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ΔΗΠΑΓΩΓΖ: Νη πξαγκαηηθέο πλεπκνληθέο θνηιόηεηεο
ιόγσ ζαξθνείδσζεο, νθείινληαη ζην απνηέιεζκα ηεο
ηζραηκηθνύ ηύπνπ λέθξσζεο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηε
καδηθή ζπζζώξεπζε θνθθησκάησλ ζαξθνεηδηθνύ
ηύπνπ θαη από ηελ πξνεθβνιή ηζραηκηθνύ παιώδνπο
ηλώδνπο ηζηνύ[1]. Δθδειώλνληαη ζε ιηγόηεξν από 1%
ησλ αζζελώλ κε ζαξθνείδσζε[2].
ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΝ: Γπλαίθα αζζελήο, 44
εηώλ πξώελ θαπλίζηξηα, κε αηνκηθό αλακλεζηηθό
ππνζπξνεηδηζκνύ,
ζπζηεκαηηθνύ
εξπζεκαηώδνπο
ιύθνπ, θαη πξόζθαηε αθαίξεζε γαζηξηθνύ δαθηπιίνπ,
πξνζέξρεηαη πξνο πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε επκεγέζνπο
παρπηνηρσκαηηθήο
θπζηηθήο
αιινίσζεο
δεμηάο
θνξπθήο πλεύκνλνο, πνπ αλαδείρζεθε ζε πξόζθαηε
αμνληθή ζώξαθνο, κε ζπλνδά πνιπάξηζκα ζπξξένληα
ρηιηνζηνκεηξηθά κηθξννδίδηα ζηνπο άλσ ινβνύο
ακθνηεξόπιεπξα (εηθόλα 1), θαη ιεκθαδελνπάζεηα
κεζνζσξαθίνπ δεμηά θαη ππιαία- πεξηβξνγρηθή
ακθνηεξόπιεπξα.
ΕΙΚΟΝΑ 1
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Αθξναζηηθώο παξνπζίαδε θπζηνινγηθό αλαπλεπζηηθό νκάδαο 4 (εηθόλα 3).
ςηζύξηζκα κε αλαθεξόκελε ζπκπησκαηνινγία ήπηνπ
ΕΙΚΟΝΑ 3
μεξνύ βήρα από δηκήλνπ. Ν πιήξεο εξγαζηεξηαθόο
έιεγρνο αλέδεημε κόλν ζεηηθά ANA θαη αζζελώο
ζεηηθά anti-dsDNA, θαηά ηα ινηπά ήηαλ αξλεηηθόο.
Έγηλε PET-CT όπνπ αλαδείρζεθαλ ππεξκεηαβνιηθνί
ιεκθαδέλεο ζην κεζνζσξάθην θαη ζηηο πλεπκνληθέο
πύιεο ακθνηεξόπιεπξα (εηθόλα 2), κε ζπλύπαξμε
ιεκθαδέλσλ κε επηόηεξε πξόζιεςε, ζηε δεμηά
ππεξθιείδηα ρώξα θαζώο θαη ζηνλ επαηνγαζηξηθό
ρώξν.
ΕΙΚΟΝΑ 2
Ζ ηζηνινγηθή εμέηαζε ησλ εμαηξεζέλησλ ηκεκάησλ,
αλέδεημε αιινηώζεηο κε λεθξσηηθήο θνθθησκαηώδνπο
θιεγκνλήο ζπκβαηέο κε ζαξθνείδσζε, κε απνπζία
εηδηθώλ
κηθξννξγαληζκώλ
ή
κπθήησλ
θαη
κπθνβαθηεξίσλ. Κέρξη ζήκεξα ε αζζελήο παξακέλεη
αζπκπησκαηηθή, κε ηηκέο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο
εληόο θπζηνινγηθώλ νξίσλ θαη ρσξίο κεηαβνιέο.
ΠΕΖΡΖΠΖ: Ζ ύπαξμε πλεπκνληθώλ θνηινηήησλ
απνηειεί ζπαληόηαην εύξεκα ζε αζζελείο κε
ζαξθνείδσζε. Γηα λα απνδσζνύλ ζηε λόζν ζα πξέπεη
Γηελεξγήζεθε
βξνγρνζθόπεζε
κε
θπζηνινγηθά πξώηα λα απνθιεηζηεί ε πεξίπησζε λα νθείινληαη ζε
επξήκαηα,
θαιιηέξγεηεο
θαη
θπηηαξνινγηθέο ινηκώμεηο ή λα πξόθεηηαη γηα
βξνγρεθηαζίεο ή
βξνγρηθνύ εθπιύκαηνο αξλεηηθέο, θαη TBNA ζηε ζέζε πλεπκνληθέο θύζηεηο[3].
7 αξλεηηθή. Θαηόπηλ δηελεξγήζεθε ξνκπνηηθή
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