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ΜΤΔΛΟΓΔΝΖ ΛΔΤΥΑΗΜΗΑ
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Νεθπολογικό ημήμα1 και Αιμαηολογικό Σμήμα2 Γ.Ν. “ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ”
Ο θεληξηθνχ ηχπνπ άπνηνο δηαβήηεο είλαη έλα ζχλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ παζνινγηθή
απέθθξηζε κεγάισλ φγθσλ νχξσλ ρακειήο σζκνηηθφηεηαο, πνπ πξνθαιείηαη απφ κείσζε ηεο
επαλαξξφθεζεο ηνπ λεξνχ απφ ηα αζξνηζηηθά ζσιελάξηα, ιφγσ κείσζεο ή εμάιεηςεο ηεο
παξαγσγήο ηεο αληηδηνπξηηηθήο νξκφλεο (ADH) απφ ηελ ππφθπζε.
Οη δηάθνξνη ηχπνη ιεπραηκίαο ζπλήζσο δηεζνχλ θαη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (ΚΝ) ζε
πνζνζηφ έσο θαη 50%. Ζ δηήζεζε φκσο ηεο ππεξνπηηθήο πεξηνρήο-ππφθπζεο απφ ιεπραηκηθά
θχηηαξα κε ζπλέπεηα θεληξηθνχ ηχπνπ άπνην δηαβήηε είλαη ζπάληα. Μεξηθέο θνξέο κάιηζηα,
φπσο θαη ζε απηή ηελ αλαθνξά πεξηζηαηηθνχ, ε ζπκπησκαηνινγία ηνπ άπνηνπ δηαβήηε
πξνεγείηαη ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο ιεπραηκίαο.
Παξνπζηάδνπκε πεξηζηαηηθφ γπλαίθαο ειηθίαο 55 εηψλ πνπ εκθάληζε αδπλακία-θαηαβνιή
πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ εθζεζεκαζκέλε ιεπθνθπηηάξσζε, αλαηκία, ζξνκβνπελία θαη πςειή
LDH. Σέζεθε ε ππφλνηα ηεο νμείαο ιεπραηκίαο θαη δηαθνκίζηεθε ζην Αηκαηνινγηθφ Σκήκα
ηνπ λνζνθνκείνπ καο. Δπηβεβαηψζεθαλ ηα παξαπάλσ εξγαζηεξηαθά επξήκαηα θαη επηπιένλ
δηαπηζηψζεθε πνιπνπξία 10 -12 L/24h κε ζπλνδφ πνιπδηςία, ρακειφ εηδηθφ βάξνο νχξσλ
(ΔΒ=1008), θαη ηηκή λαηξίνπ νξνχ πξνο ηα αλψηεξα θπζηνινγηθά επίπεδα (Na=144 meq/L).
Ζ αζζελήο αλάθεξε ηελ πνιπνπξία θαη πνιπδηςία απφ δηκήλνπ. Εεηήζεθε λεθξνινγηθή
εθηίκεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ηέζεθε ε ππφλνηα άπνηνπ δηαβήηε. ηελ αζζελή έγηλε άκεζα
δνθηκαζία ζηέξεζεο χδαηνο γηα 12h θαη απεηθφληζε ηνπ ηνπξθηθνχ εθηππίνπ κε καγλεηηθή
ηνκνγξαθία (MRI). Δπίζεο δεηήζεθε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ADH ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο,
ελψ ε νζηενκπειηθή παξαθέληεζε θαη ην κπειφγξακκα, επηβεβαίσζαλ ηελ δηάγλσζε νμείαο
κπεινγελνχο ιεπραηκίαο.
Ζ δνθηκαζία ζηέξεζεο χδαηνο έδεημε νμεία ππεξλαηξηαηκία (Na=158 meq/L), ελψ απφ ηε
κέηξεζε ηεο σζκνηηθφηεηαο ηνπ νξνχ θαη ησλ νχξσλ δηαπηζηψζεθε ππεξσζκνηηθφηεηα ηνπ
νξνχ ηνπ αίκαηνο (350 mosm/Kg) κε ζπλνδφ ππνσζκνηηθφηεηα ησλ νχξσλ (210mosm/Kg).
Ζ ηηκή ηεο ADΖ ηνπ νξνχ ήηαλ ADH=3,9 pg/mL. ηελ MRI απεηθνλίζηεθε κεξηθψο θελφ
ηνπξθηθφ εθίππην κε παζνινγηθφ εκπινπηηζκφ ζηελ πεξηνρή ηνπ κίζρνπ θαη ηνπ νπηηθνχ
ρηάζκαηνο ζηα πιαίζηα ιεπραηκηθήο δηήζεζεο. Απφ φια ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλεηαη ε
δηάγλσζε ηνπ άπνηνπ δηαβήηε απφ ιεπραηκηθή δηήζεζε.
ηελ αζζελή ρνξεγήζεθε δεζκνπξεζζίλε (dDAVP) (dephirin) ππφ ηε κνξθή ξηληθνχ
ελαησξήκαηνο, ζηε δφζε ησλ 20 κg κία θνξά ηελ εκέξα, θαη ζε ιηγφηεξν απφ 12h ε δηνχξεζε
απφ ηα 12L/24h ειαηηψζεθε ζε 4L/24h. Παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο σζκνηηθφηεηαο ησλ
νχξσλ (500 mosm/Kg), κεηψζεθε ε σζκσηηθφηεηα ηνπ νξνχ αίκαηνο (300 mosm/Kg) θαη ην
Α ηνπ νξνχ επαλήιζε ζηελ πξν ηεο ζηέξεζεο χδαηνο ηηκή Na=144 meq/L. πγρξφλσο ζηελ
αζζελή ρνξεγήζεθε ρεκεηνζεξαπεία κε Anti 100mg/m2 γηα 7 εκέξεο θαη Idarubicin
1,8mg/cm2 day 1-3-5 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο κπεινγελνχο ιεπραηκίαο. Ζ αζζελήο
βξίζθεηαη ζε απιαζηηθή θάζε κεηά απφ ηε ρεκεηνζεξαπεία, ελψ ν απνβαιιφκελνο φγθνο
νχξσλ είλαη 2-4 L/24h ππφ δεζκνπξεζζίλε (dephirin) ζηε δφζε ησλ 20κg/24h.
πκπέξαζκα. Δλψ ε δηήζεζε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζπλήζεο ζηνπο
δηαθφξνπο ηχπνπο ιεπραηκίαο, ε δηήζεζε ηνπ ηνπξθηθνχ εθηππίνπ απνηειεί ζπάλην αίηην
πξφθιεζεο άπνηνπ δηαβήηε, ηα ζπκπηψκαηα ηνπ νπνίνπ κάιηζηα κπνξεί θαη λα πξνεγεζνχλ
απηψλ ηεο ιεπραηκίαο..
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