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25. Ο ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΤΣΣΑΡΟΚΗΝΧΝ ΣΑ ΟΤΡΑ ΘΔΝΧΝ ΜΔ IGAN
ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΑΡΔΥΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΖ
ΝΟΟΤ, ΚΑΗ ΝΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
Μαξία ηάγθνπ, Αηθαηεξίλε Παπαγηάλλε, Κψζηαο Πιηάθνο, Υξήζηνο Μπαληήο, Αθξνδίηε
Παληδάθε1, Ησάλλεο Σζνπρληθάο, Εσή Αζαλαζηάδνπ2, Μαξία θνπιαξνπνχινπ, Γεκήηξεο
Μσπζηάδεο, Γεψξγηνο Δπζηξαηηάδεο, Γεκήηξηνο Μέκκνο
Νεθξνινγηθή Κιηληθή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο , Ηππνθξάηεην
Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο,
1
Παθολογοαναηομικό Σμήμα, Ιπποκπάηειο Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ,
2
Βιοσημικό Σμήμα, Ιπποκπάηειο Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ
θνπφο: Ζ IgA λεθξνπάζεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα επξχ θάζκα ηζηνινγηθψλ επξεκάησλ,
αιιά θαη απφ πνηθηινκνξθία ζηελ θιηληθή εηθφλα θαη έθβαζε ηεο λφζνπ. Δίλαη πηζαλφ φηη
πνιιαπιέο θπηηαξνθίλεο νη νπνίεο παξάγνληαη ηνπηθά θαη απεθθξίλνληαη ζηα νχξα επηδξνχλ
ζηηο θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ίλσζεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπο ζα ήηαλ
ρξήζηκνο γηα ηε κειέηε ηεο παζνγέλεηαο θαη ηεο πξφγλσζεο ηεο λφζνπ.
Αζζελείο-Μέζνδνη: Πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θπηηαξνθηλψλ: IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5,
IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17, INF-γ, G-CSF, GM-CSF, MCP-1, MIP1β θαη
TNFα, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Luminex γηα ηε κέηξεζε πνιιαπιψλ θπηηαξνθηλψλ,
έγηλε ζε πξσηλά δείγκαηα νχξσλ 53 αζζελψλ κε IgAN [Α/Γ 35/18, ειηθίαο 40,5ρξ (17-65)],
θαηά ηελ εκέξα ηεο λεθξηθήο βηνςίαο. Οη 18/53 αζζελείο αληηκεησπίζηεθαλ κε
θνξηηθνζηεξνεηδή + αδαζεηνπξίλε, ελψ νη ππφινηπνη 35/53 ζπκπησκαηηθά. Ο ρξφλνο
παξαθνινχζεζεο ήηαλ 5,5 (1-12)ρξφληα.
Ζ βαξχηεηα ηεο ζσιελαξηαθήο αηξνθίαο εκθάληδε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απέθθξηζε ζηα
νχξα IL-2 (p=0,03), IL-5 (p=0,02) θαη IL-6 (p=0,04), θαη ν βαζκφο θιεγκνλψδνπο δηήζεζεο
ζην δηάκεζν ηζηφ κε ηελ απέθθξηζε IL-6 (p=0,01), IL-8 (p=0,02), INF-γ (p=0,03) θαη MCP-1
(p=0,009). Ζ θξεαηηλίλε νξνχ θαηά ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ ζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε ηα επίπεδα
ηεο IL-2 θαη IL-12 (r=0,3, p=0,01 θαη r=0,3, p=0,04 αληίζηνηρα). ηνπο αζζελείο ζηνπο
νπνίνπο ρνξεγήζεθε κφλν ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ε θξεαηηλίλε νξνχ ζην ηέινο ηεο
παξαθνινχζεζεο εκθάληδε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε λεθξηθή απέθθξηζε IL-1β (p=0,007), IL-2
(p=0,01), IL-6 (p=0,02) IL-10 (p=0,04), IL-12 (p=0,01) θαη MCP-1 (p=0,03). ηνπο αζζελείο
πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε ζηεξνεηδή + αδαζεηνπξίλε, ε θξεαηηλίλε νξνχ ζην ηέινο ηεο
παξαθνινχζεζεο ζρεηηδφηαλ κφλν κε ηα επίπεδα IL-1β θαη IL-6 (p=0,01 θαη p=0.03
αληίζηνηρα).
πκπεξάζκαηα: Πνιιαπιέο θπηηαξνθίλεο εθθξίλνληαη ζηα νχξα αζζελψλ κε IgAN, πνιιέο
απφ ηηο νπνίεο δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί αθφκε θαη θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηηο ηζηνινγηθέο
αιινηψζεηο θαη ηελ έθβαζε ηεο λφζνπ. Ζ ρνξήγεζε ζηεξνεηδψλ θαη αδαζεηνπξίλεο είλαη
πηζαλφ φηη κεηαβάιιεη ηε δξαζηεξηφηεηα κεξηθψλ απφ απηέο.
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