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lėtinė limfocitinė B ląstelių leukemija, limfoma, ANCA, 
neimuninis glomerulonefritas. 

Santrauka
Greitai progresuojantis glomerulonefritas (GPGN) – 
klinikinis sindromas, kuriam būdinga staiga atsiradęs ir 
greitai progresuojantis inkstų funkcijos nepakankamu-
mas, hipertenzija, proteinurija ir hematurija. GPNG yra 
reta onkologinių ligų komplikacija. Yra įrodymų, kad 
pacientams, kuriems diagnozuotas ANCA vaskulitas, 
piktybinių navikų pasitaiko dažniau, lyginant su pacien-
tais, sergančiais kitų formų vaskulitais.  Šiame straip-
snyje pristatomas neimuninio, ANCA teigiamo GPGN 
klinikinis atvejis, galimai sąlygotas B smulkių limfocitų 
leukemijos (limfomos). Pacientas kreipėsi į LSMUL KL 
dėl sauso kosulio, dusulio ir tamsaus šlapimo. SPS atlik-
tuose tyrimuose ureminiai rodikliai buvo žymiai padidėję, 
gautas teigiamas COVID – 19  rezultatas. Paciento 
būklė įvertinta kaip ŪIFN, pradėta skubi hemodializė. 
Iš pradžių manyta, jog ŪIFN išsivystė dėl COVID – 19  
ligos sukeltų pakitimų. LSMUL KK Nefrologijos sky-
riuje dėl diagnozės patikslinimo atlikta inksto biopsija. 
Nustatyta: židininis pusmėnulinis ir sklerozuojantis glo-
merulonefritas be imunoreaktantų depozicijos glomer-
uluose bei B smulkių limfocitų limfoma (leukemija). 
Įvertinus klinikinius, laboratorinius ir instrumentinius 
duomenis, nuspręsta pradėti pulsterapiją metilpredni-
zolonu. Vėliau pradėta imunochemoterapija. GPGN, 
susijusio su LLL, prognozė ir atsakas į gydymą nėra 
iki galo aiškūs. Aprašomi tik pavieniai atvejai, kuomet 
IFN regresavo. 

Įvadas
Greitai progresuojantis glomerulonefritas (GPGN) – 
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klinikinis sindromas, kuriam būdinga staiga atsiradęs ir gre-
itai progresuojantis (dienos, savaitės) inkstų funkcijos nepak-
ankamumas, hipertenzija, proteinurija ir hematurija (vyrauja 
dismorfiniai eritrocitai). Histopatologinei inkstų biopsijos 
charakteristikai būdingas pusmėnulinis glomerulonefrito 
(GN) vaizdas: proliferacinis mezangiumo, išorinio epitelio 
ląstelių sluoksnio atsakas, matomas Baumano kapsulėje [1]. 
GPGN dažniausiai klasifikuojamas į tris tipus: 

I. Sukeltas antikūnų prieš glomerulų bazinę membraną 
(anti-GBM); 

II. Sąlygotas imuninių kompleksų, susijęs su infek-
cinėmis ar autoimuninėmis ligomis; 

III. Pauci-imuninis (neimuninis), sąlygotas antineu-
trofilinių citoplazminių antikūnų (ANCA) asocijuoto 
smulkiųjų kraujagyslių vaskulito [2-3]. 

Kai kurie šaltiniai nurodo IV (apima I ir II tipų derin-
ius) ir V GPGN tipus (ANCA neigiamas, pauci-imuninis 
inkstų vaskulitas) [4]. GPNG yra reta onkologinių ligų kom-
plikacija. Aprašyti pacientų, turinčių solidinius navikus ar 
limfomas, pavieniai, greitai progresuojančio glomerulone-
frito atvejai. Glomerulonefrito, kaip paraneoplastinio sin-
dromo, patofiziologinis mechanizmas vis dar yra neaiškus 
[5]. Yra įrodymų, kad pacientams, kuriems diagnozuotas 
ANCA vaskulitas, piktybinių navikų pasitaiko dažniau, 
lyginant su sergančiais kitų formų vaskulitais [6].  Šiame 
straipsnyje pristatomas neimuninio, ANCA teigiamo  GPGN 
atvejis, galimai sąlygotas B smulkių limfocitų leukemijos 
(limfomos). 

Tyrimo tikslas – pristatyti neimuninio, ANCA teigiamo 
GPGN klinikinį atvejį bei aptarti neoplastinio proceso ir 
glomerulopatijos vystymosi sąsają.

Klinikinis atvejis
84 metų vyras kreipėsi į LSMUL KL Priėmimo ir sku-

biosios pagalbos skyrių dėl sauso kosulio, dusulio, tamsios 
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spalvos šlapimo ir sumažėjusio jo kiekio. Apie 2 sav. pacientą 
vargino febrilus karščiavimas ir bendras silpnumas. 

Anamnezė. Nustatyta gerybinė prostatos hiperplazija 
(GPH), dislipidemija. Kardiovaskulinė būklė: aritmija, 
arterinė hipertenzija, atliktas aortos vožtuvo protezavimas, 
implantuotas širdies stimuliatorius. Daug metų serga cukriniu 
diabetu, struma. Buvo operuota skruosto bazoceliulinė karci-
noma (I st.). Šiais metais nustatyta lėtinės inkstų ligos (LIL) 
III st. Objektyviai apžiūrint, rasta II0 arterinė hipertenzija 
(AKS 160/70 mmHg). Kiti gyvybiniai parametrai normalūs. 
Plaučių apatinėse dalyse išklausomi drėgni karkalai, kojose 
matomos ryškios edemos. SPS atliktuose tyrimuose rasti 
padidėję ureminiai rodikliai: kreatinino konc. 571 µmol/l; 
urea 29,7 mmol/l. Paciento būklė įvertinta kaip ŪIFN. Pa-
cientui nustatyta COVID – 19  liga ir komplikuota pneu-
monija. 

Tolesniam gydymui pacientas stacionarizuotas į LSMU 
KL vidaus ligų skyrių. Dėl sutrikusios inkstų funkcijos pa-
cientas konsultuotas gyd. nefrologo. Būklė vertinta kaip 
LIL paūmėjimas. Išliekant ryškiai padidėjusiems uremin-
iams rodikliams (kreatinino konc. 772,3 µmol/l, urea 35 
mmol/l), hiperkalemijai (K 5,9 mmol/l) ir hipervolemijai, 
paskirta skubi hemodializė (HD). Po dviejų lovadienių 
pradėtos hemodializės per centrinės venos kateterį (CVK). 
Vidaus ligų skyriuje skirtas gydymas cefuroksimu, tačiau 
kraujo ir šlapimo pasėliuose bakterijų nerasta. Vėliau, esant 
dideliems uždegiminiams rodikliams, aptikus C. difficile 
toksinus, cefuroksimas pakeistas meropenemu ir vankomic-
inu. Skyriuje pacientui buvo atlikta inkstų echoskopija, kuri 
neparodė aiškių ūmiai patologijai būdingų pakitimų. Abu 

inkstai tipinėje padėtyje, struktūriniai, ertminiai elemen-
tai neišsiplėtę. Dešiniajame inkste rasta ~1,85 cm dydžio 
parenchiminė cista. Pilvo ultragarsinis tyrimas atskleidė 
padidėjusias, saikiai dismetaboliškai pakitusias kepenis su 
išsiplėtusiomis venomis. Pilvo ertmėje rasta laisvo skysčio. 
Padidėjęs skysčio kiekis buvo ir kairiajame pleuros sinuse. 
Kiti organai nebuvo patologiški. Gastroduodenoskopijos 
metu kraujavimo židinio nerasta. Paskutinę paciento Vi-
daus ligų skyriuje gydymosi dieną jam atlikta krūtinės ląstos 
rentgenografija, kurioje matoma teigiama rentgenologinė 
dinamika. Bendrajame šlapimo tyrime išliko hematurija, 
leukociturija, proteinurija, tačiau šlapimo santykinė tūrio 
masė buvo normali.  

Neatsikuriant inkstų funkcijai, tolesniam gydymui ir ty-
rimui pacientas perkeltas į LSMUL KK Nefrologijos skyrių. 
Atlikti laboratoriai tyrimai: šlapimo tyrime vyrauja albumin-
urija, kuri rodo glomerulų pažeidimą (albumino/kreatinino 
santykis šlapime 583,7 mg/mmol/l; baltymo/kreatinino san-
tykis šlapime 871,4 mg/mmol/l), išlieka hematurija ir leu-
kociturija. Bendrajame kraujo tyrime uždegiminiai rodikliai 
saikingai padidėję (CRB 14,9 mg/l). Atliktas ultragarsinis 
tyrimas: dešiniojo inksto paviršius banguotas, ~10,1 x 5,6 
cm dydžio, parenchima iki ~1,2 cm storio, sutankėjusi, ~ 
2,2 cm skersmens parenchiminė cista; kolektorinė sistema 
neišsiplėtusi. Kairiojo inksto paviršius banguotas, ~ 10,3 
x 5,7 cm dydžio, parenchima sutankėjusi, ~ 1,3 cm storio, 
kolektorinė sistema neišsiplėtusi. Pilvo ertmėje išlieka laisvo 
skysčio. 

Negalint atmesti GPGN, nupsręsta atlikti imunologinių 
žymenų tyrimą netiesioginės imunofluorescencijos metodu. 

1 pav. Kairiojo inksto biopsijos histologinis vaizdas
1 – pusmėnuliai; 2 – ląstelių infiltracija, diferencijuotina tarp COVID – 19 ligos sukeltų pakitimų ir onkohematologinės ligos
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Specifinių antikūnių prieš mieloperoksidazę (MPO), 
proteinazę 3 (PR3) ir glomerulų bazinę membraną (GBM) 
rezultatai buvo neigiami. Nors ANCA švytėjimas nustaty-
tas, tačiau jis netipinis. Diagnozei patikslinti nuspręsta at-
likti inksto biopsiją. Nustatyta lėtinis ir aktyvus, židininis 
pusmėnulinis ir sklerozuojantis glomerulonefritas  be 
imunoreaktantų depozicijos glomeruluose bei B smulkių 
limfocitų limfoma (leukemija). Plitimas matomas inksto 
parenchimoje; imunofenotipas: C020/C05/C023+, Cyclin 
01(-), Ki67 proliferacinis aktyvumas iki 10 procentų. Nus-
tatyta ląstelių infiltracija buvo diferencijuota tarp  COVID 
– 19 ligos sukeltų pakitimų ir onkohematologinės ligos (1 
pav.). Iki biopsijos rezultatų aiškių klinikinių ir diagnostinių 
požymių, kurie indikuotų ir onkohematologinę ligą, nebuvo. 
Nuspręsta, jog pokyčiai būdingi neimuniniam pusmėnuliniam 
glomerulonefritui, kuris šiuo atveju gali būti paraneoplas-
tinis arba sukeltas COVID – 19 ligos. Įvertinus klinikinius, 
laboratorinius ir instrumentinius duomenis (proteinurija, 
hematurija, AH, greitai progresuojantis IFN su HD poreikiu; 
morfologiškai – židininis pusmėnulinis ir sklerozuojantis 
glomerulonefritas) nuspręsta pradėti pulsterapiją metilpred-
nizolonu. Gydymas komplikavosi pneumonija, todėl sky-
riuje atlikta rentgenograma: matomos sumažėjusio oringumo 
zonos – neatmestina infiltracija. Skirta antibiotikoterapija 
cefuroksimu, taikyta deguonies terapija. Gydymo eigoje 
uždegiminiai rodikliai regresavo. Skyriuje tęstos dializės. 
Pacientas buvo konsultuojamas dėl mitybos užtikrinimo es-
ant hipoalbuminemijai ir hipoproteinemijai (albuminas – 21,8 
g/l, bendras baltymas – 51,4 g/l). Dėl teigiamos uždegiminių 
rodiklių dinamikos pradėta parenterinė mityba. 

Po 14 d. trukusio gydymo  LSMU KL Nefrologijos sky-
riuje, verifikavus B smulkių limfocitų limfomą (leukemiją), 
pacientas perkeltas į Hematologijos skyrių. Tolesnė paciento 
gydymo taktika aptarta bendrame hematologų, nefrologų ir 
reumatologų konsiliume – nuspręsta tęsti chemoterapiją R-
CHOEP schema ir IFN gydymą Medrol 32 mg/d. Neaišku, ar 
GPGN šiuo atveju – savarankiška liga, ar antrinė, susijusi su 
limfoma ar COVID – 19 infekcija. Manoma, jog šiuo atveju 
vaskulitas antrinis dėl limfomos, todėl vaskulito pagerėjimas 
susijęs su limfomos gydymu. 

Diskusija
Ūminis inkstų pažeidimas (ŪIP) yra dažna vėžiu 

sergančių pacientų komplikacija. Danijoje atliktame ty-
rime, 1999-2006 m. stebėti 37267 vėžiu sirgę pacientai, 
apskaičiuota vienerių ir penkerių metų ŪIP rizika. Ji buvo 
apibrėžta > 50 % padidėjusia kreatinino koncentracija kraujo 
serume, lyginant su pradine. Gauta ŪIP rizika buvo atitinka-
mai 17,5 ir 27 procentai. Didžiausia ŪIP rizika buvo nus-

tatyta pacientams, sergantiems inkstų vėžiu (44 %), kepenų 
vėžiu (33 %) ir daugine mieloma (32 %) [7]. 2007-2014 
m. atliekant tyrimą Kanadoje, dalyvavo 163071 pacientas, 
kuriam taikytas sisteminis gydymas nuo vėžio. Beveik 1 
iš 10 pacientų buvo paguldytas į ligoninę arba jiems buvo 
atlikta dializė dėl ŪIP. ŪIP dažnis per penkerius metus buvo 
didžiausias pacientams,  sergantiems  daugine mieloma (26 
%), šlapimo pūslės vėžiu (19 %), leukemija (15 %) ir inkstų 
vėžiu (14 %) [8]. Dauguma stebėjimo tyrimų parodė, kad 
vėžiu sergančių pacientų, kuriems išsivysto ŪIP, ypač tų, 
kuriems reikalinga inkstų pakaitinė terapija, didesnė mirting-
umo rizika, nei tų, kurie neserga ŪIP [9-10]. 

ŪIP pasireiškia iki 60 proc. pacientų, sergančių kraujo 
vėžiu,  ligos eigoje. Naviko ląstelių  infiltratai inkstuose 
pastebimi iki 30 proc. pacientų, sergančių limfoma, ir iki 
60 proc., atliekant autopsiją [11-12]. Inkstų infiltracija suke-
lia ŪIP tik 1 proc. pacientų, sergančių ūmine leukemija, ir 
dar mažiau, sergančių limfoma ar lėtine leukemija [13-14]. 
Inksto biopsija yra diagnostinė, atskleidžianti infiltraciją su 
piktybinėmis ląstelėmis, kurias galima identifikuoti pagal 
specifinius imunologinius žymenis. Greitas chemoterapi-
jos skyrimas gali pagerinti inkstų funkciją, tačiau ilgalaikė 
prognozė priklauso nuo atsako į gydymą [13]. Prognozė ŪIP 
atveju vėžiu sergantiems pacientams yra prasta, vienas tyri-
mas 60 dienų išgyvenamumą aprašo 14 proc. pacientų [15]. 

Lėtinė limfocitinė B ląstelių leukemija (smulkių B 
limfocitų limfoma) (LLL) dažnai siejama su įvairiomis 
glomerulų ligomis, tokiomis kaip minimalių pokyčių 
glomerulopatija, membranoproliferacinis glomerulone-
fritas, membraninė glomerulopatija, židininė segmentinė 
glomerulosklerozė [16]. LLL infiltracija inkstuose sunkiai 
aptinkama, nes dažniausiai ji yra besimptomė ir retai sukelia 
ŪPI [17]. 2004 m. publikuoto retrospektyvinio tyrimo duo-
menimis, pacientai, sergantys su ANCA asocijuotu vaskulitu, 
turi didesnę piktybinių navikų riziką, palyginus su sergančiais 
Henocho-Schonleino purpura ar sistemine raudonąja vilklige. 
Remiantis šio tyrimo apžvalga, galima teigti, jog ANCA bu-
vimas nėra onkologinio proceso diagnostinis žymuo, tačiau 
pacientams, sergantiems su ANCA susijusiu vaskulitu, yra 
didesnė anksčiau ar tuo pat metu išsivysčiusio piktybinio 
naviko rizika. Patogeninis ryšys tarp piktybinių navikų ir 
ANCA sukelto vaskulito iki šiol yra neaiškus. Pasiūlymai 
apima bendrą genetinį jautrumą, lėtinį imuninės sistemos 
stimuliavimą ir autoantikūnų prieš įvairius autoantigenus 
susidarymą [6]. Kita vertus, ANCA vaidmuo pauci-imuninio 
pusmėnulinio glomerulonefrito patogenezėje yra neabejo-
tinas ir gerai žinomas, todėl nekeista, kad LLL gali būti 
siejama su GPGN. Vis dėlto ryšys tarp LLL ir GPGN yra 
aprašytas tik keliuose klinikinių atvejų pranešimuose ir dide-
lio masto, atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų, skirtų su 
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LLL susijusiam pauci-imuniniam glomerulonefritui gydyti, 
nebuvo atlikta dėl riboto pacientų skaičiaus [5]. 

Išvados
1. Sergančiųjų LLL inkstų pažeidimas yra dažnesnis, 

nei manyta iki šiol. Tikėtina, jog neoplastinis procesas turi 
patologinį ryšį su ANCA susijusiu vaskulitu. Atsižvelgus 
į tai, gali būti keliama idėja piktybinį naviką laikyti 
diferencinės diagnostikos dalimi pacientams, sergantiems 
su ANCA susijusiu vaskulitu.

2. GPGN, susijusio su LLL, prognozė ir atsakas į gydymą 
nėra visiškai aiškūs. Aprašomi tik pavieniai atvejai, kuomet 
IFN regresavo. 

3. Pažeidimas gali pasireikšti įvairiais patologiniais mod-
eliais, todėl inkstų biopsija yra būtinoji  GPGN diagnostikos 
dalis. 
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Summary
Rapidly progressive glomerulonephritis (RPGN) is a clinical 

syndrome characterized by sudden and rapid renal failure, hyper-
tension, proteinuria, and hematuria. RPGN is a rare complication 
of oncological diseases. However, there is evidence that patients 
diagnosed with ANCA vasculitis have a higher incidence of ma-
lignancy than patients with other forms of vasculitis. In this ar-
ticle, we will present a clinical case of non-immune, ANCA-posi-
tive RPGN possibly due to small lymphocytic leukemia/lymphoma. 
The patient referred to LUHS KH with complaints of dry cough, 
shortness of breath and dark urine. Uremic indicators were signi-
ficantly increased in performed blood test and a positive result for 
COVID – 19 was also obtained. The patient’s condition was eva-
luated as an acute kidney injury, urgent hemodialysis was started. 
Initially, it was thought that the kidney injury developed as a result 
of changes caused by the COVID – 19 disease. A kidney biopsy 

was then performed to clarify the diagnosis in the Department of 
Nephrology at LUHS KC. Results: focal crescentic and sclerosing 
glomerulonephritis, without deposition of immunoreactants in the 
glomeruli and small lymphocytic leukemia/lymphoma. After eva-
luating clinical, laboratory and instrumental findings, it was deci-
ded to start pulse therapy with methylprednisolone. Later, immuno-
chemotherapy was started. The prognosis and response to treatment 
of RPGN associated with CLL are not completely clear. Only few 
cases where kidney failure regressed are described. 
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