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ΔΗΑΓΩΓΖ: Ζ δηάγλσζε ηνπ ΠΜ ηίζεηαη πνιχ ζπρλά ζηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο λεθξηθήο
αλεπάξθεηαο άγλσζηεο αηηηνινγίαο ή ιεπθσκαηνπξίαο θαηά ηε λνζειεία ζε λεθξνινγηθέο
θιηληθέο. Οη αζζελείο ζηα αξρηθά ζηάδηα κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθνί κε επεξεαζκέλε
κφλν λεθξηθή ιεηηνπξγία ή θαη ιεπθσκαηνπξία πνπ κπνξεί λα θηάζεη επίπεδα λεθξσζηθνχ
ζπλδξφκνπ. Γελ είλαη επίζεο ιίγνη νη αζζελείο πνπ εκθαλίδνληαη κε λεθξηθή λφζν ηειηθνχ
ζηαδίνπ θαη εληάζζνληαη απεπζείαο ζε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε ηερλεηφ λεθξφ.
ΚΟΠΟ: Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη πεξηγξαθηθή κειέηε αζζελψλ κε ΠΜ θαη λεθξηθή λφζν
πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζην θέληξν καο απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2002 έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ
2010.
ΑΘΔΝΔΗ- ΜΔΘΟΓΟΗ: Καηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 30 αζζελείο (12 γπλαίθεο, 18 άλδξεο) κε
ΠΜ θαη λεθξηθή λφζν. Ζ κέζε ειηθία θαηά ηε δηάγλσζε ηνπ ΠΜ ήηαλ ηα 74 έηε (εχξνο 3879 έηε). ε βηνςία λεθξνχ ππνβιήζεθαλ 13 αζζελείο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Καηά ηε δηάγλσζε ηνπ ΠΜ, 27 αζζελείο παξνπζίαζαλ απμεκέλε
θξεαηηλίλε νξνχ θαη επίζεο 27 εκθάληδαλ ιεπθσκαηνπξία (ζε επίπεδα λεθξσζηθνχ
ζπλδξφκνπ νη 9 αζζελείο). Τπεξαζβεζηηαηκία δηαπηζηψζεθε ζε 6 αζζελείο. Σα ηζηνινγηθά
επξήκαηα ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε βηνςία λεθξνχ ήηαλ, θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο ηα
αθφινπζα: κπεισκαηψδεο λεθξφο (cast nephropathy) ζε 5 αζζελείο (38%), ακπινείδσζε ζε
3 (23%), νμεία ζσιελαξηαθή λέθξσζε ζε 2 (15%), λφζνο ελαπφζεζεο ειαθξψλ αιχζσλ
(LCDD) ζε 1 αζζελή θαη ηέινο, ζε 1 λεθξηθή βηνςία δηαπηζηψζεθαλ επξήκαηα ηαρέσο
εμειηζζφκελεο ΜΡΟ λεθξσηηθήο αγγεηίηηδαο. Ζ λεθξηθή επηβίσζε ήηαλ 65% ζηνπο 12 κήλεο,
51% ζηνπο 24 θαη 44% ζηνπο 36 θαη 48 κήλεο. Σέινο, ε επηβίσζε ησλ αζζελψλ ήηαλ 83% ηνλ
πξψην ρξφλν θαη 72% ζηα 2 ρξφληα, πνζνζηφ πνπ παξέκεηλε ην ίδην θαη ζηελ πεληαεηία. Σα
επίπεδα ηεο eGFR κε ηελ MDRD ήηαλ ν κφλνο παξάγνληαο πνπ επεξέαδε ζεκαληηθά ηελ
λεθξηθή επηβίσζε (ξ=0,05). Γηα θάζε 10ml/min κηθξφηεξε GFR, δηαπηζηψζεθε 20%
κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα έληαμε ζηελ αηκνθάζαξζε.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Σν ΠΜ είλαη κηα ζνβαξή αηκαηνινγηθή δηαηαξαρή ε νπνία πξνζβάιιεη
ζπρλά ηνπο λεθξνχο θαη νδεγεί ζε ρξφληα λεθξηθή λφζν ηειηθνχ ζηαδίνπ. Ζ επηβίσζε ησλ
αζζελψλ απηψλ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο κε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο απφιπηα αηηηνινγεκέλε.
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