
Το Τµήµα Υπέρτασης της Νεφρολογικής Κλινι-
κής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λονίκης στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσ-

σαλονίκης λειτουργεί µε Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή
Καθηγητή Π. Σαραφίδη στην υπό τη Διεύθυνση της
Καθηγήτριας κας Α. Παπαγιάννη Νεφρολογική Κλι-
νική του Α.Π.Θ.

Το Τµήµα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2014, µε
τη µετάβαση του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Π. Σαρα-
φίδη από την Α΄ Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ. του
Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ στη Νεφρολογική Κλινική
του Α.Π.Θ. Oι αρχικές δραστηριότητες περιέλαβαν
την έναρξη αντιµετώπισης ειδικών περιστατικών υ-
πέρτασης στα υπάρχοντα Νεφρολογικά Τακτικά Ε-
ξωτερικά Ιατρεία και εντός της Νεφρολογικής Κλινι-
κής. Εντός ολίγων µηνών, µε την αµέριστη υποστήρι-
ξη του τότε Διευθυντή της Κλινικής Καθηγητή κ. Γ.
Ευστρατιάδη και των υπολοίπων µελών της Κλινικής,
ολοκληρώθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες
προς τη Διοίκηση του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου (ί-
δρυση ειδικών εξωτερικών ιατρείων κτλ.) και τα
πρωτόκολλα συνεργασίας µε τις υπόλοιπες Κλινικές
και Τµήµατα του Νοσοκοµείου, και από τις αρχές
του 2016 το Τµήµα Υπέρτασης ετέθη σε πλήρη λει-
τουργία. Το έτος 2017, µε την υποστήριξη της Ελλη-
νικής Εταιρείας Υπέρτασης, το Τµήµα Υπέρτασης
της Νεφρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. αναγνωρί-
στηκε ως Hypertension Excellence Center της Euro-
pean Society of Hypertension, καθώς πληρούσε όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Κλινικό έργο – Προσωπικό

Σήµερα, η λειτουργία του Τµήµατος Υπέρτασης της
Νεφρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. περιλαµβάνει:
1. Δύο τακτικά εξωτερικά ιατρεία κάθε Δευτέρα και

Τετάρτη (Υπέρτασης και Υπερτασικής/Διαβητικής
Νεφροπάθειας), καθώς και αντίστοιχα απογευµα-
τινά ιατρεία (συνολικά περί τις 1.200-1.400 επισκέ-
ψεις ασθενών µε αρτηριακή υπέρταση κατ’ έτος).

2. Νοσηλείες για διερεύνηση απαιτητικών περιστα-
τικών υπέρτασης (περί τις 60-80 κατ’ έτος).

3. Συµβουλευτικές υπηρεσίες σε πολλές κλινικές του
Νοσοκοµείου (π.χ. σε δύο από τις τέσσερις Παθο-
λογικές, τις δύο Καρδιολογικές, την Ενδοκρινολο-
γική, τη Νευρολογική, τις Γυναικολογικές, την
Oυρολογική, και άλλες).

4. Διενέργεια όλων των απαραίτητων παρεµβάσεων για
την αντιµετώπιση πολύπλοκων περιστατικών υπέρτα-
σης, στα πλαίσια των συνεργασιών του Τµήµατος µε
τα λοιπά Τµήµατα και Κλινικές του Νοσοκοµείου.
Όπως είναι γνωστό, το Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο

διαθέτει από πολλά έτη σε ανάπτυξη όλα τα προα-
παιτούµενα από την European Society of Hyperten-
sion υποστηρικτικά µέσα και τµήµατα για την πλήρη
λειτουργία ενός Hypertension Excellence Center
(δηλαδή ειδικούς/κλινικές Καρδιολογίας, Νεφρολο-
γίας, Ενδοκρινολογίας, Γυναικολογίας, Oφθαλµο-
λογίας, Νευρολογίας, Oυρολογίας, Εντατικής Θερα-
πείας, Χειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής και Ακτι-
νολογίας, καθώς και οργανωµένα τµήµατα Υπερή-
χων, Αξονικού και Μαγνητικού Τοµογράφου, Πυρη-
νικής Ιατρικής, Κλινικής Βιοχηµείας, και Αγγειο-
γράφου). Ύστερα από συντονισµένες ενέργειες του
Υπευθύνου του Τµήµατος και της Διευθύντριας της
Νεφρολογικής Κλινικής έχει εγκατασταθεί άριστη
συνεργασία µε τα σχετικά Εργαστήρια και Κλινικές
και έχει επιτευχθεί κατανοµή συγκεκριµένων ειδι-
κών ιατρών από αυτές στην κάλυψη του Τµήµατος Υ-
πέρτασης. Με βάση αυτή τη συνεργασία κατέστη δυ-
νατή η διάγνωση και η συνολική αντιµετώπιση όχι
µόνο των συνήθων περιπτώσεων ανθεκτικής και δευ-
τεροπαθούς υπέρτασης, αλλά και αρκετά σπανιότε-
ρων (από αποµακρυσµένες περιπτώσεις ινοµυϊκής
δυσπλασίας ή αθηροσκληρωτικές επαναστενώσεις ε-
πί µονονέφρων, έως συνδρόµων πολλαπλής ενδοκρι-
νικής νεοπλασίας ή συνδρόµου οζώδους σκλήρυνσης
σε ασθενείς µε ανθεκτική υπέρταση). Από τα περι-
στατικά δευτεροπαθούς υπέρτασης, λόγω της φύσε-
ως του Τµήµατος, ένα µεγάλο µέρος αφορά τη διά-
γνωση και αντιµετώπιση περιστατικών νεφραγγεια-
κής υπέρτασης (περί των 30 ετησίως).

Τµήµα Υπέρτασης της Νεφρολογικής Κλινικής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη
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ΣΣτη διενέργεια των Εξωτερικών Ιατρείων του

Τµήµατος Υπέρτασης εκτός από τον Υπεύθυνο κ.

Π. Σαραφίδη, συµµετέχουν οι Ειδικοί Νεφρολόγοι

κ.κ. Χ. Λουτράδης, Α. Μπίκος και Μ. Σχοινά, και

οι Ειδικοί Παθολόγοι κ.κ. Ε. Παπαδοπούλου και

Α. Ιωάννου, ως Επιστηµονικοί Συνεργάτες. Στο

Τµήµα Υπέρτασης έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευ-

ση στο αντικείµενο 2 ειδικοί ιατροί και, επί του πα-

ρόντος, εκπαιδεύονται οι κ.κ. Ε. Ιντζεβίδου και Ρ.

Παπαδόπουλος, Ειδικοί Νεφρολόγοι. Εκτός από

τους παραπάνω ιατρούς, στην ενδονοσοκοµειακή

νοσηλεία των ασθενών συµµετέχουν, ανάλογα µε

την κατανοµή των ιατρών, οι Διευθυντές και Επι-

µελητές Ε.Σ.Υ. της Κλινικής. Από τα συνεργαζόµε-

να Τµήµατα και Κλινικές του Νοσοκοµείου, εξει-

δικευµένη υποστήριξη στις δραστηριότητες του

Τµήµατος παρέχουν επί µονίµου βάσεως η κ. Μ.

Σιδηροπούλου, Διευθύντρια Ακτινοδιαγνωστικής

Ε.Σ.Υ., ο κ. Χ. Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθη-

γητής Καρδιολογίας, καθώς και το Αγγειοχει-

ρουργικό Τµήµα του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου

υπό τον Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Πα-

πάζογλου για τις περιπτώσεις νεφραγγειακής υ-

πέρτασης και η Ε΄ Χειρουργική Κλινική υπό τον

Καθηγητή Χειρουργικής κ. Α. Καµπαρούδη για

της περιπτώσεις αδενωµάτων των επινεφριδίων

και φαιοχρωµοκυττωµάτων.

Εξοπλισµός – Ερευνητικό Έργο – Επιστηµο-
νικές Συνεργασίες

Το Τµήµα Υπέρτασης της Νεφρολογικής Κλινι-

κής του Α.Π.Θ. διαθέτει Εργαστήριο Κλινικών
Δοκιµασιών (Εικόνα) και χρησιµοποιεί σε διά-

φορα πρωτόκολλα τον εξοπλισµό του κεντρικού

Εργαστηρίου της Νεφρολογικής Κλινικής. O

εξοπλισµός του περιλαµβάνει: 

• 5 συσκευές συνεχούς καταγραφής της περι-

φερικής και κεντρικής αρτηριακής πίεσης

(Mobil-o-graph NG)

• Συσκευή υπερήχων Mindray DP 4900 (κεφα-

λές κοιλίας και αγγείων)

• Φορητή συσκευή υπερήχων (General Elec-

tric VScan) για τη διενέργεια υπερηχογρα-

φήµατος πνευµόνων

• Συσκευή Ανάλυσης Βιοηλεκτρικής Αντίστα-

σης (Bioelectrical Impedance Analysis) BCM

Fresenius Medical Care

• Σύγχρονο ωσµόµετρο Knauer K-7400S

• Συσκευή (Elisa Plate Reader) για ανάλυση

δειγµάτων µε τη µέθοδο ELISA

• Αναλυτής αερίων αίµατος ABL 800 Basic

• Ηλεκτρονικά πιεσόµετρα τελευταίας τεχνο-

λογίας, µανοµετρικά και υδραργυρικά πιε-

σόµετρα, ηλεκτροκαρδιογράφο

Παράλληλα, σειρά πρωτοκόλλων του Τµήµα-

τος διεξάγονται µε χρήση της υποδοµής συνερ-

γαζόµενων Τµηµάτων και Κλινικών του Νοσοκο-

µείου (συσκευές υπερηχοκαρδιογραφίας, συ-

σκευή Sphygmocor για προσδιορισµό της κεντρι-

κής ΑΠ και της ταχύτητας του σφυγµικού κύµα-

τος, συσκευή υπερήχων για τον προσδιορισµό

του πάχους του έσω-µέσου χιτώνα των καρωτί-

δων, συσκευή τριχοειδοσκόπησης και άλλα).

Το ερευνητικό έργο του Τµήµατος Υπέρτα-

σης της Νεφρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. εί-

ναι πολυεπίπεδο, µε διενέργεια µελετών χρονι-

κής τοµής, ασθενών-µαρτύρων, αναδροµικών

και προοπτικών µελετών κοόρτης και τυχαιοποι-

ηµένων κλινικών µελετών. Μεταξύ άλλων, στη

διάρκεια της σύντοµης λειτουργίας του, στο

Τµήµα αυτό έχουν ολοκληρωθεί 3 Διδακτορικές

Διατριβές και 6 Μεταπτυχιακές Διπλωµατικές

Εργασίες σε θέµατα υπέρτασης στην αιµοκά-

θαρση, αρτηριακής δυσκαµψίας σε ασθενείς µε

χρόνια νεφρική νόσο, καρδιαγγειακής επιβίω-

σης στην αιµοκάθαρση, υπερτασικής και διαβη-

τικής νεφρικής νόσου, νεφροπροστατευτικών

δράσεων των υποδοχέων των αλατοκορτικοει-

δών και των αναστολέων των SGLT-2 και άλλα.

Από τα πρωτόκολλα αυτά έχουν προκύψει πε-

ρισσότερες από 20 πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε

όλα τα µείζονα περιοδικά νεφρολογίας και αρ-

τηριακής υπέρτασης, όπως τα Kidney Interna-

tional, American Journal of Kidney Diseases, Clin-

ical Journal of American Society of Nephrology,

Nephrology Dialysis and Transplantation, Hyper-

tension, Journal of Hypertension, Kidney and

Blood Pressure Research, Hypertension Research

και άλλα. Επί του παρόντος, στο Τµήµα διεξά-

γονται άλλες 5 Διδακτορικές Διατριβές, οι 3 εκ

των οποίων έχουν ολοκληρώσει το κλινικοεργα-

στηριακό µέρος. Η εµπειρία που συσσωρεύτηκε

από τα πρωτόκολλα αυτά επέτρεψε στον υπεύ-

θυνο του τµήµατος να συµµετέχει ως πρώτος

συγγραφέας στα πρόσφατα κείµενα θέσεων

(Position και Consensus Statements) της Euro-

pean Renal Association-European Dialysis and
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Σ Transplant Association και της European Socie-

ty of Hypertension πάνω στα θέµατα της Υπέρ-
τασης στην Αιµοκάθαρση και της Χρήσης των
SGLT-2 αποκλειστών και των GLP-1 αναλόγων
στη Διαβητική Νεφρική Νόσο.

Παράλληλα µε τα παραπάνω, το Τµήµα Υ-
πέρτασης της Νεφρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ.
έχει συµµετάσχει και συµµετέχει ως συνεργαζό-
µενο µέλος σε 3 ολοκληρωµένες και 8 εν εξελίξει
διδακτορικές διατριβές που διεξάγονται στην Ια-
τρική του Α.Π.Θ. και σε άλλες Ιατρικές Σχολές
της χώρας µας, σε πολλές διεθνείς µελέτες παρα-
τήρησης, καθώς επίσης και σε πολυκεντρικές κλι-
νικές δοκιµές, πάνω σε θέµατα αρτηριακής υπέρ-
τασης σε ασθενείς µε αγγειακό εγκεφαλικό επει-
σόδιο, υπερηχοκαρδιογραφικών αλλοιώσεων α-
σθενών µε ΧΝΝ τελικού σταδίου, αρτηριακής υ-
πέρτασης και ενδοθηλιακής λειτουργίας ασθε-
νών µε πολυκυστική νόσο των νεφρών, υπέρτα-
σης και αγγειακής νόσου ασθενών µε διαβητική
νεφρική νόσο, υπέρτασης και ενδοθηλιακής λει-
τουργίας ασθενών υπό περιτοναϊκή κάθαρση, υ-
πέρτασης και αγγειακής νόσου ασθενών µε µετα-
µόσχευση νεφρού και άλλα. Στη διάρκεια της λει-
τουργίας του, το Τµήµα Υπέρτασης έχει αναπτύ-
ξει ερευνητική συνεργασία µεταξύ άλλων µε τα
παρακάτω Τµήµατα και Κλινικές του Α.Π.Θ. και
της χώρας µας:

1. Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
Α.Π.Θ., Νοσοκοµείο Ιπποκράτειο 

2. Α΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκο-
µείο ΑΧΕΠΑ 

3. Γ΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκο-
µείο Παπαγεωργίου

4. Β΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκο-
µείο Ιπποκράτειο 

5. Δ΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκο-
µείο Ιπποκράτειο 

6. Α΄ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσο-
κοµείο ΑΧΕΠΑ 

7. Γ΄ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσο-
κοµείο Ιπποκράτειο 

8. Α΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσο-
κοµείο Παπαγεωργίου

9. Α΄ Oυρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκο-
µείο Γ. Γεννηµατάς

10. Νεφρολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Πα-
παγεωργίου

11. Καρδιοχειρουργική Κλινική, Νοσοκο-
µείο Γ. Παπανικολάου

12. Νεφρολογική Κλινική Δ.Π.Θ., Πανεπι-
στηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης

13. Τµήµα Υπέρτασης Νεφρολογικής Κλινι-
κής, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων

14. Νεφρολογική Κλινική και Μονάδα Με-
ταµόσχευσης Νεφρού, Λαϊκό Νοσοκοµείο
Ε.Κ.Π.Α.

15. Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστηµίου
Πατρών, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου

Τέλος, το Τµήµα Υπέρτασης της Νεφρολο-
γική Κλινικής του Α.Π.Θ. έχει αναπτύξει, µετα-
ξύ άλλων, στενή ερευνητική συνεργασία µε τα
παρακάτω Τµήµατα του εξωτερικού, πάνω σε
θέµατα µεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης
στη ΧΝΝ, νυκτερινής εµβύθισης της πίεσης σε
ασθενείς µε ΧΝΝ, επιπολασµού υπέρτασης και
ρύθµισης υγρών σε ασθενείς µε ΧΝΝ τελικού
σταδίου, νεφρικών επιπλοκών και καρδιαγγει-
ακής επιβίωσης σε ασθενείς µε ανεύρυσµα α-
ορτής, διαγνωστικής προσέγγισης της υπέρτα-
σης σε ασθενείς µε ΧΝΝ, επιπολασµού και χα-
ρακτηριστικών ασθενών µε ινοµυϊκή δυσπλα-
σία και άλλα:

1. Hypertension Center, University Hospital
12 Du Octubre and Spanish ABPM Registry,
Madrid, Spain

2. Clinical Epidemiology and Pathophysiolo-
gy of Hypertension and Renal Diseases Unit,
Ospedali Riuniti, Reggio Calabria, Italy

3. Hypertension Center, University of Chica-
go Pritzker School of Medicine, Chicago, IL,
USA

4. Manhes University Hospital and FCRIN
INI-CRCTC, Manhes, France 

5. Vascular Diseases Unit, Department of
Cardiovascular Sciences, University of Leicester

6. Biomedical Systems Unit, Austrian Insti-
tute of Technology, Vienna, Austria

7. Department of Nephrology, Technical U-
niversity of Munich, Germany

8. Department of Nephrology, University
Hospital Maribor, Slovenia

9. Division of Cardiology, Catholic Universi-
ty of Louvain, Brussels, Belgium

10. Service of Nephrology and Hypertension,
Department of Medicine, Lausanne University
Hospital, Lausanne, Switzerland and University
of Lausanne

11. Department of Renal Medicine, Univer-
sity Hospitals Birmingham NHS Foundation
Trust, Birmingham, UK

12. Department of Cardiovascular, Neural
and Metabolic Sciences, IRCCS S.Luca Hospi-
tal, Istituto Auxologico Italiano & University of
Milan-Bicocca, Milan, Italy

Από τις παραπάνω συνεργασίες µε Τµήµατα
και Κλινικές της Ελλάδας και του Εξωτερικού έ-
χουν προκύψει τα τελευταία έτη περισσότερες α-
πό 25 πρωτότυπες δηµοσιεύσεις και αντίστοιχος
αριθµός ανασκοπήσεων και άρθρων σχολίου.
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