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ΟΡΙΜΟ ΤΠΔΡΟΤΡΙΥΑΙΜΙΑ  

 

 

 
• Ωο ππεξνπξηραηκία νξίδεηαη η σςγκέντπωση οςπικού οξέoρ 

 
 κεγαιύηεξε από δπν ζηαζεξέο απνθιίζεηο από ηε κέζε ηηκή 

 
• Αλώηεξν όξην νπξηθνύ νμέσο:    
            - άληξεο: 6,8mg/dl 
            - γπλαίθεο: 6mg/dl 

 
• Από κόλε ε ππεξνπξηραηκία δελ είλαη αξθεηή γηα λα εθδεισζεί 

νπξηθή λόζνο 
 

• Η ασςμπτωματική ςπεποςπισαιμία δελ απνηειεί λόζν 
 
Φπζηνινγηθή πξνζέγγηζε: Τπεξνπξηραηκία = νπνηαδήπνηε ηηκή > 6,8 

mg/dL (ππέξβαζε ηεο δηαιπηήο ζπγθέληξσζεο ησλ θξπζηάιισλ 
ηνπ νπξηθνύ κνλνλαηξίνπ ζηα ζσκαηηθά πγξά) 

 



ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΟΤΡΙΚΟΤ ΟΞΔO ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 
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ΤΠΔΡΟΤΡΙΥΑΙΜΙΑ «ΠΡΟΝΟΜΙΟ» ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 Δθηόο ησλ αλζξώπσλ & ησλ ζθύισλ Γαικαηίαο  

  ζηα ππόινηπα ζειαζηηθά, ςάξηα & ακθίβηα  

  ην UA πθίζηαηαη νμεηδσηηθή απνδόκεζε κέζσ ηνπ ελδύκνπ νπξηθάζε  

  νπόηε παξάγεηαη ην πεξηζζόηεξν δηαιπηό πξντόλ αιιαληνΐλε 



ΟΤΡΙΚΗ ΝΟΟ: ΤΠΔΡΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή/ΚΑΙ ΔΛΑΣΣΩΜΔΝΗ 

ΔΚΚΡΙΗ ΟΤΡΙΚΟΤ 



ΤΠΔΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΤΡΙΚΟΤ 

       Τπεξπαξαγσγή νπξηθνύ 

– Γηαηξνθή πινύζηα ζε πνπξίλεο 

– Απμεκέλε ζύλζεζε πνπξηλώλ 



ΔΛΑΣΣΩΜΔΝΗ ΑΠΔΚΚΡΙΗ ΟΤΡΙΚΟΤ 

• Οπξηθή αξζξίηηδα: 90% ησλ πεξηζηαηηθώλ ιόγσ κεησκέλεο θάζαξζεο 

νπξηθνύ 

– Μπνξεί λα νθείιεηαη ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα 



ΝΔΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ 



• Απνπζία νδεγηώλ γηα 

Αζπκπησκαηηθή Τπεξνπξηραηκία 

ιόγσ έιιεηςεο κειεηώλ 

 

• Οδεγίεο κόλν ζε εγθαηεζηεκέλε 

Οπξηθή Αξζξίηηδα 

 

• 1ν βήκα αθόκα θαη ζηελ 

εγθαηεζηεκέλε ΟΤ.Α είλαη ε δίαηηα 

θαη ε αιιαγή ηξόπνπ δσήο θαη ε 

ελεκέξσζε ηνπ αζζελή 

 

• ηόρνο Οπξηθνύ ηα <6mg ή αθόκα 

θαη ηα <5mg  

 

• πλίζηαηαη Γηαηήξεζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο ώζηε ηα 

επίπεδα νπξηθνύ λα είλαη <6mg 

επ’αόξηζηνλ 



Οη Ακεξηθάληθεο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 

Η πξόζζεηε ρνξήγεζε 

αιθαινπνηεηώλ ησλ νύξσλ όπσο 

ην θηηξηθό θάιην κε έιεγρν ηνπ pH 

ησλ νύξσλ απμάλεη ηελ πξόζιεςε 

ησλ πγξώλ σο ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο θηλδύλνπ γηα ηελ 

νπξνιηζίζε (evidence C) 



Θεξαπεπηηθό  Πξσηόθνιιν  ΔΟΦ γηα ηελ Τπεξνπξηραηκία 

Με θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία 
 

 Γίαηηα 
• Μείσζε ηεο πξόζιεςεο ησλ πνπξηλώλ 
• Μείσζε πνηώλ πνπ πεξηέρνπλ θξνπθηόδε 
• Αύμεζε ησλ γαιαθηνθνκηθώλ κε ρακειά ιηπαξά 
• Αύμεζε πξσηετλνύρσλ ιαραληθώλ,θεξαζηώλ 

 
 Μείσζε αιθνόι – απνθπγή θπξίσο ηεο κπύξαο 

 
 Απόθηεζε θπζηνινγηθνύ βάξνπο – απνθπγή ηαρείαο απώιεηαο, σο 1Kg/κήλα 

 
 ε αζζελείο κε λεθξνιηζίαζε  
• Πξόζιεςε >2 ιίηξα λεξό/εκέξα 
• Αιθαινπνίεζε ησλ νύξσλ 

 
 Γηαθνπή/αιιαγή θαξκάθσλ (αζπηξίλε,δηνπξεηηθά) 
 
 Μέηξηα θαζεκεξηλή άζθεζε 



4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 6.8 7.0 7.2 7.5 8.0 

Πεδίν pH νύξσλ  

Πεξηνρή Αιθαιηθνύ 
pH 

Πεξηνρή Όμηλνπ pH 

Ιδαληθά  
επίπεδα 



Γηαηξνθή 
 

Φάξκαθα 
 

Χεκηθέο νπζίεο 
 

Παζνινγηθά λνζήκαηα 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηνπ pH 



 Μεηαβνιηθή ή αλαπλεπζηηθή νμέσζε 

 

 Γηαβεηηθή νμέσζε 

 

 Γειεηεξίαζε κε νηλόπλεπκα 

 

 Αζηηία 

 

 Βαξηά δηάξξνηα 

 

 Δκπύξεηα λνζήκαηα 

 

Μείωζε pH ηωλ νύξωλ 



 Αλαπλεπζηηθή ή κεηαβνιηθή αιθάισζε 
 

 Αιθάισζε ιόγσ ιήςεσο δηνπξεηηθώλ 
 

 Πξσηνπαζήο ππεξαιδνζηεξηληζκόο 
 

 Νόζνο Cushing 
 

 Οπξνινίκσμε κε πξσηέα 
 

 Σύλδξνκν Falconi 
 

 Απώιεηα θαιίνπ 
 

Αύμεζε pH ηωλ νύξωλ 



Χξεζηκνπνηνύληαη ηα πξώηα πξωηλά νύξα 
 Τα πξστλά νύξα είλαη ηα πην όμηλα νύξα ηεο εκέξαο 
 Ιδαληθνί ρξόλνη αλάιπζεο ησλ νύξσλ ζεσξνύληαη, θαηά πξνηεξαηόηεηα 

ηα 30, 45 θαη 60 ιεπηά 
 Καζπζηέξεζε κία – δύν σξώλ είλαη απνδεθηή 

 
Τν pH ηωλ νύξωλ θπκαίλεηαη κεηαμύ 4,4 θαη 8,0 
 Η θπζηνινγηθή ηηκή γηα ηνπο ελήιηθεο είλαη γύξσ ζην 6 
 Η θπζηνινγηθή ηηκή γηα ηα λενγλά είλαη 5-7 (κε κέηξεζε ζηνπο 25νC) 
 Τα νύξα δειαδή έρνπλ θπζηνινγηθά όμηλε αληίδξαζε 
 Τν pH ησλ νύξσλ κπνξεί λα βειηησζεί πξνο ηελ επηζπκεηή πεξηνρή είηε 

πξνο ην αιθαιηθό είηε πξνο ην όμηλν αθνινπζώληαο ζπγθεθξηκέλε δίαηηα. 
 Παζνινγηθέο ηηκέο pH ραξαθηεξίδνληαη νη ηηκέο > 7 θαη ην θαηλόκελν 

νλνκάδεηαη αιθαινπνίεζε ησλ νύξσλ 
 

Η ζπιινγή ηωλ νύξωλ 



Η αιθαινπνίεζε ησλ νύξσλ 

 Αιθαινπνίεζε ησλ νύξσλ νξίδεηαη σο ε αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ησλ νύξσλ 
πάλσ από ην 7 
 

  Αίηηα αιθαινπνίεζεο ησλ νύξσλ 

 

 Ιαηξνγελήο 
 

 Δξγαζηεξηαθή, ιόγσ θαθήο ζπληήξεζεο ή παξαηεηακέλεο παξακνλήο ησλ νύξσλ 
 

 Μεηά ην πέξαο ρξνληθώλ νξίσλ ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ησλ νύξσλ αξρίδνπλ λα 
απνδνκνύληαη νδεγώληαο ζε ςεπδή θαη αλαιεζή απνηειέζκαηα 
 

 Η εξγαζηεξηαθή αιθαινπνίεζε ησλ νύξσλ νθείιεηαη ζηελ παξαγσγή αδώηνπ από 
ηελ δηάζπαζε ηεο νπξίαο από ηα βαθηήξηα πνπ ππάξρνπλ ζηα νύξα ή ζην 
πεξηβάιινληα ρώξν κε ηνλ νπνίν έξρνληαη ζε επαθή 
 



Ιαηξνγελήο αιθαινπνίεζε ησλ νύξσλ 

 Η αιθαινπνίεζε ησλ νύξσλ απνηειεί κία ζεξαπεπηηθή κέζνδν γηα ηελ 
εμάιεηςε ησλ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηα όμηλα νύξα 
όπσο είλαη ε νπξνιηζίαζε. 
 

 Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε δηηηαλζξαθηθνύ λαηξίνπ 
(Na2CO3) ώζηε λα επηηεπρζεί παξαγσγή νύξσλ κε pH ≥ 7,5. 
 

 Γηαηξνθή:  ιαραληθά θαη ρπκνύο μηλώλ θξνύησλ.  
 



ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αιθαιηθό απηνληζκέλν λεξό  
Αιάηη Ικαιαΐωλ 
Χόξηα 
Αγγνύξη 
Λαραλίδα 
Φύθηα 
Σπαλάθη 
Μαϊληαλόο 
Μπξόθνιν 
Βιαζηάξηα (ζόγηα, θύηξα 
θιπ) 
Φξνύηα ηεο ζάιαζζαο 
(θύθηα) 
Χπκόο πξάζηλωλ ιαραληθώλ 
Όια ηα βιαζηάξηα  
Φαζόιηα/Βιαζηάξηα 

Αιθνόι, 
Καθέο & Μαύξν Τζάη 
Χπκόο θξνύηωλ  
Καθάν 
Μέιη 
Μαξκειάδα 
Ζειέ 
Μνπζηάξδα 
Σηξόπη ξπδηνύ 
Ξύδη 
Μαγηά 
Απνμεξακέλα θξνύηα 
Μνζράξη 
Κνηόπνπιν 
Απγά 
Ψάξηα ηρζπνθαιιηέξγεηαο 
Χνηξηλό 
Όζηξαθα 
Τπξί  
Γαιαθηνθνκηθά 
Τερλεηά γιπθαληηθά 
Σηξόπηα 
Μαληηάξηα 



Πώο ην pH ησλ νύξσλ επεξεάδεη ηελ απνβνιή ηνπ νπξηθνύ 

ηόληνο από ηνπο λεθξνύο; 

Ση ζπκβαίλεη θπζηνινγηθά? 
 

 ηνπο 37νC θαη ζε κεγάιν εύξνο ηηκώλ pH (4,5-7,0), 
δηαιύνληαη ζηα νύξα κόλν 9mg/dL αδηάζηαηνπ νπξηθνύ νμένο. 
 

 ε όμηλα νύξα, π.ρ. νύξα κε pH 5,35 (pH=5,35=pKa UA) 
κπνξεί λα δηαιπζνύλ κόλν 18mg/dL νπξηθώλ ηόλησλ (9mg/dL 
ηόληνο αδηάζηαηνπ νπξηθνύ νμένο ζπλ 9mg/dL νπξηθνύ 
αληόληνο). 
 

 Δπνκέλσο ζε όμηλα νύξα, ηα νπξηθά ηόληα ζε ζπγθέληξσζε 
κεγαιύηεξε ησλ 18mg/dL δελ κπνξνύλ λα απνβιεζνύλ γηαηί 
δελ κπνξνύλ λα δηαιπζνύλ. 
 
 



Πώο ην pH ησλ νύξσλ επεξεάδεη ηελ απνβνιή ηνπ νπξηθνύ 

ηόληνο από ηνπο λεθξνύο; 

 

Όηαλ ην pH ησλ νύξσλ απμεζεί από 5,35 ζε 6,2, ε δηαιπηόηεηα ηνπ νπξηθνύ 

αληόληνο ηξηπιαζηάδεηαη. 

 

Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη όηη αύμεζε ηνπ pH ησλ νύξσλ θαηά κία κόιηο κνλάδα 

κπνξεί ζρεδόλ λα νκαινπνηήζεη ηελ απνβνιή ηνπ νπξηθνύ ηόληνο από ηνπο 

λεθξνύο (από 18mg/dL ζε pH 5,35 ζε ≈50mg/dL ζε pH 6,2). 

 

     

    Η δηαιπηόηεηα ηνπ νπξηθνύ ηόληνο ζρεηίδεηαη πνιύ ηζρπξά κε ην pH 

ησλ νύξσλ 

 

 



 θεπηηθό: Οη αιθαινπνηεηέο ησλ νύξσλ όπσο ην θηηξηθό νμύ, δηεπθνιύλνπλ ηε 
λεθξηθή απνβνιή ηνπ νπξηθνύ νμένο αιιά δελ έρεη απνδεηρζεί ε 
απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. 
 

Μεζνδνινγία: Σπραηνπνηεκέλε , πξννπηηθή κειέηε ζε αζζελείο κε ππεξνπξηραηκία 
(νπξηθό νμύ ≥7.0 mg/dL), νη νπνίνη είηε ζεξαπεύνληαη κε κνλνζεξαπεία 
αιινπνπξηλόιεο είηε ηίζεληαη ζε ζπλδπαζκό αιινπνπξηλόιεο θαη θηηξηθνύ θαιίνπ 
 

 Γνζνινγία αιινπνπξηλόιεο: 100 to 200 mg/εκέξα κε ή ρσξίο Κηηξηθό θάιην: 3 
g/εκέξα Γηάξθεηα ζεξαπείαο: 12 εβδνκάδεο 
 

 Αμηνινγήζεθαλ: θάζαξζε θξεαηηλίλεο, νπξηθό νμύ (πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία) 



ρεδηαζκόο κειέηεο SAITO 2010 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΗ SAITO 2010 

16% ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αύμεζε ηεο Κάζαξζεο 

Οπξηθνύ Ομένο (Cua) κε ηε 

ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία 

16% ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κείσζε ζηα επίπεδα 

Οπξηθνύ Ομένο (Cua) κε ηε 

ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία 



Απνηειέζκαηα κειέηεο SAITO 2010 

16% ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αύμεζε ηεο 

Κάζαξζεο Κξεαηηλίλεο 

(cr) κε ηε ζπλδπαζκέλε 

ζεξαπεία 

Δπίζεο κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ pH ησλ νύξσλ κε ηε ζπλδπαζκέλε 

ζεξαπεία ζε αληίζεζε κε ηε κνλνζεξαπεία όπνπ δελ ππήξρε θακία κεηαβνιή… 

πκπέξαζκα: Η πξνζζήθε ζθεπάζκαηνο θηηξηθνύ ζε Τπεξνπξηραηκηθνύο αζζελείο, 

ζε ζεξαπεία κε Αιινπνπξηλόιε, ήηαλ επσθειήο γηα απηνύο ηνπο αζζελείο αθνύ 

αύμεζε ην pH  ησλ νύξσλ θαη ηε λεθξηθή απέθθξηζε Οπξηθνύ Ομένο κεηώλνληαο έηζη 

ηα επίπεδα Οπξηθνύ Ομένο  κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 



θνπόο: Η αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο 

ηνπ ζπλδπαζκνύ θηηξηθνύ θαιίνπ κε 

αιινππξηλόιε ζηε λεθξηθή ιεηηνπξγία 

θαη ην νπξηθό νμύ , ζε αζζελείο κε 

ππεξνπξηραηκία θαη ζπλνδό 

παρπζαξθία θαη/ή κεηαβνιηθό 

ζύλδξνκν. 

Post hoc analysis γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ηεο επίδξαζεο ζηα ιηπίδηα. 

 

Μεζνδνινγία: Σπραηνπνηεκέλε 

πξννπηηθή κειέηε: αιινπνπξηλόιε vs 

ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ SAITO 2013 ΚΑΘΑΡΗ ΚΡΔΑΣΙΝΙΝΗ 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟ ΟΤΡΙΚΟ ΟΞΤ 

Μείωζε 
8,3% NS 

20% ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ζηα επίπεδα Οπξηθνύ Ομένο ζηελ 

νκάδα κε ηνλ Αιθαινπνηεηή θηηξηθνύ 

Παξόκνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα κείσζεο ηνπ Οπξηθνύ εκθαλίζηεθαλ θαη ζε 

άιινπο επηκέξνπο ππνπιεζπζκνύο ηεο κειέηεο όπσο παρύζαξθνπο, ππεξηαζηθνύο θαη 

ππεξιηπηδαηκηθνύο, παρύζαξθνπο θαη ππεξηαζηθνύο, παρύζαξθνπο θαη ππεξιηπηδαηκηθνύο. 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΩΝ SAITO 

• Δπηβεβαηώλεηαη όηη ε αιθαινπνίεζε ηνπ pH  ηωλ νύξωλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

κείωζε ηωλ επηπέδωλ Οπξηθνύ Ομένο θαη κάιηζηα ζε κεγαιύηεξα, δηπιάζηα, πνζνζηά 

από ηε κείσζε πνπ ζεκεηώζεθε ζηε νκάδα κε ηε κνλνζεξαπεία 

 

• Η νκάδα κε ηελ ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία πέηπρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ζηελ 

θάζαξζε θξεαηηλίλεο αιιά θαη ζηε θάζαξζε ηνπ Οπξηθνύ Ομένο 

 

• Ο κεραληζκόο κε ηνλ νπνίν έλα ζθεύαζκα θηηξηθνύ, Αιθαινπνηεηήο βειηηώλεη ηε λεθξηθή 

ιεηηνπξγία έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαζηνιή ηεο θξπζηαινπνίεζεο ηνπ νπξηθνύ νμένο ζηνλ 

απιό ησλ λεθξηθώλ ζσιελαξίσλ 

 

• Οθέιε από ηελ ρνξήγεζε Αιθαινπνηεηή είραλ θαη νη αζζελείο κε Μεηαβνιηθό Σύλδξνκν 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ λεθξηθή απέθθξηζε ηνπ Οπξηθνύ αιιά θαη 

κεγάιεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηνπ Οπξηθνύ Ομένο πνπ 

έθηαζαλ ηα 20% 

 



ΒΑΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 
KANBARA 2010 

      Η Αλκαλοποίηζη ηων Ούπων διεςκολύνει ηη νεθπική 

απέκκπιζη Οςπικού Οξέορ  

• Μειέηε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 26 πγηείο λεαξνί ελήιηθεο 

• Αθνινύζεζαλ γηα 5 εκέξεο όμηλε δηαηξνθή θαη θαηόπηλ γηα 5 

εκέξεο αιθαιηθή δηαηξνθή  

• Μεηξήζεηο γηα όγθν νύξσλ, ph νύξσλ, θξεαηηλίλε, νπξηθό νμύ 



Απνηειεζκάηα ΚΑΝΒΑRΑ 2010 

Βξέζεθε κία γξακκηθή  ζπζρέηηζε κεηαμύ λεθξηθήο απέθθξηζεο νπξηθνύ νμένο θαη pH  ζηα νύξα.   

Παξόιν πνπ ε Αιθαιηθε δίαηηα είλαη ρακειή ζε πνπξίλεο ε πνζνζηηαία απνκάθξπλζε Οπξηθνύ 

ήηαλ κεγαιύηεξε ζηα αιθαιηθά νύξα ζπγθξηηηθά κε ηα όμηλα ιόγσ ηεο βειηίσζεο ηεο λεθξηθήο 

απέθθξηζεο νπξηθνύ ζηελ αιθαιηθή δίαηηα 

Η αιθαινπνίεζε ησλ νύξσλ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ νπξηθνύ 

νμένο από ηνλ νξγαληζκό 



KANBARA 2012 







Hara 2012 
ΤΦΗΛΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΟΤΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΥΑΜΗΛΟ PH ΟΤΡΧΝ Χο 
ΠΡΟΓΝΧΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔο ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ 
(METABOLISM 2012/ELSEVIER)  

• Αλαδξνκηθή κειέηε κε 5617 αλδξεο θαη γπλαηθέο  πνπ είραλ ππνβιεζεί ζε 5 check 

up ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα ζην λνζνθνκείν θαη είραλ BMI<25kg 

• Οη ζπκκεηέρνληεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 4 νκάδεο αλαιόγσο ηα επίπεδα 

Οπξηθνύ θαη ph  νύξσλ ζην πξώην check up 

• Μεηαβνιηθό ύλδξνκν νξίζηεθε σο BMI>25kg/m θαη 2 από: Τπέξηαζε>130/85, 

TG>150 ή HDL<40mg Γιπθνδε αίκαηνο >110mg 

• θνπόο ηεο αλάιπζεο:λα επηβεβαησζεί όηη ηα πςειά επίπεδα Οπξηθνύ θαη ηα 

ρακειά επίπεδα pH  νύξσλ είλαη παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα αλάπηπμε 

Μεηαβνιηθνύ πλδξόκνπ θαζώο θαη λα εμεηαζηεί ε αζξνηζηηθή επίπησζε ηνπ Μ 

ζηελ πεξίνδν ησλ 5 εηώλ 

 
 



HARA 2012 αποτελεσματα 

• Όζν πςειόηεξα επίπεδα Οπξηθνύ ηόζν πςειόηεξν πνζνζηό 
εκθάληζεο Μ 

• Όζν ρακειόηεξν pH ζηα νύξα ηόζν πςειόηεξν πνζνζηό εκθάληζεο 
Μ 

• Ο θίλδπλνο αλάπηπμεο Μ απμήζεθε κε ηα πςειά επίπεδα Οπξηθνύ 
θαη κε ην ρακειό ph  ησλ νύξσλ 

• Έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε κηα ζεηξά κειεηώλ πνπ αλαδεηθλύνπλ ηε 
ζρέζε κεηαμύ Οπξηθνύ θαη Μ 



        Η επαλαθνξά ησλ νύξσλ ζε πην αιθαιηθή πεξηνρή 
(θπζηνινγηθή) δηεπθνιύλεη ηε θπζηνινγηθή αύμεζε 
ηεο απέθθξηζεο νπξηθνύ από ηνπο λεθξνύο άξα θαη 
ηε κείσζε ηνπ Οπξηθνύ ζην πιάζκα. 

 
 
 

        Η επαλαθνξά ησλ νύξσλ ζε πην αιθαιηθή πεξηνρή     
δηεπθνιύλεη ηε δηαιπηνπνίεζε εθηόο ησλ ιίζσλ 
νπξηθνύ, θαη ησλ θξπζηάιισλ νπξηθνύ κνλν-
λαηξίνπ ζηνπο λεθξνύο θαη θαηά ζπλέπεηα 
βειηηώλεη ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία. 
 

 
 
 
    




