
Εισαγωγή στη νεφρολογική κλινική 
 

Ανδρας 64 ετών 
 

Αιτία εισόδου: Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας - ανουρία 
 

Παρούσα Νόσος:  
•  Προ 1 έτους φυσιολογικά επίπεδα κρεατινίνης ορού 
• Προοδευτική αύξηση επιπέδων κρεατινίνης ορού 
• Λεμφαδένες στις παραορτικές αλύσους αμφοτερόπλευρα 
• Στις 23/11/12 οπισθοπεριτοναϊκός διατεταμένος                        

λεμφαδένας, διάταση ουρητήρα και ΠΚΣ αριστερού                            
νεφρού (US κοιλίας) 

• Από εβδομάδος αδυναμία λήψης τροφής και υγρών 
 
 
 

 

11/09 Cr:0.9mg/dl 

12/11 Cr:1.6 mg/dl 

02/12 Cr:3.6 mg/dl 

05/12 Cr:4.07 mg/dl 

11/12 Cr:6.7 mg/dl 

12/12 Cr:7.14 mg/dl 



Ατομικό Αναμνηστικό 
 
• Από 20 έτη Σακχαρώδης Διαβήτης (χωρίς φάρμακα από έτους) 
• Από έτους μάζα ήπατος (διάγνωση από MRI, CT) 
 

• Στις 23/11/12 οριακή υπερπλασία προστάτου 
• Αρχές 12/12 λήψη sorafenib (Nexavar) για 4-5 μέρες ;;;;; 
 

Κληρονομικό Αναμνηστικό 
 
• Πατέρας απεβίωσε από λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα (μακροσφαιριναιμία 
Waldenstrom) 
• ? 
 

Ανασκόπηση Συστημάτων 
 
 
 
 
 

 



Κλινική Εξέταση: 
 
• Φυσιολογικό Αναπνευστικό Ψιθύρισμα 
• Χωρίς οιδήματα κάτω άκρων 
• Κοιλία ΜΕΑ, ήπαρ ψηλαφητό 
• Α.Π.: 160/90 mmHg 
• Αφυδάτωση, απόπνοια οξώνης 
•Νέκρωση δακτύλων (2) δεξιού ποδιού 
 
Εργαστηριακές Εξετάσεις: 
 
•Ht:30  PLT: 117.000 
• Λευκά: 8220 –φυσ τύπο 
•Cr:9,4   Urea:191mg/dL 
• LDH=156IU/L 
•pH=7.16, HCO3=6.3 
• V(ούρων)=450cc/24ωρο 
 

• U/S:  Διάταση ΠΚΣ αριστερού νεφρού 
• Ουρολογική εκτίμηση και σύσταση για τοποθέτηση pigtail 
 
 
 

 



Από την επόμενη, έναρξη αιμοδιάλυσης με τεχνητό νεφρό και μεταγγίσεις με 
ΜΣΕ, τα οποία συνεχίζονται σ’όλο το διάστημα νοσηλείας. Η ΑΠ επανήλθε στο 
φυσιολογικό σε δύο μέρες.  
 
Στις 28/12 τοποθετήθηκε pigtail          ποσότητα ούρων (1300cc) 
 
 
Στις 7 Ιανουαρίου διενεργήθηκε προεγχειρητικός έλεγχος με MRI κοιλίας για τη 
διερεύνηση του ηπατικού μορφώματος  
 κοιλιακοί και λαγόνιοι διατεταμένοι λεμφαδένες, αλλοιώσεις στα οστά 
λεκάνης πιθανώς εκφυλιστικής αρχής, διάταση ουρητήρα και ΠΚΣ αριστερού 
νεφρού.  
 
Το υπερηχογράφημα καρδιάς έδειξε φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης. 
 
 
 
 

Πορεία Νόσου 



 
•Α/α σκελετού  όχι οστεολύσεις 
 

•Σπινθ/μα Οστών  ηπίως αυξημένη καθήλωση ρ/φ στη δεξιά ιερολαγόνιο 
άρθρωση και στο ιερό οστούν, ευρήματα εκφυλιστικής πιθανόν αρχής 
 

 
 

Εργαστηριακά Ευρήματα 

  



 
 
 
 



 
 

 
•Οστεομυελική Βιοψία  πυκνή διάμεση διήθηση σε ποσοστό 80% από 
λεμφοπλασματοκυτταρικό πληθυσμό, θετικό στις χρώσεις για CD20 και CD138 (εν 
μέρει), αρνητικό στις χρώσεις για CD56, c-kit και κυκλίνη D1, και μονοκλωνικό στην κ 
ελαφρά άλυσο  (συμπέρασμα: πιθανή Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom) 
 
 
•Προσδιορισμός Ανοσοσφαιρινών  αυξημένη IgMκ, με περίσσεια κ αλυσίδων 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργαστηριακά Ευρήματα 

  
Φ.Τ. 

IgG 869 mg/dL 700-1600 

IgA 33 mg/dL 70-400 

IgM  3.620 mg/dL 40-230 

Ελεύθερες κ-αλυσίδες ορού 2730 mg/L 3,3-19,4 

Ελεύθερες λ-αλυσίδες ορού 67,8 mg/L 5,71-26,3 

Κ/Λ Ratio 40,27 0,26-1,65 
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Presentation Notes
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Εργαστηριακά Ευρήματα 

  

• Καρυότυπος μυελού  φυσιολογικός 
 
• CT θώρακος  δεξιός μασχαλιαίος λεμφαδένας (18mm),  και         

άλλοι δεξιά παρατραχειακά, μικρή αμφοτερόπλευρη υπεζωκοτική 
συλλογή. 

 
• Βυθοσκόπηση:  
ΔΟ: μονήρης κηλιδώδης αιμορραγική εστία κροταφικά 
ΑΟ: βαμβακόμορφο εξίδρωμα στο άνω κροταφικό αγγειακό πόλο, χωρίς 

αλλοιώσεις διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
 
 
• Ιστολογική μελέτη λοβεκτομής: 
Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα ανωτέρας διαφοροποίησης, φλεγμονώδους 

τύπου, σταδίου pT1 
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• Γυναίκα ηλικίας 70 ετών, Ελληνικής καταγωγής, χήρα με δύο τέκνα, 
οικιακά, κάτοικος Περάματος Πειραιά 

• Κληρονομικό αναμνηστικό:  Πατέρας απεβίωσε από ΑΕΕ, μητέρα ΣΔ 
τύπου ΙΙ, ΑΥ 

• Ατομικό αναμνηστικό : Αρτηριακή υπέρταση, χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (γνωστή από 8 έτη, χωρίς θεραπεία από 3 έτη), προ έτους 
αναφέρεται κρεατινίνη: 2,4mg/dl κατά τη διάρκεια επεισοδίου οξείας 
γαστρεντερίτιδας χωρίς περαιτέρω έλεγχο.  

• Φαρμακευτική αγωγή : Συνδυασμός εναλαπρίλης 20mg – 
υδροχλωροθειαζίδης 12,5mg  1/2x1  

• Έξεις και τρόπος ζωής : Καπνίστρια 20 πακέτα-έτη, περιστασιακή χρήση 
οινοπνεύματος  

• Αιτία εισόδου : Έμετοι - ολιγουρία 
• Παρούσα νόσος :  10 ημέρες προ της εισαγωγής η ασθενής εμφάνισε 

λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού με πυρετό μέχρι 39 οC που 
αντιμετωπίστηκε με μακρολίδιο με ύφεση της συμπτωματολογίας και του 
πυρετού. Από 5ημέρου προ της εισαγωγής 1-2 έμετοι καθημερινά, από 
2ημέρου προ της εισαγωγής μείωση της διούρησης.  



• Αντικειμενική εξέταση :  
• Επισκόπηση: Αρτιμελής. Όψη πάσχοντος, θρέψη καλή. 

Ωχρότητα δέρματος και επιπεφυκότων. Θ: 36,5 οC, 
   Δεν ψηλαφώνται λεμφαδένες 
• Αναπνευστικό :  Φυσιολογική έκπτυξη ημιθωρακίων. 

Τραχύτητα αναπνευστικού ψιθυρίσματος άμφω 
• Καρδιαγγειακό :  Α.Π. : 115/80 mmHg, 80 σφ/min. Καρδιακοί 

τόνοι: ρυθμικοί, βύθιοι, χωρίς ήχο περικαρδιακής τριβής. 
Σφαγίτιδες: (-), Περιφερικά αγγεία: ψηλαφητές περιφερικές 
σφύξεις. Οιδήματα κάτω άκρων: (-)  

• Πεπτικό :  Κοιλία μαλθακή, ευπίεστη, ανώδυνη.  Ήπαρ : κφ.  
Σπλην : κφ . Εντερικοί ήχοι : κφ 

• Ουρογεννητικό :  Giordano: (-) 
• Ερειστικό – Νευρικό :  κφ 



• Εργαστηριακός έλεγχος : 
• Γεν. Αίματος :  Hgb: 7,7 gr/dl Hct: 22,6 %, RBC: 2,2x106/mm³, MCV: 99,6,  WBC: 

3480/mm³ ( P:59%, L:31%, M:7% ), PLT: 211.000, TKE: 130mm(1h ) 
• Γεν. Ούρων :  pH: 6 ,  ε.β.: 1014,  Λεύκωμα:(-), Γλυκόζη:(-), Πυοσφαίρια : 2-4 

κ.ο.π.,  Ερυθρά : 0-2 κ.ο.π. 
• Βιοχημικά :  Glu: 94mg/dl, U: 411mg/dl, Cr: 18,9mg/dl,  Κ+:6,7mEq/l,  Na+: 

136mEq/l,  CPK: 95U/l, LDH: 458U/l, AST: 8U/l, ALT:9U/l, ALΡ: 91U/l  γGT: 16U/l, 
ολική χολερυθρίνη: 0,5mg/dl, αμυλάση:124U/l Ca: 7,4mg/dl, P: 9,6mg/dl, Ουρικό 
οξύ: 7,5 mg/dl, χοληστερόλη: 217mg/dl, τριγλυκερίδια: 195mg/dl, HDL: 30mg/dl, 
LDL:148mg/dl, Mg: 2,6mg/dl, ολικά λευκώματα: 5,8 g/dl,  αλβουμίνη:4g/dl, 
σφαιρίνες: 1,8g/dl, CRP: 18,4mg/l , ΑSTO: 12,2U/ml, PT: 12,9΄΄ , αPTT: 30,20΄΄, 
INR: 1,22,  Ινωδογόνο: 692mg/dl,  HbsAg:(-), Anti-HCV: (-), Ηλεκτροφόρηση 
λευκωμάτων ορού: (-) 

• Αέρια αίματος: pH: 7,15, pO2: 90mmHg, PCO2: 28mmHg,  
     HCO-3: 11mmol/l 
• Κ/α ούρων (-) 
• Α/α θώρακος: (-), ΗΚΓ: (-), CT θώρακος:(-), CT άνω/κάτω κοιλίας: (-), U/S νεφρών: 

Nεφροί φυσιολογικού μεγέθους με σημαντικού βαθμού αύξηση της ηχογένειας. 
Δεν ελέγχονται διατάσεις πυελοκαλυκικών συστημάτων.  



 



ΟΝΑ Επί Εδάφους ΧΛΛ-ΠΜ 

Ηλεκτροφόρηση Λευκωμάτων 



Μυελόγραμμα 



Μυελόγραμμα 



Ανοσοφαινότυπος 

ΟΝΑ Επί Εδάφους ΧΛΛ-ΠΜ 



Δείκτης Επιφανείας 
 

Βαθμοί 
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Ανοσοφαινοτυπικό Σύστημα Λευχαιμικών Λεμφουπερπλασιών 

Matutes et al, Leukemia 1994 

ΟΝΑ Επί Εδάφους ΧΛΛ-ΠΜ 



Πολλαπλούν Μυέλωμα Χρονία Λεμφογενής Λευχαιμία 

 Συχνότερο αίτιο λεμφοκυττάρωσης 
(CD5+CD23+) σε άτομα >50 ετών 

 Συχνά, ασυμπτωματικοί ασθενείς 
χωρίς αντικειμενικά ευρήματα 

 Λεμφαδενοπάθεια, Σπληνομεγαλία 

 Συχνή η μακρά επιβίωση 

 Παρουσία μονοκλωνικών 
πλασματοκυττάρων στο μυελό 
των οστών. Εκκρίνουν Ig 

 Συχνότητα: 3-4/ 100.000 / έτος 
 Διάμεση επιβίωση 3-5 έτη 
 

 

ΟΝΑ Επί Εδάφους ΧΛΛ-ΠΜ 



Τροποποιηθέν από Bradwell AR:  
Serum FLCR Analysis, 2004 

Ελαφρά άλυσσο 

Ελεύθερες κ 

Ελεύθερη λ 

 Τα πλασματοκύτταρα 
εκκρίνουν φυσιολογικά ένα 
είδος βαρειάς αλύσου μαζί 
με κ ή λ ελαφρά άλυσο 

 Οι ελαφρές άλυσοι 
εκκρίνονται σε περίσσεια σε 
σχέση με τις βαρειές 

 Η κ άλυσος είναι μονομερής 
ενώ η λ συνήθως διμερής 

 Οι κ άλυσοι εκκρίνονται σε 
διπλάσια ποσότητα από τις λ 

 Στον ορό, λόγω της 
γρήγορότερης κάθαρσης των 
κ είναι περισσότερες οι λ 
ratio k/λ <1 

Ελεύθερες Αλύσεις Ανοσοσφαιρινών (1) 

ΟΝΑ Επί Εδάφους ΧΛΛ-ΠΜ 



 Περίπου 500mg ελευθέρων ελαφρών αλύσεων παράγονται 
καθημερινά από τα λεμφικά κύτταρα και πλασματοκύτταρα 

 Οι ελαφρές άλυσοι καταβολίζονται στους νεφρούς 
 Περνούν το σπείραμα και επαναρροφώνται φυσιολογικά σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια όπου αποδομούνται  

Bradwell AR: Serum FLCR Analysis, 2004 

Ελεύθερες Αλύσεις Ανοσοσφαιρινών (2) 

ΟΝΑ Επί Εδάφους ΧΛΛ-ΠΜ 



ΟΝΑ Επί Εδάφους ΧΛΛ-ΠΜ 
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ΟΝΑ Επί Εδάφους ΧΛΛ-ΠΜ 
Ανταπόκριση 
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ΟΝΑ Επί Εδάφους ΧΛΛ-ΠΜ 
Ανταπόκριση 
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ΟΝΑ Επί Εδάφους ΧΛΛ-ΠΜ 
Συνύπαρξη ΧΛΛ-ΠΜ (?) 

 Στην διεθνή βιβλιογραφία, ~ 24 περιπτώσεις 

 Σε 2, βρέθηκε ότι τα δυό νοσήματα προέρχονται από τον 

ίδιο νεοπλασματικό κλώνο 

 Στίς περισσοτερες περιπτώσεις, αποδείχθηκε ότι τα δυό 

νοσήματα προέρχονταν από διαφορετικούς κλώνους 

 (Ανοσοφαινοτυπικά) 

Mε FISH 

 Aνάλυση ανασυνδυασμού γονιδίου Ig (ομολογία) 

 Πιθανός ρόλος της Fludarabine στην ανάπτυξη δεύτερης 

νεοπλασίας 
 

 



 



Εισαγωγή (1) 

• Οι IgM παραπρωτεϊναιμίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 
νοσημάτων 

IgM monoclonal gammopathy consists of a broad 
spectrum of diseases, ranging from apparently 
benign to malignant conditions. In a long-term 
follow-up study of 430 patients in whom a 
monoclonal IgM serum protein had been 
identified, 242 (56%) had monoclonal 
gammopathy of undetermined significance, 71 
(17%) had Waldenström's macroglobulinemia, 28 
(7%) had lymphoma, 21 (5%) had chronic 
lymphocytic leukemia, 6 (1%) had primary 
amyloidosis, and 62 (14%) had other malignant 
lymphoproliferative diseases. More than two-
thirds of the patients died, and the most common 
cause of death was a lymphoid malignant process.   

Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 

The Spectrum of IgM Monoclonal Gammopathy in 430 Cases. R.A. Kyle & J.P. Garton. Mayo Cin 
Proc. 62;8: 719–731, 1987. 

N=430 % 

IgM-MGUS 56 

WM 17 

B-NHL 7 

CLL 5 

AL-Αμυλοείδωση 1 

Άλλα Β-ΛΥΝ 14 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 
Εισαγωγή (2) 

• Κάθε Β-ΝΗΛ μπορεί να εκκρίνει IgM παραπρωτεϊναιμία 

 Ουσιαστικά, οποιοδήποτε Β-
λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα 
μπορεί να εκκρίνει IgM 

Pangalis, Kyrtsonis, et al, Leukemia, Lymphoma & Myeloma, 2005 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 
Εισαγωγή (2) 

• Κάθε Β-ΝΗΛ μπορεί να εκκρίνει IgM παραπρωτεϊναιμία 

Lin et al. Am J Clin Pathol 2005;123:200-205 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 

• Άνδρας 84 ετών με IgM παραπρωτεϊναιμία και ιστορικό SMZL προ 
9ετίας, προσέρχεται σε άριστη γενική κατάσταση, επειδή 
παρουσιάζει λεμφοκυττάρωση και διόγκωση σπληνός 

• Αρχικά είχε λάβει 6 κύκλους χημειοθεραπεία που δεν θυμάται 
ποια (πιθ [R]-CHOP ή –COP) και παρέμεινε σε μακροχρόνια ύφεση 
 
 
 
 
 
 
 

• Όχι πυρετός ή απώλεια βάρους 
 
 

Παρουσίαση Περιστατικού 

Αντικειμενική Εξέταση 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 

• Hb: 11,4 g/dl, WBC: 16, 6 x 109/L, PLT: 136 x 109/L 
• Μορφολογία Λεμφοκυττάρων Αίματος / Μυελόγραμμα 

 
 
 
 
 
 
 
 

• U: 93 mg/dl, Cr: 1,5 mg/dl, ηπατική Β/Χ κφ, LDH: 194 U/L (κφ), 
ουρικό οξύ: 5,4 mg/dl, ολικά λευκώματα: 8,1 g/dl 
 

Εργαστηριακά Ευρήματα (1) 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 

• Η/ση λευκωμάτων 
 
 
 
 

• Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών 
• IgG: 1600 mg/dl, IgA: 141 mg/dl, IgM: 325 mg/dl 

 
• Ανοσοκαθήλωση λευκωμάτων ορού: ανιχνευεται 

μονοκλωνική πρωτεϊνη ΙgMκ και πολύ μικρό κλάσμα ΙgMλ 

Εργαστηριακά Ευρήματα (2) 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 

• Ναι 
 

• Οχι 

Με τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχει λόγος να 
αμφισβητήσουμε την αρχική διάγνωση? 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 

Ποια η πιθανότερη διάγνωση? 

•  Σπληνικό λέμφωμα από την οριακή ζώνη (SMZL) 

•   Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα (LPL/WM) 

• Λέμφωμα από τα κύτταρα του μανδύα (MCL) 

•  Χρονία λεμφογενής λευχαιμία (CLL)/λέμφωμα από μικρά 

β-λεμφοκύτταρα (SLL)  

• Οζώδες λέμφωμα (FL) 

•  Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-λεμφοκύτταρα (DLBCL) 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 

• CT τραχήλου: χωρίς ευρήματα 
 

• CT θώρακος: παρουσία πολλαπλών λεμφαδένων 
παρατραχιακά, ο μεγαλύτερος 16 mm 
 

• CT άνω-κάτω κοιλίας:  
– Σπληνομεγαλία (15,5 x 12,5 cm),  
– Στο τυφλό συμπαγόμορφη αλλοίωση που επεκτείνεται προς την 

ειλεοτυφλική βαλβίδα, παρουσία λεμφαδένων τοπικά (μεγαλύτερος 2 
cm).  

– Συρροή λεμφαδένων παραορτικά (μεγαλύτερος 13 mm),  
– Bουβωνικός λεμφαδένας δεξιά 16 mm. 

Εργαστηριακά Ευρήματα (3) 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 
Ανοσοφαινότυπος Αίματος/Μυελού 

Ο ανοσοφαινότυπος αίματος και μυελού έδειξε την παρουσία 
πληθυσμού Β-λεμφοκυττάρων CD19 (+), CD20(+) με έντονη 
έκφραση, CD22(+) , CD5(+), CD23(-), έντονη έκφραση 
ανοσοσφαιρίνης επιφανείας κ, έντονη έκφραση FMC7 και CD79b 

Οστεομυελική Βιοψία 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 

Ποια θα ήταν η πιθανότερη διάγνωση? 

•  Σπληνικό λέμφωμα από την οριακή ζώνη (SMZL) 

•  Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα (LPL/WM) 

• Λέμφωμα από τα κύτταρα του μανδύα (MCL) 

•  Χρονία λεμφογενής λευχαιμία (CLL) 

• Λέμφωμα τύπου MALT 

• Οζώδες λέμφωμα (FL) 

•  Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-λεμφοκύτταρα (DLBCL) 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 
Σπληνικό λέμφωμα από την οριακή ζώνη (SMZL) 
• <5% των ΝΗΛ, Διήθηση/διόγκωση σπληνός εξ’ ορισμού 
• Ήπιο νόσημα. Σπάνια η συμμετοχή λεμφαδένων (πλην των τοπικών) και των 

εξωλεμφαδενικών θέσεων 
• Πιθανή η IgM παραπρωτεϊναιμία. Λευχαιμική εικόνα ή κυτταροπενίες, 

διήθηση μυελού σχεδόν πάντα 
•  Μη ειδικό φαινότυπο συνήθως sIgM/IgD, έντονη έκφραση Ig επιφανείας κ, 

CD20(+) , CD5(-), CD23(-), FMC7 (+), CD79b (+), CD103 (-/+), CD10 (-) 

Matutes et al, Leukemia (2008) 22, 487–495 

Αυτό δεν ταιριάζει 

Αυτό δεν ταιριάζει 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 
Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα (LPL/WM) 
• <5% των ΝΗΛ, IgM παραπρωτεϊναιμία εξ’ ορισμού 
• Ήπιο νόσημα. Λεμφαδενοπάθεια και σπληνομεγαλία στο 20% των ασθενών, 

πιθανή αλλά σπάνια η διήθηση εξωλεμφαδενικών θέσεων 
• Λευχαιμική εικόνα σε 15-20%, διήθηση μυελού στο 100% 
•  Μη ειδικό φαινότυπο συνήθως sIgM, έντονη έκφραση Ig επιφανείας κ, 

CD20(+) , CD5(-), CD23(-), CD79a (+) και CD79b (+), CD103 (-/+), CD10 (-) 

Απουσία t(14;18) 
βοηθά την ΔΔ με FL, 
Απουσία t(11;14) την 
ΔΔ με MCL και 
απουσία έκφρασης 
IgD την ΔΔ με SMZL 
MYD88 

Στη σειρά 185 ασθενών με 
LPL/MW του τμήματος 

μας, 4 είχαν Α/Φ CD5(+), 
CD23(-) κα ιαπουσία  

t(11;14) με FISH 

Υπάρχουν 
παραλλαγές: 

CD5 (+) ~ 35%, 
CD23 (+) ~45% 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 
Λέμφωμα από τα κύτταρα του μανδύα (MCL) 
• 9% των ΝΗΛ, Γενικευμένη νόσος, προχωρημένο στάδιο στο 85%. Επιθετική 

κλινική πορεία.  Πολύ πιθανή η συμμετοχή εξωλεμφαδενικών θέσεων  
• Σπληνομεγαλία 55% 
• Πιθανή η IgM παραπρωτεϊναιμία.  
• Β-συμπτώματα 45%. Λευχαιμική εικόνα 40% 
• Τυπικός φαινότυπος CD20(+) CD5(+), CD23(-), FMC7(+), CD79b(+) 
• Κυκλίνη D1, t(11;14) 

Οζώδες λέμφωμα (FL) 
• 20(?)% των ΝΗΛ, Γενικευμένη νόσος, προχωρημένο στάδιο στο 85%. Ηπια 

κλινική πορεία με αυτόματες υφαίσεις και εξάρσεις  
• Οζώδες πρότυπο διήθησης. Grades 1 & 2 (ήπια), ή 3  
• Λεμφαδενική νόσο με συχνή συμμετοχή μυελού, σπληνός, Waldeyer, 

λευχαιμική εικόνα, κ’ πολύ πιθανή η προσβολή εξωλεμφαδενικών θέσεων 
(Γαστρεντερικό σωλήνα κά.) 

• Πιθανή η IgM παραπρωτεϊναιμία.  
• φαινότυπος CD20(+) CD5(-), CD23(-), CD79α(+), CD43(-). Bcl2(+), Bcl6(+), 

CD10(+), t(14;18) 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 
Λεμφώματα MALT με διήθηση σπληνός 
• Σπάνια παρατηρείται συμμετοχή σπληνός σε MALT ΝΗΛ, ενώ μπορεί και ο 

μελός να είναι διηθημένος 
• Εξωλεμφαδενική εντόπιση εξ’ ορισμού 
• Σπάνια λευχαιμική εικόνα 
• Ήπια κλινική πορεία.  
• Πιθανή η IgM παραπρωτεϊναιμία  
• Χαρακτηρίζεται από απουσία t(14;18) και έκφρασης IgD που είναι συχνή στα 

SMZL 
• Μη ειδικός ανοσοφαινότυπος συνήθως sIgM, έντονη έκφραση Ig επιφανείας , 

CD20(+) ,  CD5(-), CD23(-), CD79a (+) και CD79b (+), CD103 (-/+), CD10 (-) 

Matutes et al, Leukemia 2008; 22, 487–495 
Du et al.. Blood 1997; 90: 4071–4077. 
Remstein et al Am J Pathol 2000; 156: 1183–1188. 

Βοηθά την ΔΔ με FL 
και SMZL, 
 
όχι όμως με LPL/WM 
 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 
Χρονία λεμφογενής λευχαιμία (CLL) 
• Συχνότερη λευχαιμία στους ενήλικες στον δυτικό κόσμο 

• Ήπια κλινική πορεία 

• Εκδηλώνεται με λεμφοκυττάρωση, λεμφαδενοπάθεια, σπληνομεγαλία και 

κυτταροπενίες 

• Σπάνιες οι εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις και ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη 

Θέση  

• Πιθανή η IgM παραπρωτεϊναιμία  

• ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων συνήθως sIgD, ασθενής έκφραση Ig 

επιφανείας και CD20(+) , CD5(+), CD23(+), FMC7(-), CD79b(-), CD200(+) 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 

• Παρουσία t(11;14)(q13;q32) με FISH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργαστηριακά Ευρήματα (4) 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 
Βιοψία συμπαγόμορφης αλλοίωσης τυφλού  

MCL 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 

‘Υπάρχουν ήπιες μορφές MCL? 
• Ήπια μορφή με λευχαιμική εικόνα, χωρίς λεμφαδενοπάθεια και σπληνομεγαλία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ήπια σπληνική μορφή 
 
 
 

• Ήπια λεμφαδενική μορφή 

Ondrejka et al, Haematologica, 2011 

Angelopoulou  et al, EJH, 2002 

Nodit et al,  Hum Pathol, 2003  



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 

Ήπια Σπληνική Μορφή MCL 

• Λευχαιμική εικόνα και σπληνομεγαλία 

 

• Μορφή που φαίνεται να έχει διαφορετική βιολογία νόσου 

– Απουσία SOX11 που εκφράζεται στο 90% των MCL με 

επιθετική συμπεριφορά 

– Σε μετατροπή της ήπιας σπληνικής μορφής: SOX11(-), 

ΤΡ53(+) → επιθετικότερη συμπεριφορά 

Fernandez et al, Cancer Res 2010 
Ondrejka et al, Haematologica 2011 



Ασθενής με IgM παραπρωτεϊναιμία 

Sachanas et al, Leukemia & Lymphoma 2011:  
Combination of rituximab with chlorambucil as first line treatment in patients 
with mantle cell lymphoma: a highly effective regimen 

Πορεία Νόσου 

• Ο ασθενής ολοκλήρωσε 12 κύκλους R-Chlorambucil, η 
γενική αίματος είναι φυσιολογική, χωρίς λευχαιμική 
εικόνα, στην αντικειμενική εξέταση, ο σπλήνας είναι 
αψηλάφητος και δεν παρατηρείται λεμφαδενοπάθεια 
 

• Η μονοκλωνική IgM παραμένει ανιχνεύσιμη στα ίδια 
επίπεδα 
 

• Εκκρεμεί επανασταδιοποίηση (ΟΜΒ, CTs)  



 



 
• Φύλο : άρρην 
• Ηλικία : 73 ετών 
• Εθνικότητα : Έλληνας 
• Επάγγελμα  : εργάτης 
• Τόπος γεννήσεως : Αγιάσος Λέσβου 
• Τόπος κατοικίας : Αγιάσος 

Στοιχεία ασθενούς 



 
 

• Πολλαπλούν μυέλωμα – Αμυλοείδωση- μακρογλωσσία    
 

 
 
 
 

    λειτουργικά ενοχλήματα 
 

 

Αιτία εισόδου 



 
 

• Οκτώβριος 2001      :  διάγνωση Πολλαπλού Μυελώματος IgΑ-λ   
          και αμυλοείδωσης γλώσσας  

 
•  Έλαβε        : - 4 κύκλους VAD  

                 -  Alexanian με την οποία επιτεύχθηκε             
plateau 

               - συντήρηση με IFN-a, η οποία δεν έγινε              
ανεκτή και διακόπηκε 

         - επανέναρξη σχήματος Alexanian  
 

• Φεβρουάριος 2004 :   παραπομπή στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με             
σκοπό την έναρξη θαλιδομίδης 
 

 
 

Παρούσα νόσος 



Παρούσα νόσος 

 
• Μάρτιος 2004         :    επανέναρξη VAD λόγω έλλειψης              

θαλιδομίδης 
             (έλαβε συνολικά 6 κύκλους) 
 
• Φεβρουάριος 2005 :   λόγω επιδείνωσης μακρογλωσσίας             

έναρξη θαλιδομίδης 
 

• Ιούνιος  2005     :  - καμιά βελτίωση 
           - επανέναρξη σχήματος Alexanian  
 
• Νοέμβριος 2005     :  - επιδείνωση μακρογλωσσίας 
                      - εισαγωγή για επανεκτίμηση 



 
 

• Γαστρεκτομή και ΓΕΑ κατά Bilroth I, προ 30 ετίας, λόγω έλκους 
• Καπνιστής, 30 πακέτα/έτη  

Ατομικό αναμνηστικό 



Οικογενειακό αναμνηστικό (κληρονομικό) 

97 ετών  70 ετών 
πνευμονικό 
οίδημα 

  

73 ετών 



Γενική Επισκόπηση  
 
• Ανάστημα: 1,75 m, σωματικό βάρος : 75 kg, σθενικός τύπος 
• Προπίπουσα γλώσσα  
 
Εξέταση κατά Συστήματα 
 
Γαστρεντερικό  
• Υπερτροφία ούλων   
• Ανώδυνη μαλθακή υπερτροφική γλώσσα  

 
Κυκλοφορικό 
• 70 σφύξεις/ λεπτό, άρρυθμος, , κανονικός σφυγμός 
• Α.Π. 120 / 80 mmHg 
• S1 – S2 ρυθμικοί ευκρινείς παρουσία κολλών έκτακτων συστολών  
 

 

 
Φυσική Εξέταση 

 



  
Ποσοτικός προσδιορισμός : 

ανοσοσφαιρινών 
  IgG 579   mg/dl  (φ.τ. 690-1400) 
 IgA: 1380  mg/dl (φ.τ. 88-410) IgM: 

22,4  mg/dl  (φ.τ. 34-210 
 
 
 
• Λεύκωμα ούρων 24h 3g 
 
 

Παρακλινικός Έλεγχος 

• Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών 
ορού 



 
• Triplex καρδίας : - EF 36-38% (>65% προ έτους) 
            - κοκκιώδες αστεροειδές (granular sparkling) 
            - διάταση καρδιακών κοιλοτήτων 
 
• Holter ρυθμού    : - πολλαπλές έκτακτες υπερκοιλιακές και    

 κοιλιακές συστολές  
 

• CTs         :  - πάχυνση τοιχώματος - οίδημα οισοφάγου  
            - διάταση καρδιακών κοιλοτήτων 
            - μικρή πλευριτική συλλογή άμφω 
            - ήπια διόγκωση ήπατος  
 

  
 

Παρακλινικός Έλεγχος 



 
 

Πορεία νόσου 

• Έναρξη 1ου κύκλου Bortezomib (VELCADE®)  
  - κάθε κύκλος είναι διάρκειας 21 ημερών  
  - χορηγείται bolus Bortezomib i.v.  τις ημέρες 1, 4, 8, 11.  
    και σε δόση 1,3 mg/m2  
 

• Την επομένη ημέρα της χορήγησης του φαρμάκου στον ασθενή, 
διαπιστώθηκε πάντα παροδική επιδείνωση της γλώσσας 
(οίδημα) που υφίονταν με διμεθινδένη, σετιριζίνη, ρανιτιδίνη και 
δεξαμεθαζόνη και διουρητικά (αγγειοοίδημα; δεξιά καρδιακή 
ανεπάρκεια;φαρμακευτική αντίδρασή;) 
 

• Στο τέλος του πρώτου κύκλου διαπιστώθηκε μικρή μείωση του 
μεγέθους της γλώσσας, η οποία όμως έγινε συμπαγέστερης 
σύστασης 

 



 
 
 

• Επανεκτίμηση πριν την έναρξη του δεύτερου κύκλου με triplex καρδίας 
και Holter ρυθμού, λόγω της καρδιοτοξικότητας του Bortezomib 
 

Σχεδιασμός θεραπείας 
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