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Μπορεί να παρουσιαστεί με :

1)Συμπτώματα ουραιμίας

2)Με νεφριτιδικό σύνδρομο που εξελίσσεται ταχέως σε

νεφρική ανεπάρκεια

3)Με ταχεία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας που

ανακαλύπτεται στα πλαίσια ελέγχου για εξωνεφρική νόσο

(ΤΕΣΝ ως μέρος συστηματικού ανοσολογικού νοσήματος).

Η ΤΕΣΝ είναι μια επείγουσα κατάσταση στη κλινική νεφρολογία με ταχεία 

επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας σε λίγες ημέρες, εβδομάδες ή 

μήνες.

Floege, J., Johnson, R. J., & Feehally, J. (2010). Comprehensive clinical nephrology E-book. Elsevier Health Sciences.
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ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ χαρακτηριστικό είναι η ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ με

ΜΗΝΟΕΙΔEIΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

ΜΗΝΟΕΙΔEIΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Μη ειδική αντίδραση του σπειράματος σε ποικίλα ερεθίσματα που βλάπτουν 

την ακεραιότητα του σπειραματικού τριχοειδούς.

Η αρχική φάση έντονης κυτταροβρίθειας και φλεγμονής ακολουθείται από 

την προοδευτική ανάπτυξη ινώδους ιστού με τη συμμετοχή κυταρροκίνων

( IL-1, TNF-a) και αυξητικών παραγόντων, μέχρις ότου η διήθηση καταστεί 

αδύνατη.

Αυτή η διαδικασία δύναται να ανασταλεί με την έγκαιρη έναρξη κατάλληλης 

θεραπευτικής αγωγής 
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ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΕΣΝ

❑ Σύνδρομο Goodpasture

❑ Aγγειίτιδα

Κοκκιωμάτωση Wegener

Mικροσκοπική πολυαγγειίτιδα

Ανοσοπενική μηνοειδής σπειραματονεφρίτιδα

❑ Ανοσυμπλεγματική νόσος 

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

IgA νεφροπάθεια / HSP

Μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα

Ενδοκαρδίτιδα
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ΟΙ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ μπορούν να ταξινομηθούν σε αυτές των :

1) ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΓΕΙΩΝ

2) ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΓΕΙΩΝ

3) ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΓΕΙΩΝ
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ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ η ΣΝ στις ανοσοπενικές αγγειίτιδες εμφανίζει ΝΕΚΡΩΣΗ με ΜΗΝΟΕΙΔΕΙΣ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ και ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ  

➢ Οι ανοσοπενικές αγγειίτιδες σχετίζονται με την παρουσία στον ορό 

αυτοαντισωμάτων έναντι συστατικών του κυτταροπλάσματος των ουδετερόφιλων 

,δηλαδή τα ANCA

➢ Οι συχνότερες συσχετίσεις των ANCA σε ασθενείς με αγγειίτιδα και ΣΝ είναι αυτές 

για την ΠΡΩΤΕΙΝΑΣΗ 3 ( PR – 3) και για την ΜΥΕΛΟΠΕΡΟΞΙΔΑΣΗ (MPO).
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ANCA IN VITRO
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• Oι ΚΛΙΝΙΚΕΣ εκδηλώσεις των ΑΝΟΣΟΠΕΝΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΩΝ επηρεάζονται από τη 

θέση  προσβολής και δραστηριότητας  της  νόσου.
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- Στις εργαστηριακές εξετάσεις για τα anca πρέπει να περιλαμβάνεται τόσο  η  

έμμεση  μικροσκόπηση με ανοσοφθορισμό (ΑΦ) όσο και η ΑΕΕ.

- Η ΑΕΕ αναδεικνύει 2 τύπους χρώσης ,την ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΉ (C –ANCA) 

και την ΠΕΡΙΠΥΡΗΝΙΚΉ (P – ANCA).

- Τα  περισσότερα C – ANCA  εμφανίζουν ειδικότητα για την PR-3 , ενώ τα 

περισσότερα P- ANCA για την MPO.

 Εικονα 24.8
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1. Περίπου το ¼ των ασθενών με άλλες φλεγμονώδεις νεφρικές  νόσους, όπως SEL, μπορεί να 

εμφανίσουν ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΑ αποτελέσματα στον ΑΦ.

2. Το ¼ των ασθενών με ANTI- GBM ΣΝ με μηνοειδείς σχηματισμούς και το ¼ των ασθενών με 

ιδιοπαθή ανοσοσυμπλεγματική ΣΝ με μήνες βρίσκονται ΘΕΤΙΚΟΙ για ANCA.

 Οι μεταβολές του τίτλου των ANCA με την πρόοδο 

του χρόνου σχετίζονται με το βαθμό 

δραστηριότητας της νόσου.

 Σε γενικές γραμμές μειώνονται με την έναρξη της 

θεραπείας και αυξάνονται με την εμφάνιση 

υποτροπής.
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Επομένως τα ANCA ΔΕΝ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να  καθοριστεί ο φαινότυπος 

της ανοσοπενικής αγγειίτιδας
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ΠΟΡΕΙΑ  ΝΟΣΟΥ

- Πριν την εφαρμογή ανοσοκατασταλτικής αγωγής οι  περισσότεροι  ασθενείς    

κατέληγαν σε διάστημα μικρότερο του έτους.

-Η μεγάλη ηλικία , οι υψηλές τιμές κρεατινίνης ορού τη στιγμή της διάγνωσης , η  

κυψελιδική  αιμορραγία και η νεφρική ανεπάρκεια με ανάγκη εξωνεφρικής

κάθαρσης  σχετίζονται με κακή  έκβαση.

- Οι ασθενείς με  c – anca έχουν πιο εκτεταμένες εξωνεφρικές εκδηλώσεις από 

διάφορα όργανα (ιδιαίτερα του αναπνευστικού συστήματος), μεγαλύτερη 

πιθανότητα υποτροπών και μεγαλύτερη θνητότητα σε σύγκριση με αυτούς που 

έχουν  p- anca.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Περιλαμβάνει 3 φάσεις 

1. της ΕΝΑΡΞΗΣ

2. της ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ

3. της ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ  ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

• Στην βαριάς μορφής νόσου συστήνεται ο συνδυασμός ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ με 

ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗ ή ΡΙΤΟΥΞΙΜΑΜΠΗ. 

• Ο συνδυασμός ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ με ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗ προκαλεί ύφεση στο 85% - 90% των 

ασθενών σε χρονικό διάστημα 3 έως 6 μηνών από την έναρξη της θεραπείας.

• Μια μελέτη που δείχνει την αποτελεσματικότητα της ριτουξιμάμπης αντί της 

κυκλοφωσφαμίδης στην θεραπεία έναρξης είναι η μελέτη RAVE: Παρόμοια ποσοστά ύφεσης 

της ανοσοπενικής αγγειίτιδας στους 6 μήνες θεραπείας ανάμεσα σε 2 γκρούπ ασθενών που 

έλαβαν ριτουξιμάμπη ή κυκλοφωσφαμίδη, μαζί με γλυκοκορτικοειδή.

• ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  ΡΙΤΟΥΞΙΜΑΜΠΗΣ 

-Είτε  1 gr το οποίο επαναλαμβάνεται μετά από 2 εβδομάδες 

-Είτε  375mg/m2/εβδομάδα για 4 εβδομάδες

• ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗΣ

-Είτε i.v χορήγηση σε δοσολογία των 15 mg/kgr/2 εβδομάδες,  για 3 δόσεις και μετά κάθε 3               

εβδομάδες ,συνολικά για 3 έως 6 μήνες.

-Είτε p.os χορήγηση των 1.5 – 2 mg/kgr/ημέρα, για χρονικό διαστήμα από 3 έως μήνες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ στα επίπεδα λευκών αιμοσφαιρίων (>3500/microl)

Merkel, Peter A., et al. "Granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis: induction and maintenance 

therapy." UpToDate. Waltham: UpToDate Inc (2020).



• Η i.v θεραπεία κυκλοφωσφαμίδης έχει το πλεονέκτημα έκθεσης σε χαμηλότερα 

επίπεδα φαρμάκου, χαμηλότερα ποσοστά ουδετεροπενίας και λοιμώξεων καθώς 

επίσης και παρόμοιο ποσοστό έναρξης της ύφεσης, σε σχέση με την p.os αγωγή  

(ΜΕΛΕΤΗ CYCLOPS)

 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ

- I.V χορήγηση  (1000mg μεθυλπρεδνιζολόνης/ημέρα, για 3 ημέρες)  σε ασθενείς με 

ΤΕΣΝ, κυψελιδική  αιμορραγία ,πολλαπλή μονονευρίτιδα.

- Η p.os αγωγή ξεκινάει σε δόση του 1 mgr/kgr/ημέρα πρεδνιζόνης , η οποία βαίνει            

μειούμενη και μπορεί να διακοπή μεταξύ 4ου και 6ου μήνα.

 ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ P.EΧ

Σε ασθενείς με ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

ή με ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (κρεατινίνη ορού > 4 mg/dl)

ή σε ασθενείς που χρήζουν ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

 Σύμφωνα με την μελέτη PEXIVAS η πλασμαφαίρεση , σε  ασθενείς με κυψελιδική 

αιμορραγία ή νεφρική ανεπάρκεια , δεν μείωσε την επίπτωση της ΤΣΧΝΝ ή θανάτου στο 1 

έτος ή σε μια follow up περίοδο πάνω από 7 έτη.
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ

 Η χρονική στιγμή  έναρξης της θεραπείας διατήρησης εξαρτάται από το σχήμα της 

θεραπείας έναρξης.

- Οι ασθενείς που έλαβαν ριτουξιμάμπη ξεκινούν την θεραπεία συντήρησης σε 4 – 6 μήνες 

από την τελευταία δόση.

- Οι ασθενείς που έλαβαν i.v κυκλοφωσφαμίδη δύναται να ξεκινήσουν την θεραπεία σε 

2-4 εβδομάδες από την τελευταία δόση(εφόσον τα λευκά αιμοσφαίρια είναι >3500/ml)

- Eάν οι ασθενείς έλαβαν p.os κυκλοφωσφαμίδη, η θεραπεία συντήρησης μπορεί να 

ξεκινήσει άμεσα.

 Συστήνεται η θεραπεία διατήρησης με ΡΙΤΟΥΞΙΜΑΜΠΗ

Λογικές εναλλακτικές αποτελούν          -ΑΖΑΘΙΟΠΡΙΝΗ

-ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ

-ΜΥΚΟΦΕΝΟΛΙΚΟ ΟΞΥ
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 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  ΡΙΤΟΥΞΙΜΑΜΠΗΣ

Χορηγείται σε δόσεις από 500 έως 1000 mg κάθε 6 μήνες.

- ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  ΑΖΑΘΙΟΠΡΙΝΗΣ

Αρχικά χορηγείται σε δοσολογία των 50 mg/ημέρα, η οποία εάν είναι καλά ανεκτή

αυξάνεται σταδιακά σε 2 mg/kgr/ημέρα

- ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ 

Αρχικά σε δόσεις των 15 mg/εβδομάδα, αυξάνοντας την δόση κατά 5 mg/εβδομάδα 

κάθε 2 έως 8 εβδομάδες ,έως 25mg/εβδομάδα

- ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΟΦΕΝΟΛΙΚΟ ΟΞΥ

Τυπική δοσολογία μεταξύ 1.5 – 3 mg /ημέρα
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΦΕΣΗΣ

 Από 12 έως 24 μήνες.

 Οι ασθενείς με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου για ΥΠΟΤΡΟΠΗ (κυψελιδική αιμορραγία,

PR-3 ANCA) συνεχίζουν την θεραπεία από 24 έως 36 μήνες.

 Συνεχίζουμε την θεραπεία συντήρησης ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ σε ασθενείς  που έχουν παρουσιάσει ήδη 

υποτροπή ,ειδικά σε αυτούς με εγκατεστημένη βλάβη οργάνων , οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να 

ανεχθούν περαιτέρω επιδείνωση μετά από μία ακόμα υποτροπή.

 Σε  ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο υποτροπής (π.χ MPO –p ANCA, χωρίς πνευμονική συμμετοχή)

μπορούμε να διακόψουμε την θεραπεία μετά από 6 – 12 μήνες.
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 Για τους ασθενείς που ΔΕΝ παρουσιάζουν επαπειλούμενη για τη ζωή

νόσο, συστήνεται θεραπεία ΕΝΑΡΞΗΣ με γλυκοκορτικοειδή σε συνδιασμό

με μεθοτρεξάτη

 Πρόκειται για ασθενείς με συμμετοχή του ανωτέρου αναπνευστικού 

(ρινοκολπίτιδα), πνευμονικό οζίδιο ,αρθρίτιδα .

 Σε αυτούς τους ασθενείς η μεθοτρεξάτη μπορεί να συνεχιστεί ως 

θεραπεία ΥΦΕΣΗΣ.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ  

 Περίπου το ¼  έως ½ των ασθενών θα εμφανίσει υποτροπή της νόσου σε 

μερικά έτη.

 Οι υποτροπές αναγνωρίζονται με βάση τα κλινικά και ιστολογικά ευρήματα της 

νόσου.

 Η αύξηση των τίτλου των ANCA αυξάνει την πιθανότητα υποτροπής

 Σε προοπτικές μελέτες ο σχετικός κίνδυνος υποτροπής ήταν αυξημένος στα 

άτομα που ήταν θετικοί για PR- 3 ANCA και εκδηλώσεις από το ανώτερο και 

κατώτερο αναπνευστικό σύστημα.

 Συχνότερα δοκιμάζεται η ίδια θεραπεία που εφαρμόστηκε κατά την ΕΝΑΡΞΗ 

αλλά αυτή μπορεί να αποδειχθεί αρκετή, λιγότερο επιθετική ή τοξική.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

 Ασθενής 64 ετών με α/α  Α.Υ και ΧΑΠ προσήλθε στο ΤΕΠ αιτιώμενος εμπύρετο, 

με συνοδό αρθραλγία και ωταλγία από ημερών.

Ο  ε/ε ανέδειξε ΟΝΒ (κρεατινίνη ορού 3.4 mg/dl και ουρία 85 mg/dl) καθώς  

και αναιμία ορθόχρωμη, ορθοκυτταρική.

 Την 3η ημέρα νοσηλείας του παρουσίασε ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ και υποβλήθηκε σε CT 

θώρακος, η οποία ανέδειξε εκτεταμένα συρρέοντα κυψελιδικά διηθήματα,

ενδεικτικά διάχυτης αιμορραγίας.

Ο  ε/ε ανέδειξε περαιτέρω επιδείνωση της νεφρικής του λειτουργίας και έγινε 

έναρξη i.v αγωγής με μεθυλπρεδνιζολόνη (1 gr για 3 ημέρες) και στη συνέχεια σε 

80mg/ημέρα.

 Η γενική ούρων που εστάλη, ανέδειξε αιματουρία ενώ στη συλλογή ούρων 

24ώρου διαπιστώθηκε σημαντική πρωτεινουρία.

Ο ανοσολογικός έλεγχος ανέδειξε ΘΕΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  c- ANCA : 3.8 (Φ.Τ < 1)
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• Λόγω  ενεργής λοίμωξης ουροποιητικού από ENTEROCOCCUS FAECALIS, 

πρόσφατης λήψης αντιαιμοπεταλιακής αγωγής και ραγδαίας επιδείνωσης της 

αναπνευστικής του λειτουργίας με διασωλήνωση , ΔΕΝ ήταν δυνατή η

διενέργεια βιοψίας νεφρού για την διερεύνηση του ΠΝΕΥΜΟΝΟΝΕΦΡΙΚΟΥ   

ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ. 

• Λόγω ταχέως επιδεινούμενης ΟΝΒ και κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ενδεικτικό 

ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑΣ με προσβολή του νεφρού και του αναπνευστικού συστήματος (πιθανή 

ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ WEGENER), τέθηκε  καθετήρας αιμοκάθαρσης και ακολούθησαν  

συνεδρίες εξωνεφρικής κάθαρσης καθώς και πλασμαφαίρεσης (συνολικά 10 

συνεδρίες. Λόγω της πρόσφατης κυψελιδικής αιμορραγίας και της μικροβιαιμίας 

χρησιμοποιήθηκε ως υποκατάσταστο αλβουμίνη αλλά και  FFP).

Επιπλέον έλαβε 3 ώσεις ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗΣ έως και την έξοδο του από το 

νοσοκομείο, παράλληλα σε στενό ε/ε προς αποφυγή λευκοπενίας.

• Παρουσίασε σταδιακή βελτίωση της κλινικοεργαστηριακής του εικόνας, 

αποσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε θάλαμο προς περαιτέρω νοσηλεία.

• Ο ανοσολογικός έλεγχος για c- ANCA παρουσίασε μείωση του τίτλου μετά από τις 5 

πρώτες συνεδρίες πλασμαφαίρεσης (2.5), ενώ αρνητικοποιήθηκε 2 εβδομάδες 

μετά το πέρας της τελευταίας συνεδρίας.   



 Υποβλήθηκε σε καθημερινή φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία λόγω μυικής

ατροφίας, συνέπεια της λήψης κορτιζόνης και εξήλθε 1 ½ μήνα μετά την 

εισαγωγή του.

Τελευταίος ε/ε με τιμή κρεατινίνης ορού 2.4 mg/dl και ουρίας 71 mg/dl

(e GFR 29%).

 Προσήλθε εκ νέου στην κλινική μας προς συνέχιση της θεραπείας έναρξης με 

κυκλοφωσφαμίδη (συνολικά έλαβε 6 δόσεις των 750 mg/2 εβδομάδες).

 Ο ασθενής παρουσίασε ύφεση της νόσου (χωρίς κλινικές εκδηλώσεις και αρνητικό 

ίζημα ούρων για ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους) και 2 εβδομάδες μετά την 

τελευταία δόση, έγινε έναρξη της θεραπείας συντήρησης με ΑΖΑΘΙΟΠΡΙΝΗ 

(50 mgr ,1x2).

 Tακτικός έλεγχος στα Ε.Ι προς παρακολούθηση.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


