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13. AL ΑΜΤΛΟΔΗΓΧΖ ΜΔ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΑΥΔΧ ΔΞΔΛΗΟΜΔΝΖ
ΠΔΗΡΑΜΑΣΟΝΔΦΡΗΣΗΓΑ Χ ΠΡΧΣΖ ΔΚΓΖΛΧΖ
ΛΔΜΦΟΠΛΑΜΑΣΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟΤ ΛΔΜΦΧΜΑΣΟ
Μπάθαο Γ, παλνχ Δ, Μπαραξάθε Γ, Μπαιηά Δ, Καινγεξνπνχινπ , Γνχλαξε Π,
Καηζνχδαο , Βιαράθνο Γ
Νεθπολογικό ημήμα Β’Πποπαιδεςηικήρ Παθολογικήρ Κλινικήρ, Π.Γ.Ν. «Αηηικόν»
Αζζελήο άλδξαο 70 εηψλ εηζήρζε ζην Ννζνθνκείν καο κε θιηληθή εηθφλα Σαρέσο
Δμειηζζφκελεο πεηξακαηνλεθξίηηδαο θαη Λεπθσκαηνπξίαο λεθξσζηθνχ ηχπνπ πξνο
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Ο αζζελήο απφ ηεηξακήλνπ εκθάληδε δχζπλνηα πξνζπαζείαο κε
ζπλνδφ νπηζζνζηεξληθφ άιγνο θαη απφ δηκήλνπ νηδήκαηα θάησ άθξσλ ζηαδηαθά
επηδεηλνχκελα θαη επηπιένλ αδπλακία θαηαβνιή. Αηνκηθφ ηζηνξηθφ αξλεηηθφ γηα Αξηεξηαθή
Τπέξηαζε, ηεθαληαία Νφζν ή αθραξψδε Γηαβήηε. Απφ ηνλ θιηληθνεξγαζηεξηαθφ έιεγρν
ζηνλ νπνίν ππεβιήζε πξν δηκήλνπ, αλεπξέζεθαλ Αξηεξηαθή Τπέξηαζε, Νεθξηθή
Αλεπάξθεηα (Κξεαηηλίλε 2,2 mg/dl) θαη Λεπθσκαηνπξία λεθξσζηθνχ ζπλδξφκνπ
(10g/24σξν). Αληηκεησπίζζεθε ηφηε ζπκπησκαηηθά κε αληηυπεξηαζηθή αγσγή, αΜΔΑ θαη
δηνπξεηηθά.
Καηά ηελ εηζαγσγή ηνπ δηαπηζηψζεθαλ Αξηεξηαθή Τπέξηαζε (140/90 ππφ αγσγή),
επηδείλσζε λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (Κξεαηηλίλε 4,5 mg/dl) θαη Λεπθσκαηνπξία (6 gr/24h). Σν
ίδεκα νχξσλ αλέδεημε κφλν ιίγα ζσιελαξηαθά θχηηαξα θαη ιηπψδε ζσκάηηα. Απφ ηνλ ινηπφ
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν αλεπξέζεθαλ ηξηςήθηα ΣΚΔ (127mm) κε θπζηνινγηθή CRP, ήπηα
αλαηκία (Hb 11,8gr/dL), ππαιβνπκηαλαηκία (2,8 mg/dL) θαη ππεξγακκαζθαηξηλαηκία (5,2
mg/dL). Ο απεηθνληζηηθφο έιεγρνο αλέδεημε θπζηνινγηθνχο ζε κέγεζνο λεθξνχο κε κεγάιεο
θινηψδεηο θχζηεηο άκθσ θαη κεησκέλν πάρνο θινηνχ κε δηάρπηε αχμεζε ερνγέλεηαο .
ηα πιαίζηα ηνπ δηαγλσζηηθνχ έιεγρνπ, ν αζζελήο ππεβιήζε κεηαμχ άιισλ ζε νζηενκπειηθή
βηνςία θαη βηνςία λεθξνχ ππφ αμνληθφ ηνκνγξάθν. Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζηεζαγρηθψλ
ελνριεκάησλ κε ζπηλζεξνγξάθεκα κπνθαξδίνπ κε ΣΗ-201 αλέδεημε ηζραηκία θαησηέξνπ
ηνηρψκαηνο θαη ηέζεθε ζε αληηζηεζαγρηθή αγσγή. Δληφο ιίγσλ εκεξψλ ν αζζελήο εκθάληζε
ηαρεία επηδείλσζε ηεο λεθξηθήο ηνπ ιεηηνπξγηάο κε εγθαηάζηαζε νπξαηκηθήο
ζπκπησκαηνινγίαο θαη ππεβιήζε ζε ζπλεδξίεο αηκνθάζαξζεο. Δλ αλακνλή ησλ
απνηειεζκάησλ έιαβε 3 θαζεκεξηλέο ψζεηο IV Μεζπιπξεδληδνιφλεο 1gr κε απνηέιεζκα
ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηεο θξεαηηλίλεο (4,5 mg/dL) θαη απεμάξηεζε απφ ηελ
αηκνθάζαξζε κεηά απφ 3 ζπλεδξίεο .
Ζ βηνςία λεθξνχ αλέδεημε εηθφλα ζπκβαηή κε πξσηνπαζή ακπινείδσζε AL ι ειαθξψλ
αιχζσλ θαη ε νζηενκπειηθή βηνςία δηήζεζε απφ ρακειήο θαθνήζεηαο ιέκθσκα Βθπηηαξηθήο ζεηξάο, κε
ραξαθηήξεο ιεκθνπιαζκαηνθπηηαξηθνχ ιεκθψκαηνο. Ζ
αλνζνθαζήισζε πξσηετλψλ νξνχ αλέδεημε κνλνθισληθή αηρκή IgM ι ελψ ε ζπγθέληξσζε
IgM αίκαηνο ήηαλ 2520 mgdl.
Ο
αζζελήο
παξαπέκθζεθε
ζην
αηκαηνινγηθφ
ηκήκα
κε
δηάγλσζε
Λεκθνπιαζκαηνθπηηαξηθνχ Λεκθψκαηνο κε ΑL ακπινείδσζε λεθξψλ πξνο έλαξμε εηδηθήο
ζεξαπείαο (rituximab), εληάρζεθε ζε πξφγξακκα αηκνθάζαξζεο θαη κεηά κηα εβδνκάδα απφ
ην πξψην ζρήκα απεβίσζε αηθληδίσο ζηελ νηθεία ηνπ.
Ζ AL ακπινείδσζε απνηειεί ζπάληα επηπινθή ησλ ζρεηηδφκελσλ κε IgM κνλνθισληθψλ
γακκαπαζεηψλ, φπσο Μαθξνζθαηξηλαηκίαο Waldenstrom, MGUS (Μνλνθισληθή
Γακκνπάζεηα Αγλψζηνπ εκαζίαο) θαη Non Hodgkin Λεκθψκαηνο θαη αθνξά ζπλήζσο ηελ θ
ειαθξά άιπζζν. Ζ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθνπκε αθνξά ηελ αζπλήζε εκθάληζε ελφο
ζπάληνπ λνζήκαηνο, ζην νπνίν ε δηάγλσζε ηέζεθε απφ ηελ ζνξπβψδε λεθξηθή εθδήισζε,
ηνλίδνληαο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο θιηληθήο επαγξχπλεζεο ζηνλ θιηληθνεξγαζηεξηαθφ έιεγρν
ηεο ηαρέσο εμειηζζφκελεο ζπεηξακαηνλεθξίηηδαο..
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