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Η απλό ακτινογραφύα θώρακοσ κατϊ την ειςαγωγό αποκαλύπτει:

1. Ατελεκταςία του αριςτερού κάτω λοβού
2. Πύκνωςη του ϋξω βαςικού τμόματοσ του κϊτω λοβού αριςτερϊ
3. Παρουςία πλευριτικού υγρού αριςτερά, που προκαλεί άμβλυνςη τησ
πλευροδιαφραγματικήσ γωνίασ
4. Ενεργόσ πνευμονική νόςοσ δεν παρατηρείται
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Κατϊ την ειςαγωγό τύθεται ςε θεραπευτικό αντιμετώπιςη με χορόγηςη
αντιβύωςησ και βρογχοδιαςταλτικού.
Tην επόμενη μϋρα μετϊ την ειςαγωγό το ςυμβατικό και ϋγχρωμο
υπερηχογρϊφημα απεικονύζουν:

Kατϊ την ςε ςτεφανιαύο επύπεδο τομό ςτην αριςτερό μϋςη μαςχαλιαύα γραμμό
ςτο ύψοσ του πνεύμονα (αριςτερϊ), και του ςπληνόσ (δεξιϊ)
1. Πύκνωςη αριςτερού κϊτω λοβού με υπερηχογραφικό
«αεροβρογχόγραμμα» επιβεβαιώνοντασ τη διϊγνωςη τησ απλόσ
ακτινογραφύασ θώρακα. Ο ςπλόνασ παρουςιϊζει φυςιολογικό μϋγεθοσ
και ηχοδομό.
2. Φυςιολογική απεικόνιςη πνεύμονα και ςπληνόσ
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Κατϊ την εξϋταςη των οργϊνων του δεξιού υποχονδρύου το όπαρ, η χοληδόχοσ
κύςτη και τα ϋνδο- και εξωηπατικϊ χολαγγεύα απεικονύζονται φυςιολογικϊ. Η
εξϋταςη του δεξιού νεφρού απεικονύζει:
1. Αυξημένη ηχογένεια του φλοιού του δεξιού νεφρού
2. Αυξημένη αιμάτωςη ολοκλήρου του φλοιού του νεφρού
3. Αυξημϋνη ηχογϋνεια ανώτερου ημύςεωσ του φλοιού του δεξιού νεφρού
με ελϊττωςη τησ αιμϊτωςησ ςτην περιοχό.
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Μετϊ από μύα εβδομϊδα νοςηλεύασ ςτο Νοςοκομεύο η κλινικό εξϋταςη
αποκαλύπτει βελτύωςη τησ κατϊςταςησ ςτο αναπνευςτικό, θετικό ςημεύο
Giordano δεξιϊ και ευαιςθηςύα ςτην ψηλϊφηςη του δεξιού υποχονδρύου.
Δεύτερο υπερηχογρϊφημα απεικονύζει:

1. Επάνοδο τησ φυςιολογικήσ μορφολογίασ του αριςτερού πνεύμονα ςε
παραπλήςια τομή με την πρώτη εξέταςη.
2. Παρουςία ηχογενών ανακλάςεων ςτην χοληδόχο κύςτη.
3. Παρουςία υγρού ςτον δουγλάςιο χώρο
4. Όλα τα παραπϊνω
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Έγινε αλλαγό του αντιβιωτικού που προκϊλεςε ψευδοχολολιθύαςη και μετϊ
λύγεσ μϋρεσ η μικρό αςθενόσ εξόλθε του Νοςοκομεύου με διϊγνωςη τησ ύαςησ
τησ πνευμονύασ και:
1. Νεφρίτισ Ερυθυματώδουσ Λύκου
2. Μεταλοιμώδησ ςπειραματονεφρύτιδα
3. Κοκκιωμάτωςη Wegener

Μεταλοιμώδησ ςπειραματονεφρύτιδα
Εμφανίζεται ςε παιδιά ηλικίασ 2 έωσ 12 ετών. Οφείλεται ςε β-αιμολυτικούσ
ςτρεπτόκοκκουσ ή άλλα βακτήρια, ιούσ και μύκητεσ. Αν και ςε μερικά παιδιά η
ςπειραματονεφρίτισ αυτού του τύπου μπορεί να είναι αςυμπτωματική,
ςυνήθωσ παρουςιάζουν οξεία νεφρική ςυνδρομή με αιματουρία, κατακράτηςη
των υγρών και υπέρταςη με ή χωρίσ νεφρική ανεπάρκεια.
Η τυπική εικόνα τησ οξείασ νεφριτικήσ ςυνδρομήσ εγκαθίςταται 7 με 21 μέρεσ
μετά από λοίμωξη. Σε 30-50% των περιπτώςεων παρατηρείται μακροςκοπική
αιματουρία. Ο βαθμόσ τησ αυξημένησ αρτηριακήσ πίεςησ ποικίλλει. Το
εμφανιζόμενο οίδημα οφείλεται ςτην αυξημένη κατακράτηςη των υγρών. Η
νεφρική ανεπάρκεια ςυνήθωσ είναι ήπια, αν και μερικέσ φορέσ είναι ςοβαρή.
Σπάνια ςε ποςοςτό 10% η πρωτεΰνουρία προκαλεί υποαλβουμιναιμία και
οίδημα.
Ο ερυθυματώδησ λύκοσ ςπάνια προςβάλει παιδιά ενώ είναι ςυχνόσ ςε εφήβουσ.
Αν και ςτα παιδιά που προςβάλλονται από ερυθυματώδη λύκο η πιθανότητα
προςβολήσ των νεφρών είναι αυξημένη, ςπανιότατα αυτή αποτελεί την πρώτη
εκδήλωςη. Συνήθωσ ςυνοδεύεται από το χαρακτηριςτικό εξάνθημα δέρματοσ
προςώπου δίκην «χρυςαλίδασ», αλλοιώςεισ αγγειίτιδασ ςτο δέρμα, εξελκώςεισ
ςτη ςτοματική κοιλότητα και φωτοευαιςθηςία. Στον ερυθηματώδη Λύκο οι
ατελεκταςίεσ είναι ςυνήθωσ διςκοειδείσ.
Η κοκκιωμάτωςη Wegener προςβάλλει ςπανιότατα τα παιδιά με ςυμπτώματα
όπωσ αυτά των ενηλήκων: παραρινοκολπίτιδασ, πνευμονικών διηθήςεων,
κνηδωτικό ή πορφυρικό εξάνθημα, και νεφρικήσ προςβολήσ. Συνοδεύεται με
αρθρίτιδα ή ορογονίτιδα. Αντίςτοιχεσ κλινικέσ εκδηλώςεισ δεν παρατηρήθηκαν
ςτην περίπτωςή μασ.
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