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Παρατεινόμενο Εμπύρετο 
σε Λήπτη Νεφρικού Μοσχεύματος



Στοιχεία Ασθενούς

➢ Άνδρας, 55 ετών
➢ Ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Αθηνών, ιδιωτικός υπάλληλος

Ατομικό Αναμνηστικό

➢ Μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα συγγενή δότη (1996), 
➢ Πρωτοπαθής νεφρική νόσος: IgA νεφροπάθεια
➢ Αρτηριακή υπέρταση, Υπερουριχαιμία

Συνήθειες–Τρόπος ζωής

➢ Μη καπνιστής, περιστασιακή χρήση αλκοόλ 

Φαρμακευτική Αγωγή

➢ Μυκοφαινολικό Οξύ 1.5g/d, Tacrolimus 6mg/d
➢ Μετοπρολόλη 100mg/d, Αλλοπουρινόλη 100mg/d



Παρούσα Νόσος

➢ 20 ημέρες δεκατική πυρετική κίνηση 
➢ Φρίκια – Χωρίς λοιπή συμπτωματολογία
➢ Πυρετός 39,6οC για 3ημέρες → Εισαγωγή ΜΜΝ

Αντικειμενική Εξέταση

➢ Όψη, θρέψη: καλή
➢ Θ: 39,6oC, AΠ: 118/55 mmHg, ΣΦ: 85/min, SatΟ2: 98%
➢ Κεφαλή, τράχηλος: Χωρίς παθολογικά ευρήματα
➢ Aναπνευστικό: Ομότιμα φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα
➢ Κυκλοφορικό:  S1S2 ρυθμικοί, ήπιο συστολικό φύσημα AoV (2/6)
➢ Κοιλία: Μαλακή – ευπίεστη - ανώδυνη
➢ Ήπαρ-σπλήνας: Δεν ψηλαφώνται

➢ Λεμφαδένες: Μη ψηλαφητοί 



➢ Γενική αίματος
WBC: 8.240 k/μl  (Πολυ: 76%, Λεμφο: 7%, Ηωσιν: 0%, Mονο: 16%)
Ηt: 27%, Hb: 7.9 g/dl (MCV: 79 fl, MCH: 26 pg)
PLT: 321.000/μl

➢ Βιοχημικός έλεγχος

Εργαστηριακός έλεγχος

Glu: 128 mg/dl AST: 40 u/l

Ur: 104 mg/dl ALT: 56 u/l

Cr: 2.47 mg/dl γ-GT: 194 u/l

Na: 137 mmol/l ALP: 241 u/l

K: 4.6 mmol/l Bil: 0.70 mg/dl

Ca: 9.2 mg/dl LDH: 156 u/l

Ur. Acid: 8 mg/dl Alb: 29.7 g/l

CRP: 254 mg/l (φτ<5) TKE: 102 mm/h

Ferritin: 1796 mg/l Fib: 777 mg/dl



➢ Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών
άλφα-1: 8.15 g/l (φτ 1.9-4.1), άλφα-2: 11.2 g/l (φτ 4.5-9.9), 
βήτα-1: 3.87 g/l (φτ 3.0-6.0), βήτα-2: 5.9 g/l (φτ 2.0-5.5) 
γάμμα: 9.03 g/l (φτ 7.1-15.8)
Xωρίς παρουσία μονοκλωνικού κλάσματος

➢ Rapid test για γρίπη τύπου Α & Β: (-)

➢ Γενική ούρων: WBC: 0-2 κοπ, RBC: 2-4 κοπ, Pr: (-)

➢ Λήψη καλλιεργειών αίματος & ούρων

Εργαστηριακός έλεγχος

Απεικονιστικός έλεγχος

➢ Α/α θώρακος: χωρίς ενεργό παρεγχυματική νόσο



➢ Χορήγηση εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής→ 
πιπερακιλλίνη-ταζοβακτάμη 

➢ Χωρίς ανταπόκριση → παράταση εμπυρέτου →
περαιτέρω διερεύνηση:

Εργαστηριακός έλεγχος

➢ Μantoux test & PCR γαστρικού υγρού για B-Koch: (-)
➢ Μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος: 

λίγα διεγερμένα λεμφοκύτταρα 
➢ PCR αίματος για CMV : (-), ΗBsAg, HCV-Ab, HIV-Ab: (-)
➢ Kαλλιέργειες αίματος & ούρων: στείρες

Απεικονιστικός έλεγχος

➢ U/S καρδίας: χωρίς παρουσία εκβλαστήσεων
➢ U/S άνω κοιλίας: ήπια σπληνομεγαλία



Απεικονιστικός έλεγχος

➢ CT θώρακος: πνευμονικό παρέγχυμα χωρίς οζώδεις ή 
διάμεσου τύπου αλλοιώσεις, διογκωμένοι λεμφαδένες 
στο μέσο μεσοθωράκιο (δεξιά παρατραχειακά δ: ~2 cm)

➢ CT άνω-κάτω κοιλίας: αριστεροί παραορτικοί (δ: ~ 4.5 cm),
προαορτικοί (δ: ~2 cm) και παρασπληνικοί (δ: ~1 cm) λεμφαδένες, 
σπληνομεγαλία (δ: ~ 15cm) χωρίς εστιακές αλλοιώσεις, 
ήπαρ, πάγκρεας, επινεφρίδια, μεταμοσχευμένος νεφρός και όργανα 
πυέλου χωρίς παθολογικά ευρήματα, χωρίς ασκιτική συλλογή,
εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις απεικονιζόμενες οστικές δομές.



Με βάση τα ευρήματα του απεικονιστικού ελέγχου:
➢ PCR αίματος για τους ιούς EBV, HHV-6, HHV-8
➢ Ανοσοκαθήλωση ορού: (-)
➢ β-2 μικροσφαιρίνη: 20.53 mg/l (φτ.: 0.8-2.2)
➢ Αιματολογική εκτίμηση → προγραμματισμός ΟΜΒ

➢ Ο ασθενής απυρέτησε την 9η ημέρα νοσηλείας→ εξιτήριο

➢ Λίγες ημέρες μετά → υποτροπή εμπυρέτου ως 40ο C
➢ Οστεομυελική βιοψία: εικόνα αντιδραστικού μυελού 

με εν μέρει μυελοδυσπλαστικούς χαρακτήρες
➢ PCR HHV-6, HHV-8: (-), PCR EBV: 44,401x103 U/ml

➢ Μείωση δόσης μυκοφαινολικού οξέος (1g )
➢ Λοιμωξιολογική εκτίμηση → Έναρξη ακυκλοβίρης 800mg x 5
➢ Βιοψία ψηλαφητού βουβωνικού λεμφαδένα → 

φυσιολογική αρχιτεκτονική υφή



Σύνοψη ιστορικού

➢ Άνδρας, 55 ετών
➢ Λήπτης νεφρικού μοσχεύματος
➢ Παρατεινόμενο εμπύρετο
➢ Λεμφαδενοπάθεια (παραορτικά δ: 4,5cm)
➢ ↑ δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP)
➢ ↑ ηπατικά ένζυμα ( SGOT, SGPT, ALP, γGT)
➢ PCR-EBV (αίμα): 44,401x103 U/ml

Έγινε διαγνωστική εξέταση...







Διαγνωστική εξέταση

➢Χειρουργική βιοψία παραορτικών λεμφαδένων



Ιστολογική έκθεση

➢ Η αρχιτεκτονική υφή του λεμφαδένα διατηρείται με ήπια ατροφία των
λεμφοζιδίων και σημαντική έκπτυξη του παραφλοιού.
➢ Εντός του τελευταίου αναγνωρίζονται άφθονα ιστιοκύτταρα με
φαγοκυτταρωθείσα αιμοσιδηρίνη και διάσπαρτα ευμεγέθη κύτταρα με
βλαστομορφη μορφολογία ενίοτε HRS like, κατά μόνας ή σε μικρές ομάδες 2-3
κυττάρων.
➢ Τα εν λόγω κυτταρικά στοιχεία αναδεικνύονται ως B-προέλευσης (στο σύνολο
τους, έντονακαι διάχυτα θετικά για CD20 και PAX-5, σε μεγάλη έκταση θετικά για
CD30 και EBER με ποικίλλουσα ένταση και αρνητικά για CD15).
➢ Τα βλαστόμορφα κύτταρα αναμιγνύονται με άφθονα ώριμα Τ-λεμφοκύτταρα
με μικρή υπεροχή των CD4 (+) έναντι των CD8 (+) κυττάρων και αρκετά
πολυκλωνικά πλασματοκύτταρα. Περιοχικά παρατηρείται υαλοειδοποίηση του
διάμεσου υποστρώματος ως επί υαλίνωσης και άφθονα νεόπλαστα αγγεία σε
θυσσάνους. Το ενδοθήλιο των τελευταίων ήταν αρνητικό για HHV-8.

ΕΒV (+) λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή 
μετά από ανοσοκαταστολή (PTLD) 
τύπου λοιμώδους μονοπυρήνωσης









The EBV life cycle



















Πορεία νόσου

➢ Διακοπή μυκοφαινολικού οξέος → ύφεση πυρετού

➢ Συνέχιση αντιικής αγωγής με ακυκλοβίρη

➢ Αιματολογική εκτίμηση → Χορήγηση μονοκλωνικού αντι-CD20 

rituximab (375mg/m2 )/w x 4



Πορεία νόσου

➢ 3 μήνες μετά → Υποτροπή εμπυρέτου (40o C)→ εισαγωγή ΜΜΝ

➢ CRP: 334 mg/l, SGOT: 63 U/l, SGPT: 80 U/l, γGT: 246 U/l, ALP: 367 U/l

➢ Κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση → αποκλεισμός μικροβιακής λοίμωξης

➢ CT θώρακος – κοιλίας: 
-Επανελέγχονται μειωμένων διαστάσεων οι λεμφαδένες μεσοθωρακίου(δ: 1,5cm)
-Ηπατομεγαλία χωρίς εστιακές αλλοιώσεις
-Σπληνομεγαλία με υπόπυκνες αλλοιώσεις στο παρέγχυμα
-Επανέλεγχος διογκωμένων (ΑΡ) παραορτικών λεμφαδένων χωρίς ιδιαίτερη
μεταβολή στο μέγεθος (2,3 x 1,4 cm)

➢ PCR – EBV: 28,591 x 103 IU/ml από 1,436 x 103 IU/ml προ μηνός







Πορεία νόσου

➢ Εμπειρική αντιβιοτική αγωγή + επανέναρξη ακυκλοβίρης

➢ Εμμένον εμπύρετο – Περαιτέρω αύξηση ηπατικών ενζύμων

➢ Hb: 7,7g/dl (MCV: 86), WBC: 6330/μl, PLT: 223 k/μl

➢ Φερριτίνη: 11.175 ng/ml, Tριγλυκερίδια: 425 mg/dl

➢ Υποψία αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου → Μυελόγραμμα:

H ερυθρά σειρά υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με την κοκκιώδη.
Η μυελική σειρά εκπροσωπείται με έντονη στροφή προς τα αριστερά,
βαριά τοξική κοκκίωση και μεγαλοβλαστοειδή αλλοίωση.
Μεγάλη αύξηση των φαγοκυττάρων του μυελού με ερυθροφαγοκυττάρωση.





➢ 5/8 διαγνωστικά κριτήρια:
- Πυρετός > 38,5οC
- Σπληνομεγαλία
- Φερριτίνη>500ng/ml
- Τριγλυκερίδια> 265mg/dl
- Αιμοφαγοκυττάρωση

Πορεία νόσου

HLH EBV-related

➢ PET – scan:
- Υπερμεταβολισμός στο σπληνικό παρέγχυμα (SUVmax: 4,6) 

και σε παραορτικούς λεμφαδένες (SUVmax: 2,9)

➢ Θεραπεία:
- Δεξαμεθαζόνη + IVIG (HLH-94 protocol)
- Διακοπή tacrolimus

- Άμεση ανταπόκριση



Πορεία νόσου

➢ PCR-EBV (αίμα): μη ανιχνεύσιμο

➢ Αλλαγή tacrolimus σε everolimus (mTOR-inhibitor)

➢ Last follow-up:
Άριστη κλινικοεργαστηριακή κατάσταση
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