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κοπόσ. Η ιςτολογικι και κλινικι αξιολόγθςθ οξείασ
νεφρικισ βλάβθσ ςε αςκενείσ με μεταμόςχευςθ
νεφροφ.
Μζθοδοι. Μελετικθκαν με νεφρικι βιοψία 47
αςκενείσ (31 άνδρεσ) θλικίασ 53±13, που
παρουςίαςαν αιφνίδια μείωςθ νεφρικισ
λειτουργίασ 9,6 μινεσ (διάμεςθ τιμι, εφροσ 0,6-216)
μετά τθ μεταμόςχευςθ νεφροφ. Κακυςτερθμζνθ
νεφρικι λειτουργία κατά τθν μεταμόςχευςθ υπιρχε
ςε 42 αςκενείσ (89%). Η εκτιμϊμενθ αρχικι
ςπειραματικι διικθςθ (ΣΔ, MDRD) ιταν 34±24
ml/min, ενϊ κατά τθν φάςθ τθσ οξείασ επιδείνωςθσ
ιταν 24±14 ml/min. Διαπιςτϊκθκε απόρριψθ ςε 27
αςκενείσ (57%), (κυτταρικι 23, χυμικι 1, μικτοφ 3 με
C4d κετικότθτα ςε 12 αςκενείσ). Επτά αςκενείσ
παρουςίαηαν βλάβεσ χρόνιασ νεφροπάκειασ
μοςχεφματοσ (IFTA-banff 5) και 13 παρουςίαηαν
άλλεσ βλάβεσ (διάμεςθ νεφρίτισ, τοξικότθτα από
αναςτολείσ καλςινευρίνθσ κ.α.). Η οξεία απόρριψθ
αντιμετωπίςτθκε με κορτικοειδι (23 αςκενείσ), και
ATG (4 αςκενείσ), ενϊ ςτουσ υπόλοιπουσ ζγιναν
τροποποιθτικζσ παρεμβάςεισ. Μετά τθν κεραπεία,
παρατθρικθκε βελτίωςθ τθσ ΣΔ (MDRD 30±20) ςε 21
αςκενείσ, ςτακεροποίθςθ ςε 15,ενϊ 11 οδθγικθκαν
ςε ΤΣΧΝΝ ςε διάςτθμα 0,6±0,5 ετϊν. Ζξθ ανζπτυξαν
CMV λοίμωξθ που αντιμετωπίςτθκε με επιτυχία, και
17 ουρολοίμωξθ χωρίσ επιπλοκζσ.
Νοφμερο αςθενών με
βιοψία

47

Φφλο

31 άνδρεσ,16 γυναίκεσ

Ηλικία

53±13 ζτθ

Χρονικι περίοδοσ από τθ
μεταμόςχεφςθ

9,6 μινεσ
(διάμεςθ τιμι)
0,6-216 μινεσ (εφροσ)

Μεταμοςχεφμενοι από
ηϊντα δότθ

9

Μεταμοςχεφμενοι από
δότεσ με διευρυμζνα
κριτθρια

19

e GFR κατά τθ βιοψία

24±14 ml/min

% ΚΛΜ

89%

Πίνακασ 1:Χαρακτθριςτικά αςκενϊν
ΚΛΜ: κακυςτερθμζνθ λειτουργία μοςχεφματοσ

30%
55%
15%

Απόρριψθ
ΧΝΜ
Λοιπζσ διαγνϊςεισ

Πίνακασ 2: Αποτελζςματα βιοψιϊν
Απόρριψθ: κυτταρικι,χυμικι,μικτι
ΧΝΜ: χρονια νεφροπάκεια του μοςχεφματοσ
Λοιπζσ διαγνϊςεισ: διάμεςθ νεφρίτιδα,τοξικότθτα CNIs,ΟΣΝ

Αποτελζςματα:Κατά τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ
προζκυψε ότι θ παρουςία διευρυμζνων κριτθρίων
(19 αςκενείσ), τα HLA mismatch, το φφλο, θ θλικία
του δότου και των λθπτϊν και θ παρουςία
λοιμϊξεων δεν ςυχετίςκθκε με κακι ζκβαςθ των
ςυγκεκριμζνων αςκενϊν. Αντίκετα θ απόρριψθ
μικτοφ και χυμικοφ τφπου, θ παρουςία
ςπειραματικϊν και αγγειοςκλθρυντικϊν βλαβϊν, θ
κετικότθτα ςε C4d, οδιγθςε ςε μειωμζνθ
ςπειραματικι διικθςθ και ΤΣΧΝΝ (p=0,002, 0,003,
0,01 αντίςτοιχα).

ΤΣΧΝΝ

17%
25%

58%

Στακεροποίθςθ
νεφρικισ
λειτουργίασ
Βελτίωςθ νεφρικισ
λειτουργίασ

Πίνακασ 3: Εκβαςθ αςκενϊν με κετικό C4D ςτθ
βιοψία (p=0,01)

υμπεραςματικά ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ αςκενείσ
με τθν μεγάλθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ
κακυςτερθμζνθσ νεφρικισ λειτουργίασ, θ οξεία
νεφρικι βλάβθ ιταν κυρίωσ αποτζλεςμα οξείασ
απόρριψθσ, θ δε κακι ζκβαςθ των αςκενϊν
(μείωςθ ΣΔ, ΤΣΧΝΝ) ςχετιηόταν κυρίωσ με μικτοφ
και χυμικοφ τφπου απόρριψθ, κετικότθτασ ςε C4d
και ςπειραματικϊν βλαβϊν.

