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9. ΟΞΔΗΑ ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ Χ ΠΡΧΣΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΚΑΚΟΖΘΧΝ
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ
Καηζνχδαο , Μπαραξάθε Γ, Μπαιηά Λ, Γθίλεο Β, Γξάθνπ Α, παλνχ Δ, Μπάθαο Γ,
Καινγεξνπνχινπ , Βιαράθνο Γ
Νεθπολογικό ημήμα Β’Πποπαιδεςηικήρ Παθολογικήρ Κλινικήρ, Π.Γ.Ν. «Αηηικόν»
Σα θαθνήζε αηκαηνινγηθά λνζήκαηα ζπαλίσο πξνζβάινπλ ηνπο λεθξνχο θαη αθφκε
ζπαληφηεξα πξνθαινχλ νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή 2 πεξηπηψζεσλ.
Πεξίπησζε 1ε: Γπλαίθα 65 εηψλ, κε ηζηνξηθφ επαηνζπιελνκεγαιίαο απφ 6εηίαο θαη
αδπλακίαο, θαηαβνιήο, δεθαηηθήο ππξεηηθήο θίλεζεο, απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη
ππνγακκαζθαηξηλαηκίαο απφ 6κήλνπ. Πνιιαπιέο βηνςίεο ήπαηνο θαη κπεινχ ησλ νζηψλ
είραλ αλαδείμεη κε εηδηθή πνιπθισληθή Σ-θπηηαξηθή δηήζεζε.
Ζ αζζελήο εηζήρζε κε κε νιηγνπξηθή ΟΝΑ γηα ηελ νπνία ρξεηάζηεθε αηκνθάζαξζε. Ο
εξγαζηεξηαθφο αλέδεημε επηπξφζζεηα παλθπηηαξνπελία, άζεπηε ππνπξία θαη ιεπθσκαηνπξία
(820mg/24h). ηνλ απεηθνληζηηθφ έιεγρν, ην κέγεζνο ησλ λεθξψλ ήηαλ κεγαιχηεξν ηνπ
θπζηνινγηθνχ (RK 128x 58mm, LK 123x59mm), κε θαιφ ιεηηνπξγηθφ θινηφ.
Γηελεξγήζε βηνςία λεθξνχ, θαη ζηελ αλνζντζηνρεκηθή κειέηε δηαπηζηψζεθε δηήζεζε ηνπ
δηάκεζνπ ηζηνχ απφ κεγάια θνθθηψδε CD3+ CD8+ CD56-CD57+ ιεκθνθχηηαξα, πνπ
έζεζαλ ηε δηάγλσζε Σ-θπηηαξηθήο LGL ιεπραηκίαο. Οη θιψλνη ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ
αληρλεχζεθαλ ζηελ βηνςία λεθξνχ, αληρλεχζεθαλ ηαπηφρξνλα θαη ζην αίκα, νχξα θαη
νζηενκπειηθή βηνςία. Ζ αζζελήο ππεβιήζε ζε ρεκεηνζεξαπεία (ζρήκα COP), αιιά θαηέιεμε
ιφγσ ΥΝΑ θαη ζεςαηκίαο.
Πεξίπησζε 2ε: Γπλαίθα 72 εηψλ, κε ηζηνξηθφ ΥΛΛ ( ζηάδην 0 θαηά RAI θαη Α θαηά BINET)
απφ 3εηίαο, εηζήρζε κε ΟΝΑ (θξεαη=3,5 mg/dl). Ηζηνξηθφ Αξηεξηαθήο Τπέξηαζεο απφ
10εηίαο.
Απφ ηνλ θιηληθνεξγαζηεξηαθφ έιεγρν, πιελ ηεο νπξαηκίαο, παξνπζίαδε ίδεκα νχξσλ
ζπκβαηφ κε ζσιελαξνδηάκεζε βιάβε. Ο ινηπφο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ήηαλ ρσξίο
αμηνζεκείσηα επξήκαηα. ην ππεξερνγξάθεκα λεθξψλ, νη λεθξνί ήηαλ θπζηνινγηθνχ
κεγέζνπο κε απμεκέλε ερνγέλεηα ηνπ θινηνχ. Λφγσ κε ζαθνχο αηηηνινγίαο ηεο ΟΝΑ θαζψο
θαη κε απνθαηάζηαζε απηήο, έγηλε βηνςία λεθξνχ, ε νπνία έδεημε σο αηηία ηεο ΟΝΑ ηελ
δηήζεζε ηνπ λεθξνχ απφ ιεπραηκηθά θχηηαξα, γεγνλφο ην νπνίν πεξηγξάθεηαη σο ζπαληφηαηε
αηηία ΟΝΑ ζηελ βηβιηνγξαθία. Μεηά ηελ ρνξήγεζε ρεκεηνζεξαπείαο γηα ηελ ΥΛΛ, ε
λεθξηθή ιεηηνπξγία απνθαηεζηάζε πιήξσο (θξεαη=0,9mg/dl).
πκπέξαζκα: Σα θαθνήζε αηκαηνινγηθά λνζήκαηα έρνπλ ζέζε ζηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο
ΟΝΑ αδηεπθξίληζηεο αηηηνινγίαο, θαζψο ε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηνπο κπνξεί λα ζπληειέζεη
ζηελ ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο.
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