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ΝΔΦΡΗΣΗΓΑ
ΣΟΤ
ΛΤΚΟΤ
ΤΠΟΓΤΟΜΔΝΖ
ΝΔΦΡΗΚΖ
ΚΡΗΖ
ΚΛΖΡΟΓΔΡΜΑΣΟ
Μπαραξάθε Γ, Μπάθαο Γ, παλνχ Δ, Γξάθνπ Α, Γθίλεο Β, Καηζνχδαο , Μπαιηά Λ,
Γνχλαξε Π, Βιαράθνο Γ
Νεθπολογικό Σμήμα Β’Πποπαιδεςηικήρ Παθολογικήρ Κλινικήρ, Π.Γ.Ν. «Αηηικόν»
Aζζελήο 65 εηψλ, κε πξφζθαηε πξν κελφο δηάγλσζε πξσηνπαζνχο ζπζηεκαηηθoχ
ζθιεξνδέξκαηνο, εηζήρζε ζηελ θιηληθή καο ιφγσ επηδείλσζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, κε
ζνβαξή Αξηεξηαθή Τπέξηαζε θαη νηδήκαηα ζηα θάησ άθξα.
ηελ πξψηε ηνπ εηζαγσγή παξνπζίαδε ζθιεξίεο δέξκαηνο ρξνλνινγνχκελεο απφ ηξηκήλνπ,
λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη κέγεζνο λεθξψλ εληφο θπζηνινγηθψλ νξίσλ, ήηαλ λνξκνηαζηθφο θαη
εμήιζε κε αγσγή κεζπιπξεδληδνιφλε 8mg εκεξεζίσο per os.
ηελ παξνχζα εηζαγσγή δηαπηζηψζεθε πςειή αξηεξηαθή πίεζε (190/90 mmHg) θαη
επηδείλσζε ηηκψλ λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (θξεαηηλίλε 3,5 mg/dl).
Αληηκεησπίζζεθε αξρηθά σο θξίζε ζθιεξνδέξκαηνο κε αλαζηνιείο κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ
(θαπηνπξίιε). Απφ ηνλ εξγαζηεξηαθφ ηνπ έιεγρν αλεπξέζεθαλ ιεπθσκαηνπξία 9g εκεξεζίσο
κε ιηπψδεηο θπιίλδξνπο ζηελ κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ηδήκαηνο ησλ νχξσλ θαη ΑΝΑ (+)
1/640 , anti-dsDNA(+) , pANCA (-) θαη ρακειφ C3 ζηνλ αλνζνινγηθφ έιεγρν.
Δληφο νιίγσλ εκεξψλ ε λεθξηθή ιεηηνπξγία επηδεηλψζεθε ξαγδαία (θξεαηηλίλε 6,3 mg/dl)
ελψ εκθαλίζζεθε νιηγνπξία θαη νπξαηκηθή ζπκπησκαηνινγία πνπ απαίηεζαλ ηελ έλαξμε
αηκνθάζαξζεο.
Ζ λεθξσζηθνχ ηχπνπ ιεπθσκαηνπξία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θιηληθνεξγαζηεξηαθή ηνπ εηθφλα
έζεζαλ ηελ ππφλνηα ππεξπιαζηηθήο λεθξίηηδαο Λχθνπ. Ο αζζελήο ππεβιήζε ζε βηνςία
λεθξνχ θαη ελ αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ ρνξεγήζεθε θπθινθσζθακίδε 500mg
ελδνθιεβίσο. Μεηά ην απνηέιεζκα ηεο βηνςίαο (δηάρπηε κεκβξαλνυπεξπιαζηηθή
ζπεηξακαηνλεθξίηηδα ηνπ ιχθνπ Class IV (A)), ε ζεξαπεπηηθή αγσγή νινθιεξψζεθε κε
ψζεηο Μεζπιπξεδληδνιφλε 1 g ελδνθιεβίσο επί ηξεηο εκέξεο θαη ζρήκα κεζπιπξεδληδνιφλεο
1mg/kg Β per os θαη mycophenolate mofetil (Cellcept) 2 g per os εκεξεζίσο κε
απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή εληφο δηκήλνπ βειηίσζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ
απεμάξηεζε ηνπ απφ ηελ αηκνθάζαξζε. ηνλ ηειεπηαίν εξγαζηεξηαθφ ηνπ έιεγρν
παξνπζηάδεη θξεαηηλίλε 2,0 mg/dl, ελψ βξίζθεηαη ζε αλνζνθαηαζηαιηηθή αγσγή θαη αΜΔΑ.
πκπεξαζκαηηθά ζε αζζελείο κε ζθιεξφδεξκα, ε εξγαζηεξηαθή αλεχξεζε απηναληηζσκάησλ
είλαη ζπρλή (ΑΝΑ, anti-dsDNA, pANCA). Ζ παξνπζία φκσο
λεθξσζηθνχ ηχπνπ
ιεπθσκαηνπξίαο θαη ε θιηληθή εηθφλα ηαρείαο, εληφο εκεξψλ, επηδείλσζεο ηεο λεθξηθήο
ιεηηνπξγίαο, αληί εβδνκάδσλ φπσο ηππηθά ζπκβαίλεη ζηε λεθξηθή θξίζε ζθιεξνδέξκαηνο,
πξέπεη λα εγείξεη ππφλνηα θιεγκνλψδνπο απηνάλνζνπ λνζήκαηνο, ην νπνίν λα εξεπλάηαη,
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί αηηηνινγηθά θαη λα δηαθπιαρζεί ε λεθξηθή ιεηηνπξγία.
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