε τα 
επίπεδα γλυκόζης στο περιτοναϊκό διάλυµα



Τύπος ΠΚ Χρονική διάρκεια Κάθαρση Ρ

ΣΦΠΚ Συνεχής και µακρά ⬆

ΣΚΠΚ Συνεχής και µακρά ⬆

ΑΠΚ Σύντοµη και 
διακοπτόµενη ⬇

Τidal AΠΚ Σύντοµη και 
διακοπτόµενη ⬇

Στην περιτοναϊκή κάθαρση...

🔍 Βadve SV et al, Perit Dial Int, 2008



Ο ρόλος της δίαιτας στη ρύθµιση  του 
φωσφόρου



Όπου υπάρχει πρωτεΐνη υπάρχει και Ρ 
1 gr: 13-15 mg P

H προτεινόµενη µείωση στη διαιτητική πρόσληψη του Ρ 
ισοδυναµεί µε µείωση και στην ποσότητα πρωτεΐνης σε 
επίπεδα κάτω από τα συνιστώµενα, σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες οδηγίες, γεγονός που επηρεάζει 
δυσµενώς τη µακροχρόνια έκβαση των ασθενών 

Mεγάλη επιδηµιολογική µελέτη µε 30.000 ασθενείς υπό ΑΚ που 
έδειξε ότι τα χαµηλά επίπεδα του Ρ ορού σε συνδυασµό µε τη 

µειωµένη διαιτητική πρόσληψη πρωτεΐνης σχετίζονταν µε υψηλότερο 
κίνδυνο θανάτου

🔍 Shinaberger CS et al, Am J Clin Nut, 2008



Σωστή αναλογία φωσφόρου-πρωτεΐνης

Πολλή πρωτεΐνη και πολύς ΡΠολλή πρωτεΐνη, λιγότερος Ρ

Ρ/πρωτεΐνη < 10 Ρ/πρωτεΐνη > 65

❌☑



Food additives 

❌

Προέλευση φωσφόρου τροφής

Απορρόφηση στο 90%!!!
Ανόργανος Ρ, συντηρητικά τροφίµων, αναψυκτικά 

🔍 Kalandar-Zadeh K et al, Clin J Am Soc Nephrol, 2010



Οργανικός Ρ και φυτικής προέλευσης πρωτεΐνες
Έλλειψη φυτάσης στα θηλαστικά

Μεσογειακή δίαιτα

1000 mg/day 

=
Δυτικού τύπου δίαιτα

🔍 Kalandar-Zadeh K et al, Clin J Am Soc Nephrol, 2010

Προέλευση φωσφόρου τροφής



Ο ρόλος των φωσφοροδεσµευτικών 
σκευασµάτων 

Φωσφοροδεσµευτικά



Γιατί χρειάζονται τα φωσφοροδεσµευτικά σκευάσµατα;

Tα ΦΔ σκευάσµατα µπορούν να δεσµεύουν και να αποµακρύνουν τον Ρ 
της τροφής µέσα στον εντερικό σωλήνα, αποφεύγοντας έτσι όσο το 

δυνατόν την απορρόφηση του προς του αίµα

1970: τα πρώτα ΦΔ σκεύασµατα ήταν τα ασβεστούχα (calcium 
based) και εκείνα που περιείχαν αλουµίνιο (aluminum based) 

• Υπερφόρτωση µε ασβέστιο;  
• Συσσώρευση αλουµίνιου στους ιστούς (εµφάνιση 
οστεοµαλακίας, αναιµίας και εγκεφαλοπάθειας)



Ποιο θα ήταν το ιδανικό σκεύασµα;
Να δεσµεύει επαρκώς τον Ρ της τροφής 
Να έχει την ελάχιστη συστηµατική απορρόφηση 
Να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες παρενέργειες 
Να µην απαιτεί δοσολογικά µεγάλες ποσότητες δισκίων  
Να έχει χαµηλό κόστος

Κανένα από τα υπάρχοντα ΦΔ δεν πλήρει 
όλα αυτά, µε αποτέλεσµα να κυκλοφορούν 
συνεχώς νέες µορφές τους που στόχο έχουν 

κάθε φορά την επίτευξη όλο και 
περισσότερων από τα παραπάνω κριτήρια



Γνωστές εικόνες...
Παλιότερα...

Σήµερα...



Τα ΦΔ διαχωρίζονται µε βάση την ουσία που παίζει τον 
ρόλο του δεσµευτικού-χηλικού παράγοντα (chelating agent)

Τύποι φωσφοροδεσµευτικών σκευασµάτων
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COSMOS: the dialysis scenario of CKD-MBD in Europe 

A 3-year, multicenter, open-
cohort, prospective 
observational study 
surveying bone and mineral 
disturbances in 20 European 
countries including 4500 
prevalent CKD stage 5
patients older than 18 years 
from 227 dialysis centers



Ποια είναι η συµµόρφωση των ασθενών ως προς 
τη λήψη των συνταγογραφούµενων ΦΔ;  

Η κακή συµµόρφωση στην αγωγή που φτάνει και το 
51% σχετίζεται µε την εµφάνιση 
υπερφωσφαταιµίας

(60% της συνολικής φαρµακευτικής αγωγής µε µέσο αριθµό 19 δισκία/ηµέρα)

Πόσα χάπια όµως...

Μικρότερος αριθµός δισκίων - Καλύτερη ρύθµιση του Ρ!



Τελειώνοντας...

Phosphate Toxicity in CKD: The Killer among Us
Cynthia S. Ritter and Eduardo Slatopolsky

CJASN 2016



 Δυστυχώς...

 ...ο φώσφορος καταστρέφει
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Σας ευχαριστώ πολύ


