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Uvod

Primer

Zaključek

• Akutna oksalatna nefropatija je redko in pogosto neprepoznano 

ledvično obolenje – rezultat je največkrat končna ledvična odpoved 

(KLO). 

• Na KO za nefrologijo smo obravnavali 68-letnega bolnika z akutno 

ledvično okvaro (ALO) ter asimptomatsko eksokrino pankreatično 

insuficienco. 

• S širokim diagnostičnim pristopom in multifaktorskim zdravljenjem 

smo diagnosticirali akutno oksalatno nefropatijo ter dosegli praktično 

popolno restitucijo ledvičnega delovanja.

• Akutna oksalatna nefropatija je redek, a 

potencialno reverzibilen vzrok KLO. 

• Neprepoznana asimptomatska eksokrina

pankreatična insuficienca je bila vzrok za 

malabsorpcijo maščob ter posledično akutno 

oksalatno nefropatijo ob dodatnem prerenalnem

dejavniku.  

• Po uvedbi multimodalne terapije smo dosegli zelo 

dobro izboljšanje ledvičnega delovanja, kar je v 

literaturi opisanih primerih akutne oksalatne

nefropatije bolj izjema kot pravilo. 

• Ob akutni ledvični okvari nejasne etiologije je v 

diferencialni diagnozi smiselno pomisliti na 

možnost oksalatne nefropatije.

• 68-letni bolnik z arterijsko hipertenzijo in sladkorno boleznijo tipa 2 

na peroralni terapiji z metforminom, je bil pregledan na IPP zaradi 

nekaj dni trajajočega slabega počutja, bruhanja in driske. 

• Laboratorijski izvidi: kreatinin 1100 μmol/L, sečnina 50 mmol/L; 

(kreatinin 2 tedna pred sprejemom v bolnišnico - 129 μmol/L ), 

metabolna acidoza (pH 6,9, HCO3 4,3 mmol/L, laktat 1,83 mmol/L).

• Toksikologija in imunoserologija negativni. 

• Zaradi hude metabolne acidoze je bil sprejet na intenzivno enoto –

opravljena prva hemodializa in korekcija acidoze. Postavljen sum na 

prerenalno ALO. 

• Zaradi vztrajanja ledvične odpovedi kljub korekciji prerenalnih

dejavnikov smo se odločili za ledvično biopsijo, ki je pokazala akutno 

oksalatno nefropatijo z difuzno okvaro tubulov in številnimi 

oksalatnimi kristali v tubulih (Slika 1).

• Zaradi nejasne etiologije oksaloze smo razširili diagnostiko v 

smeri malabsorpcije maščob, ki zaradi vezave kalcija na maščobe 

in posledične povečane absorbcije oksalata iz črevesja predstavlja 

enega najpogostejših vzrokov za oksalozo. 

• Nemerljivo nizka vrednost pankreatične elastaze v blatu je 

potrdila eksokrino pankreatično insuficienco, ob tem pa bolnik ni 

imel nobene predhodne anamneze drisk, hujšanja ali mazavega 

blata. Pričeli smo z nadomeščanjem pankreatičnih encimov. Z 

analizo 24-urnega urina smo potrdili hiperoksalurijo in 

hipocitraturijo. 

• Zaradi mešanoceličnega vnetnega infiltrata v intersticiju smo se 

odločili za zdravljenje s peroralnim metilprednizolonom. 

• Poleg tega smo v terapijo za preprečevanje kristalizacije dodali 

kalijev citrat, uvedli dieto z omejenim vnosom oksalata ter tablete 

kalcijevega karbonata za vezavo oksalatov med obroki in 

holestiramin za zmanjšanje maščobne malabsorbcije. 

• Po uvedbi terapije je prišlo do hitrega izboljšanja ledvičnega 

delovanja - bolnik ni bil več dializno odvisen. 

• Ob odpustu iz bolnišnice: kreatinin 430 μmol/L, sečnina 44,2 

mmol/L.

• Po odpustu redne kontrole v nefrološki ambulanti, ukinitev 

Medrola po 3 mesecih zdravljenja. Ponovno potrdimo 

pankreatično eksokrino insuficienco, hiperoksalurijo in 

hipocitraturijo, zato nadaljujemo z ostalo uvedeno terapijo.  

• Leto po odpustu je kreatinin znašal 145 μmol/L, sečnina 10,6 

mmol/L - skoraj popolna restitucija ledvičnega delovanja.

Slika 1. Biopsija je pokazala znake akutne tubulne okvare s številnimi oksalatnimi kristali v tubulih (puščice) ter 
mešanoceličnim intersticijskim infiltratom. 


