Γράμμα από τη σύνταξη
Η εκρηκτική ανάπτυξη της σύγχρονης Ανοσοβιολογίας πυροδοτήθηκε από τις έρευνες που έγιναν στη δεκαετία του
1960. Μεγάλα κίνητρα ήταν κυρίως: 1) η πρόοδος στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και η ανάγκη ευρέσεως τρόπων
καταστολής της απόρριψης του μοσχεύματος, 2) η επικρατούσα άποψη για τη σημασία της ανοσοβιολογικής αντίδρασης
στην ανάπτυξη των νεοπλασμάτων η οποία απαιτούσε την ενίσχυση της τοπικής, της περιοχικής και της συστηματικής
ανοσιακής απάντησης στον καρκίνο και 3) η έρευνα για τα νοσήματα συγγενούς ανοσοανεπάρκειας που μόλις άρχισαν
να αναγνωρίζονται.
Συμπτωματικά, η δεκαετία του 1960 υπήρξε η αφετηρία της επιστημονικής μου σταδιοδρομίας και επηρεασμένος από
τις αλλεπάλληλες δημοσιεύσεις για το θύμο αδένα και τους λεμφαδένες αποφάσισα, λόγω ειδικότητας, να ασχοληθώ με
την Ανοσοπαθολογία. Δύο από τις πρώτες δημοσιεύσεις μου αφορούσαν στο θύμο αδένα, ενώ αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής ήταν οι ιστολογικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται στους πυελικούς λεμφαδένες σε ασθενείς με
καρκίνο της μήτρας. Ακολούθησε σειρά από κλινικές, πειραματικές και νεκροτομικές μελέτες για τους λεμφαδένες, οι
οποίες απορρόφησαν μεγάλο μέρος της τεσσαρακονταετούς ακαδημαϊκής μου σταδιοδρομίας.
Οι λεμφαδένες, κατεσπαρμένοι σε στρατηγικά σημεία του σώματος, αποτελούν ασφαλή τόπο αναπαραγωγής, ανάπαυσης και εκπαίδευσης των λεμφοκυττάρων. Όταν δεν δέχονται ερεθίσματα, παραμένουν μικροί, αψηλάφητοι και ιστολογικώς είναι μετρίως κυτταροβριθείς με μικρά πρωτογενή λεμφοζίδια. Όταν διεγερθούν, διογκώνονται και αναπτύσσουν
δευτερογενή και τριτογενή λεμφοζίδια, τα οποία αποτελούν εστίες αναπαραγωγής και ευαισθητοποίησης Β και Τ λεμφοκυττάρων, αντίστοιχα. Πολλά Β λεμφοκύτταρα στη μυελώδη μοίρα μετατρέπονται σε πλασματοκύτταρα, που αποτελούν
τα κύρια κύτταρα παραγωγής ανοσοσφαιρινών. Οι λεμφαδένες που δέχονται συνεχείς αντιγονικούς ερεθισμούς δείχνουν
σημεία υποστροφής, όπως είναι η αύξηση του ινώδους συνδετικού υποστρώματος και οι εναποθέσεις αμόρφου υαλοειδούς ουσίας. Η άνιση συχνότητα και ένταση ερεθισμών που δέχονται οι λεμφαδένες σε διάφορες περιοχές του σώματος
έχει ως συνέπεια τη διαφοροποίηση της ιστολογικής τους εικόνας.
Το παρόν αφιέρωμα, γραμμένο από έμπειρους γιατρούς του ΥΓΕΙΑ και της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ, αν και καλύπτει μικρό μόνο μέρος της δραστηριότητας των λεμφαδένων, δίνει στον αναγνώστη μια πρώτη όψη
της μεγάλης βιολογικής σημασίας των μικρών αυτών μορφωμάτων, σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.

Βασίλης Τσακρακλίδης
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοελέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς
να συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού.
Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή, η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς
δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής
επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε το άρθρο να γίνει περισσότερο
περιεκτικό και εύληπτο.

Εικόνα εξωφύλλου: Αληγορική εικόνα λεμφοκυττάρου και αντισωμάτων στην κυκλοφορία του αίματος.
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Παθοφυσιολογία της αντιδραστικής λεμφαδενίτιδας
Δημήτρης Γρενζελιάς
Αιματολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
dgrenzel@hygeia.gr

Αντιδραστική λεμφαδενίτιδα είναι η φλεγμονή ή/και η διόγκωση ενός ή περισσότερων λεμφαδένων, που οφείλεται
σε επινέμηση από έναν παθογόνο μικροοργανισμό. Μπορεί να αφορά σε μονήρη λεμφαδένα, σε μία λεμφαδενική
ομάδα (περιοχική λεμφαδενίτιδα) ή να είναι ετερόπλευρη
ή αμφοτερόπλευρη. Η έναρξη και η κλινική διαδρομή της
μπορεί να είναι οξεία, υποξεία ή χρονία.
Οι λεμφαδένες αποτελούν πολύπλοκες δομές και είναι
ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε λοιμώδεις παράγοντες, λόγω
της διηθητικής λειτουργίας που επιτελούν. Συγκεκριμένα,
διηθούν τα αντιγόνα από το εξωκυττάριο υγρό, το οποίο
φτάνει στους λεμφαδένες υπό μορφή λέμφου, μέσω των
προσαγωγών λεμφαγγείων. Η λέμφος από τα προσαγωγά
λεμφαγγεία εισέρχεται στον υποκάψιο λεμφόκολπο του
λεμφαδένα και στη συνέχεια με το σύστημα των διαμέσων
λεμφοκόλπων παροχετεύεται στα απαγωγά λεμφαγγεία
προς τη συστηματική κυκλοφορία. Οι λεμφόκολποι επενδύονται από μακροφάγα τα οποία απομακρύνουν το 99%
των διερχομένων αντιγόνων.

Οι λεμφαδένες αποτελούνται από φλοιώδη και μυελώδη μοίρα. Στον εξωτερικό υποκαψικό φλοιό αθροίζονται
τα πρωτογενή και δευτερογενή λεμφοζίδια που αποτελούν
τις κύριες θέσεις πολλαπλασιασμού των Β λεμφοκυττάρων,
ενώ η εν τω βάθει μοίρα του φλοιού (που οι Αγγλοσάξωνες λανθασμένα ονομάζουν παραφλοιώδη μοίρα του
λεμφαδένα) αποτελεί τη θυμοεξαρτώμενη περιοχή, που
αποτελείται κυρίως από Τ λεμφοκύτταρα. Η μυελώδης
μοίρα περιλαμβάνει μικρά Β λεμφοκύτταρα και πολυάριθμα πλασματοκύτταρα που εκκρίνουν ανοσοσφαιρίνη
στην απαγόμενη λέμφο.
Οι λεμφαδένες, με το μεγάλο αριθμό λεμφοκυττάρων
και αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων που περιέχουν, αποτελούν ιδανικά όργανα για την υποδοχή αντιγόνων που
εισέρχονται στον οργανισμό μέσω του δέρματος και των
βλεννογόνων, έχουν δε αξιοσημείωτη ικανότητα αύξησης
του μεγέθους τους. Η διόγκωση που παρατηρείται στην
αντιδραστική λεμφαδενίτιδα οφείλεται κυρίως στην υπερπλασία κυτταρικών στοιχείων του λεμφαδένα, δηλαδή

Προσαγωγά λεμφαγγεία

Δευτερογενή λεμφοζίδια

Τριτογενή λεμφοζίδια

Ατροφικά λεμφοζίδια
με εναποθέσεις
υαλοειδούς ουσίας

Λιπώδης ιστός
Απαγωγά λεμφαγγεία
Σχηματική παράσταση λεμφαδένα μασχαλιαίας χώρας. Η φλοιώδης μοίρα παρουσιάζει δευτερογενή λεμφοζίδια διαφόρου μεγέθους
και ο εν τω βάθει φλοιός παρουσιάζει τρία τριτογενή λεμφοζίδια. Ο λεμφαδένας παρουσιάζει επίσης σημεία υποστροφής υπό μορφήν
εναποθέσεων αμόρφου υαλοειδούς ουσίας. Το κέντρο καταλαμβάνεται από λιπώδη ιστό (η λιπώδης μετατροπή είναι συχνή στους
λεμφαδένες ιδίως της μασχάλης, μπορεί να αφορά σε όλο το λεμφαδένα, προκαλώντας διόγκωση του λεμφαδένα διαμέτρου μέχρι
3 και 4 εκατ.). (Τσακρακλίδης και συν. Συγκριτική ιστολογική μελέτη λεμφαδένων του ανθρώπου. Αρχ. Ιατρ. Εταιρ. 1977, 3: 34-39).
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λεμφοκυττάρων, πλασματοκυττάρων και μονοκυττάρων,
στο πλαίσιο της ανοσολογικής απάντησης, και ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων και μακροφάγων, στο πλαίσιο
της φλεγμονώδους αντίδρασης.
Η φλεγμονώδης αντίδραση προκύπτει από προσκόλληση βακτηριακών μορίων σε υποδοχείς επιφανείας των μακροφάγων και των ουδετεροφίλων, από τη φαγοκυττάρωση του βακτηριδίου και την έκκριση κυτοκινών και άλλων
χημικών μεταβιβαστών από τα μακροφάγα. Η δράση των
κυτοκινών εκδηλώνεται κλινικά με τα χαρακτηριστικά της
φλεγμονής. Στη συνέχεια, στη φλεγμονή προστίθενται οι
εκδηλώσεις της ειδικής ανοσολογικής απάντησης.
Για την έναρξη της ειδικής ανοσολογικής απάντησης,
που θα οδηγήσει στην παραγωγή ειδικών εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του παθογόνου μικροοργανισμού, απαιτείται η επαφή ενός ÇαθώουÈ, αλλά ειδικού
για το αντιγόνο Β λεμφοκυττάρου με ένα βοηθητικό Τ
λεμφοκύτταρο, με ανάλογη αντιγονική ειδικότητα. Δεδομένου όμως ότι η συχνότητα των αθώων λεμφοκυττάρων
με ειδικότητα για κάποιο αντιγόνο υπολογίζεται μεταξύ
του 1 στα 10.000 και 1 στο 1.000.000, η πιθανότητα συνάντησης ενός Τ και ενός Β λεμφοκυττάρου που αναγνωρίζουν το ίδιο αντιγόνο θα είναι μεταξύ 1 στα 108 και 1
στα 1012. Η απειροελάχιστη πιθανότητα συνάντησης των
δύο αυτών κυττάρων αναμένεται ακόμη μικρότερη, αν ληφθεί υπόψη ότι τα Τ και Β λεμφοκύτταρα καταλαμβάνουν
διαφορετικές περιοχές στα περιφερικά λεμφικά όργανα,

όπως είναι οι λεμφαδένες, όπου τα Β κύτταρα επικρατούν
στον εξωτερικό φλοιό και τα Τ στον εν τω βάθει φλοιό. Ο
μηχανισμός που περιγράφεται στη συνέχεια αποτελεί μια
ÇευφυήÈ λύση γι᾽ αυτό το πρόβλημα.
Όταν ένα αντιγόνο φτάσει στο λεμφαδένα, δεσμεύεται
και καθίσταται επεξεργάσιμο από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, κυρίως τα δενδριτικά, που μεταναστεύουν από τους ιστούς στις θυμοεξαρτώμενες περιοχές των
λεμφαδένων. Τα μεταναστευτικά αθώα Τ λεμφοκύτταρα
(λεμφοκύτταρα που δεν έχουν συναντήσει ποτέ το ειδικό
γι᾽ αυτά αντιγόνο) διέρχονται κοντά από δενδριτικά κύτταρα συνεχώς και ελάχιστα από αυτά, όσων οι κυτταρικοί
υποδοχείς αναγνωρίζουν και συνδέουν πεπτίδια του αντιγόνου πάνω στην επιφάνεια των δενδριτικών κυττάρων,
δεσμεύονται στην περιοχή. Η δέσμευση των Τ λεμφοκυττάρων επιτυγχάνεται μέσω του ειδικού
αντιγονικού υποδοχέα επιφανείας τους (Τ Οι λεμφαδένες αποτελούν
κυτταρικός υποδοχέας), αν και η σταθερο- κέντρα εκπαιδεύσεως, αναποίησή τους στην περιοχή εξασφαλίζεται παύσεως και αναπαραγωγής
με την ενεργοποίηση μορίων προσκόλλη- των λεμφοκυττάρων.
σης και την έκκριση κυτοκινών. Κατά παρόμοιο τρόπο, επί παρουσίας κατάλληλου αντιγόνου στην
επιφάνεια των δενδριτικών κυττάρων, μεταναστευτικά αθώα Β λεμφοκύτταρα με ανοσοσφαιρινικούς υποδοχείς
επιφανείας (Β κυτταρικός υποδοχέας) με ειδικότητα για
το συγκεκριμένο αντιγόνο, δεσμεύονται στις θυμοεξαρτώμενες περιοχές του λεμφαδένα. Μετά την επαφή τους

Ιστολογική τομή λεμφαδένα που δεν παρουσιάζει εμφανείς αντιδραστικές αλλοιώσεις. Τα λεμφοζίδια είναι μικρά χωρίς βλαστικό κέντρο και οι λεμφόκολποι ευρείς, αραιοκυτταρικοί.
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με το αντιγόνο, τα Β λεμφοκύτταρα καθηλώνονται στην
περιοχή, μέσω της ενεργοποίησης μορίων προσκόλλησης
και σύνδεσης υποδοχέων κυτοκινών. Η δέσμευση των Β
λεμφοκυττάρων στις θυμοεξαρτώμενες περιοχές του λεμφαδένα αυξάνει την πιθανότητα συνεύρεσής τους με Τ
λεμφοκύτταρα της ίδιας αντιγονικής ειδικότητας.
Τα συμπλέγματα αντιγόνου - αντισώματος από την επιφάνεια των Β λεμφοκυττάρων εισέρχονται στο εσωτερικό
τους, αποδομούνται και πεπτίδια του αντιγόνου παρουσιάζονται στην επιφάνειά τους με τη μορφή συμπλεγμάτων
πεπτιδίου - μορίων τάξης ΙΙ του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (MHC). Εν προκειμένω, τα Β λεμφοκύτταρα λειτουργούν ως αντιγονοπαρουσιαστικά σε βοηθητικά
CD4+ Τ λεμφοκύτταρα ίδιας αντιγονικής ειδικότητας, που
όμως αναγνωρίζουν διαφορετική περιοχή του αντιγονικού
μορίου, δηλαδή κάποιο πεπτίδιο που προκύπτει από τη
μερική αποδόμηση του αντιγόνου στο εσωτερικό του Β
λεμφοκυττάρου. Η σύνδεση του Β λεμφοκυττάρου μέσω
του επιφανειακού συμπλέγματος αντιγονικό πεπτίδιο MHC ΙΙ με τον υποδοχέα του βοηθητικού Τ λεμφοκυττάρου αποτελεί και το πρώτο σήμα ενεργοποίησης του Β
λεμφοκυττάρου.
Το βοηθητικό Τ λεμφοκύτταρο ενεργοποιεί περισσότερο το Β λεμφοκύτταρο μέσω της σύνδεσης του προσδέτη
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ενεργοποιημένα Β λεμφοκύτταρα σε περιοχές εκτός του
βλαστικού κέντρου, όπως η μυελώδης μοίρα των λεμφαδένων, μετατρέπονται σε πλασμαβλάστες που εκκρίνουν
μικρή ποσότητα πρώιμου αντισώματος, ή ωριμάζουν σε
προγονικά Β κύτταρα του βλαστικού κέντρου και μεταναστεύουν στα πρωτογενή λεμφοζίδια. Τα πρωτογενή
λεμφοζίδια αποτελούν σφαιροειδείς σχηματισμούς από
μεταναστευτικά Β λεμφοκύτταρα εντός δικτύου δενδριτικών κυττάρων.
Στο λεμφοζίδιο τα Β λεμφοκύτταρα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ταχύτατα και απωθούν τα αδρανή Β λεμφοκύτταρα στην περιφέρεια, σχηματίζοντας ζώνη αδρανών Β
λεμφοκυττάρων γύρω από το βλαστικό κέντρο, δηλαδή τη
ζώνη του μανδύα. Ο σχηματισμός αυτός, που αποτελείται
από βλαστικό κέντρο περιβαλλόμενο από μανδύα μικρών
λεμφοκυττάρων, αποτελεί το δευτερογενές λεμφοζίδιο. Ύστερα από λίγες ημέρες έντονου κυτταρικού πολλαπλασιασμού διαμορφώνεται η χαρακτηριστική δομή του βλαστικού κέντρου, δηλαδή μια σκοτεινή ζώνη που αποτελείται
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Σχηματική παράσταση της θέσης εισόδου των Τ λεμφοκυττάρων στο λεμφαδένα και της μετέπειτα πορείας τους. Θέση εισόδου των λεμφοκυττάρων στο λεμφαδένα αποτελούν τα Çφλεβίδια με εξειδικευμένο υψηλό κυλινδρικό ΕνδοθήλιοÈ (HEV, high endothelial venules).
Η διαδικασία αυτή εξαρτάται από τον υποδοχέα κυτοκινών 7 (CCR7) και την παρουσία μορίων προσκόλλησης. Τα περισσότερα κύτταρα
σε αυτό το στάδιο είναι αθώα Τ λεμφοκύτταρα (Α), τα οποία μέσα στο λεμφαδένα έρχονται σε επαφή με τα δενδριτικά κύτταρα, τα οποία
τους παρουσιάζουν τα αντιγόνα που μεταφέρονται στο λεμφαδένα μέσω των προσαγωγών λεμφαγγείων. Η αναγνώριση των αντιγόνων
από τα εισερχόμενα Τ λεμφοκύτταρα οδηγεί σε διαφοροποίησή τους προς δραστικά (Ε) και μνημονικά (Μ) Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία
εκφράζουν στην επιφάνειά τους υποδοχείς κυτοκινών. Τα δραστικά Τ λεμφοκύτταρα μεταφέρονται μέσω των απαγωγών λεμφαγγείων
και της αιματικής κυκλοφορίας σε περιοχές όπου παράγονται κυτοκίνες φλεγμονής, ενώ τα μακρόβια μνημονικά Τ λεμφοκύτταρα
επανακυκλοφορούν συνεχώς στο αίμα έως ότου συναντήσουν το αντιγόνο το οποίο έχουν προγραμματιστεί να αναγνωρίσουν.
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σχεδόν αποκλειστικά από μεγάλα, πυκνά διατεταγμένα,
πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα, τους κεντροβλάστες, και
μια φωτεινή ζώνη που αποτελείται από μικρότερα, μη
διαιρούμενα κεντροκύτταρα εντός πυκνού δικτύου δενδριτικών κυττάρων, Τ λεμφοκυττάρων και μακροφάγων.
Οι διαιρούμενοι κεντροβλάστες τροποποιούν τα γονίδια των μεταβλητών περιοχών της ανοσοσφαιρινίνης
του υποδοχέα τους με τη διαδικασία των σωματικών
υπερμεταλλάξεων. Αυτές συμβαίνουν με τυχαίο τρόπο,
τροποποιούν τους ανοσοσφαιρινικούς υποδοχείς επιφανείας του Β λεμφοκυττάρου, επηρεάζουν την ικανότητα
του υποδοχέα του να συνδέει το αντιγόνο και τελικά καθορίζουν την τύχη του. Συχνά οι υπερμεταλλάξεις είναι
καταστροφικές για το κύτταρο, αφού οδηγούν στη δημιουργία μη βιώσιμου μορίου ανοσοσφαιρίνης επιφανείας,
υποδοχέων χωρίς χημική συγγένεια προς το αντιγόνο, ή
υποδοχέων με συγγένεια προς αυτοαντιγόνα. Σε αυτές
τις περιπτώσεις το Β λεμφοκύτταρο υφίσταται απόπτωση
και φαγοκυτταρώνεται από τα μακροφάγα (tangible body
macrophages). Σπανιότερα, προκύπτουν Β λεμφοκύτταρα που εκφράζουν τροποποιημένα νέα αντισώματα με
βελτιωμένη συγγένεια προς το αντιγόνο, τα οποία και
επιλέγονται. Από αυτά, κάποια διαφοροποιούνται σε
πλασμαβλάστες που συνεχίζουν να διαιρούνται έντονα,
εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισώματος και καταλή-

γουν σε μη πολλαπλασιαζόμενα πλασματοκύτταρα, που
θα μεταναστεύσουν στο μυελό των οστών και θα αποτελέσουν μακράς διάρκειας πηγή παραγωγής αντισώματος
υψηλής συγγένειας προς το αντιγόνο.
Πολλά από τα επιλεγέντα Β λεμφοκύτταρα του βλαστικού κέντρου θα διαφοροποιηθούν σε Β λεμφοκύτταρα μνήμης. Αυτά αποτελούν μακρόβιους απογόνους των
λεμφοκυττάρων του βλαστικού κέντρου, δεν εκκρίνουν
ανοσοσφαιρίνη αλλά φέρουν υποδοχείς υψηλής συγγένειας για το αντιγόνο. Σε επόμενη επαφή με το ίδιο αντιγόνο οι υποδοχείς θα το συνδέσουν στην επιφάνεια του
μνημονικού Β λεμφοκυττάρου και θα προκληθεί ταχεία
παραγωγή μεγάλης ποσότητας ειδικής ανοσοσφαιρίνης,
η οποία θα οδηγήσει σε εξουδετέρωσή του. Στη διάρκεια
της διαφοροποίησης των Β λεμφοκυττάρων λαμβάνει χώρα και η διαδικασία αλλαγής ισοτύπου της παραγόμενης
ανοσοσφαιρίνης, που ελέγχεται από κυτοκίνες παραγόμενες από τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα.
Το βλαστικό κέντρο φτάνει το μέγιστο του μεγέθους
του σε δύο σχεδόν εβδομάδες μετά τον αντιγονικό ερεθισμό και στη συνέχεια υποστρέφει για να εξαφανιστεί σε
μερικές εβδομάδες, ενώ στη θέση του μπορεί να παραμένουν λίγες εναποθέσεις άμορφης υαλοειδούς ουσίας.
Η υποστροφή των βλαστικών κέντρων οδηγεί σε κλινική
υποχώρηση της λεμφαδενίτιδας.

Abstract
Grenzelias D. Pathophysiology of reactive lymphadenitis. Iatrika Αnalekta 2009, 3:91-94
Lymphadenitis is usually the result of an infectious agent gaining access to a lymph node and establishing infection.
The increased node size results from inflammation caused by migration of neutrophils and macrophages into the
node and multiplication of lymphocytes, plasma cells and monocytes during the humoral immune response. B-cell
activation requires both antigen binding to B-cell surface immunoglobulin and interaction of the B-cell with antigenspecific helper T cells. Helper T cells induce a vigorous B-cell proliferation and direct the differentiation of naive
B cells into either antibody secreting plasma cells or memory B cells. During the B-cell response immunoglobulin
isotype switching can occur, and the antigen-binding properties change by somatic hypermutation of V-region genes.
Helper T cells control these processes by selectively activating B cells with increased specificity for the antigen.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.

94

MacLennan IC. Germinal centers. Annu Rev Immunol 1994; 12:117-39.
Jacob J, et al. Intraclonal generation of antibody mutants in germinal centers. Nature 1991; 354: 389-392.
Berek C, et al. Maturation of immune response in germinal centers. Cell 1991; 67:1121-1129.
Von Andrian UH. and Mempel TR. Homing and cellular traffic in lymph nodes. Nature Rev Immunol 2003; 3:867-878.
Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik M. Immunobiology. New York and London: Garland Science; c2001

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 3 | Έτος 2009

Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη στις λεμφαδενικές διογκώσεις

Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη στις λεμφαδενικές διογκώσεις
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Παθολογοανατόμος - Κυτταρολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
d.papaioannou@hygeia.gr

Οι λεμφαδενικές διογκώσεις αποτελούν συνηθισμένο
πρόβλημα στην κλινική πράξη, σε κάποιες περιπτώσεις,
μάλιστα, είναι δυνατό να εγερθεί το ερώτημα αν μια διόγκωση, ιδιαίτερα στην τραχηλική χώρα, αντιστοιχεί ή όχι
σε λεμφαδένα. Συνήθως, η διόγκωση αφορά σε επιφανειακούς λεμφαδένες, αποτελεί αντίδραση σε κάποια γειτονική φλεγμονή, περιορίζεται στην περιοχή και υποχωρεί
από μόνη της ή μετά την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής της φλεγμονής. Σε κάποιες περιπτώσεις η διόγκωση δεν έχει προφανές αίτιο, επιμένει ή είναι
περισσότερο εκτεταμένη ή και γενικευμένη, ενώ οι λεμφαδένες μπορεί να είναι σκληροί ή πιο διογκωμένοι από
το συνηθισμένο. Στις περιπτώσεις αυτές ο θεράπων μπορεί να σκεφτεί το ενδεχόμενο νοσηλείας του/της ασθενούς
για πληρέστερο έλεγχο. Πριν ή και κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας ενδέχεται να τεθεί το ερώτημα της εγχειρητικής βιοψίας λεμφαδένα για διαγνωστικούς λόγους. Το ενδεχόμενο βιοψίας λεμφαδένα είναι, επίσης, πιθανό κατά
τη διερεύνηση ή την παρακολούθηση νεοπλασματικής νόσου, για διάγνωση ή/και σταδιοποίηση.
Η Çαναρροφητική βιοψία με λεπτή βελόνηÈ (fine needle
aspiration biopsy/FNAB) ή Çπαρακέντηση με λεπτή βελόνηÈ ή απλούστερα ÇFNAÈ έχει, ουσιαστικά, τις ίδιες ενδείξεις με την εγχειρητική βιοψία. Το FNA αποτελεί κλινικοεργαστηριακή μέθοδο κυτταρολογικής ή και ιστολογικής διάγνωσης υλικού το οποίο αναρροφάται με λεπτή
βελόνη, διαμέτρου <1 χιλ. Αρμόδιος για τη διάγνωση είναι παθολογοανατόμος ή κυτταρολόγος με εξειδίκευση
στο αντικείμενο.
Το FNA αποσκοπεί αφενός μεν στην ελάττωση των
εξετάσεων και του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας και αφετέρου
στον περιορισμό των εγχειρητικών βιοψιών, δεδομένου
ότι οι τελευταίες συνήθως απαιτούν γενική αναισθησία,
μπορεί να παρουσιάσουν επιπλοκές και έχουν πολλαπλάσιο κόστος. Το FNA είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους HIV
οροθετικούς ασθενείς, οι οποίοι συχνά παρουσιάζουν επανειλημμένες λεμφαδενικές διογκώσεις με ευρύ φάσμα
κλινικής διαφορικής διάγνωσης (γενικευμένη λεμφαδενίτιδα, κοκκιωματώδη λεμφαδενίτιδα και άλλες ÇειδικέςÈ

λοιμώξεις, λεμφοεπιθηλιακή κύστη, λέμφωμα, σάρκωμα
Kaposi). Επομένως, από πρακτική άποψη, τα δύο κύρια
ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει ο/η παθολογοανατόμος - κυτταρολόγος, κατά την εξέταση υλικού
από FNA λεμφαδένα είναι εάν πρόκειται, πράγματι, για
λεμφαδένα και εάν θα χρειαστεί εγχειρητική βιοψία.

Η μέθοδος και τα πλεονεκτήματα
Τα πλεονεκτήματα του FNA είναι ότι αποτελεί εύκολη,
γρήγορη, ασφαλή, ανώδυνη και επαναλήψιμη εξέταση,
καλά ανεκτή από τους ασθενείς, με χαμηλό κόστος. Δίνει πολλές πληροφορίες, οι οποίες άλλοτε μπορούν να
οδηγήσουν σε τελική διάγνωση (π.χ. φυματίωση, μεταστατικό νεόπλασμα) και άλλοτε να κατευθύνουν τους θεράποντες για τα επόμενα διαγνωστικά βήματα, στα οποία
περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο εγχειρητικής βιοψίας
(π.χ. σε υποψία λεμφώματος). Δεν απαιτεί εξειδικευμένο
εξοπλισμό ούτε αναισθησία ή νοσηλεία. Όπως συνήθιζε
να αναφέρει ο T. Lowhagen,
ένας από τους πρωτοπόρους
Œ
και σημαντικούς δασκάλους του FNA, η λήψη και η διάγνωση σε ψηλαφητά ογκίδια μπορούν να γίνουν ακόμη
και σε δωμάτιο ξενοδοχείου!
Οι επιπλοκές είναι ελάχιστες και μικρής σημασίας. Τοπικό αιμάτωμα, ιδιαίτερα σε ασθενείς υπό αντιπηκτική
αγωγή, είναι δυνατό να παρατηρηθεί. Για το λόγο αυτό,
σκόπιμη είναι η διακοπή των αντιπηκτικών λίγες μέρες
πριν από την παρακέντηση.
Η δειγματοληψία στους επιπολής λεμφαδένες γίνεται
συνήθως με ψηλαφητική καθοδήγηση, από κλινικό ή από
παθολογοανατόμο - κυτταρολόγο. Είναι σημαντικό για τη
διαγνωστική επάρκεια και ποιότητα του υλικού ο λήπτης
να είναι εκπαιδευμένος και έμπειρος. Σε λεμφαδένες βαθύτερους, όχι σαφώς ψηλαφητούς, στην τραχηλική, μασχαλιαία ή βουβωνική χώρα ή κοντά σε αγγεία, η παρακέντηση γίνεται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, ενώ
σε εν τω βάθει λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο και στην
κοιλιά, με την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου. FNA
μπορεί να γίνει και διεγχειρητικά. Αξίζει να αναφέρουμε
εδώ και τις πρόσφατες εφαρμογές του FNA λεμφαδένων
μεσοθωρακίου στη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύ-
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1.
Εικ. 1. Γυναίκα 60 ετών η οποία προσέρχεται για ωταλγία από
4μήνου. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνονται λεμφαδενική διόγκωση στην αριστερή τραχηλική χώρα και διόγκωση της σύστοιχης
αμυγδαλής. FNA της λεμφαδενικής διόγκωσης έδειξε στοιχεία κερατινοποιούμενου πλακώδους τύπου (μαλπιγιακού) καρκινώματος
(χρωματισμένα πορτοκαλί στην εικόνα).

μονα με ενδοβρογχική και ενδοσκοπική υπερηχογραφία
(EBUS FNA και EUS FNA).
Η διάγνωση του υλικού του FNA είναι κυρίως κυτταρολογική. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, αλλά αποτελεί και δική μας εμπειρία, η διαγνωστική ακρίβεια της
μεθόδου αυξάνεται από τη συστηματική χρήση του cell
block, η οποία παρέχει μικροϊστολογικά στοιχεία και συμπληρώνει τα κυτταρολογικά κριτήρια και επιπλέον προσφέρει υλικό για ανοσοϊστοχημικές χρώσεις. Όπως ήδη
αναφέραμε, το FNA αποτελεί κλινικοεργαστηριακή μέθοδο. Αυτό σημαίνει ότι ο διαγνωστής, όχι μόνο πρέπει να
έχει στη διάθεσή του το ιστορικό και όλες τις κλινικές και
εργαστηριακές πληροφορίες, αλλά και οφείλει και ο ίδιος
να σκέφτεται ως κλινικός γιατρός. Σημαίνει επίσης ότι ο
θεράπων πρέπει να χρησιμοποιήσει το FNA ως προέκταση
της κλινικής διαγνωστικής σκέψης με εργαστηριακά μέσα
και όχι ως το μέσο το οποίο θα οδηγήσει αναγκαστικά σε
τελική διάγνωση.
Ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της ανασκόπησης η
αναλυτική παράθεση των διαγνωστικών κριτηρίων κατά
την εξέταση των κυτταρολογικών επιχρισμάτων και των τομών του cell block, για τα οποία παραπέμπουμε στα ειδικά συγγράμματα. Οι βασικές διαγνωστικές κατηγορίες κατά την εξέταση υλικού FNA λεμφαδένων είναι οι εξής: αντιδραστική υπερπλασία, κοκκιωματώδης λεμφαδενίτιδα,
μεταστατικό κακόηθες νεόπλασμα και λέμφωμα.
Η διαγνωστική ακρίβεια είναι υψηλή, έως και άνω του
95%, σε μεταστατικά κακοήθη νεοπλάσματα και εξαρτάται
από τη θέση, το μέγεθος και την υφή του λεμφαδένα (π.χ.
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ίνωση, προηγηθείσα ακτινοθεραπεία) και τον αριθμό των
δειγμάτων. Η ακρίβεια στην τυποποίηση του νεοπλάσματος αυξάνεται αν υπάρχει γνωστό ιστορικό και βοηθάται
από τη δυνατότητα ανοσοϊστοχημικών χρώσεων, οι οποίες
γίνονται σε τομές του cell block ή σε επιχρίσματα. Στις
περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η αποφυγή εγχειρητικής
βιοψίας (εικόνα 1).
Η εγχειρητική βιοψία είναι επίσης δυνατό να αποφευχθεί σε νεκρωτική κοκκιωματώδη λεμφαδενίτιδα, εφόσον
η διάγνωση της φυματίωσης τεκμηριωθεί με τις ειδικές
ιστοχημικές χρώσεις για οξεάντοχα βακτηρίδια (π.χ. Ziehl
- Neelsen), με θετική καλλιέργεια ή με θετική PCR του
υλικού της παρακέντησης ή και σε μη νεκρωτική λεμφαδενίτιδα, αν π.χ. ο λοιπός κλινικοεργαστηριακός έλεγχος
κατευθύνει προς σαρκοείδωση.
Σε περίπτωση που το FNA δείξει εικόνα αντιδραστικής
υπερπλασίας, είναι δυνατή η παρακολούθηση του/της ασθενούς για κάποιο διάστημα, ενδεχομένως με λήψη αντιβίωσης, ανάλογα και με την κλινική εικόνα, για το ενδεχόμενο υποχώρησης ή εξαφάνισης της λεμφαδενικής
διόγκωσης (εικόνα 2).

Η νέα τάση
Η κλασική και επικρατούσα άποψη για τα λεμφώματα, την
οποία και εμείς ακολουθούμε στην καθημερινή κλινική
πράξη, είναι ότι η διάγνωση ή υποψία λεμφώματος σε
FNA είναι προκαταρκτική και πρέπει να ακολουθείται
από εγχειρητική βιοψία και ιστολογική εξέταση με α-

2.
Εικ. 2. Άνδρας 48 ετών προσέρχεται με μικρή διόγκωση μέσης
γραμμής υπογναθίου χώρας και κλινικό ερώτημα λεμφαδενικής
διόγκωσης ή κύστης θυρεογλωσσικού πόρου. Υπερηχογραφικά
διαπιστώθηκε συμπαγές μόρφωμα συμβατό με λεμφαδένα. FNA
του μορφώματος έδειξε εικόνα συμβατή με αντιδραστικά διεγερμένο λεμφαδένα (ώριμα και τροποποιημένα λεμφοκύτταρα, μακροφάγα τύπου βλαστικών κέντρων). Ελήφθη αντιβίωση και η διόγκωση
εξαφανίστηκε μέσα σε ένα μήνα.
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Η παρακέντηση με λεπτή βελόνη στις λεμφαδενικές διογκώσεις

νοσοϊστοχημεία για τεκμηρίωση και πλήρη τυποποίηση
του λεμφώματος. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί
μια διαφορετική σχολή σκέψης, σύμφωνα με την οποία
είναι εφικτή η πλήρης διάγνωση και τυποποίηση των λεμφωμάτων με συνδυασμένη χρήση κυτταρομορφολογίας
και κυτταρομετρίας ροής σε υλικό FNA. Η συγκεκριμένη
μεθοδολογία εφαρμόζεται όχι μόνο ερευνητικά, αλλά και
στην καθημερινή κλινική πράξη σε κέντρα αναφοράς, δεν
έχει τύχει όμως ευρείας αποδοχής, λόγω του ακριβού εξοπλισμού και της υψηλής εξειδίκευσης που προϋποθέτει.
Ακόμη και με την τρέχουσα, καθιερωμένη, άποψη το FNA
είναι χρήσιμο και σε υποψία λεμφώματος, διότι συμβάλλει
στην έγκαιρη παραπομπή του/της ασθενούς για βιοψία,
βοηθά στην επιλογή κατάλληλου λεμφαδένα για βιοψία,

επιτρέπει πολλαπλές δειγματοληψίες για σταδιοποίηση,
μπορεί να δώσει τελική διάγνωση σε εν τω βάθει, δύσκολα
προσπελάσιμες διογκώσεις και βοηθά στην παρακολούθηση διεγνωσμένου λεμφώματος.
Όπως και σε άλλες θέσεις και όργανα, και στην περίπτωση των λεμφαδενικών διογκώσεων, το FNA αποτελεί μια
απλή και ευέλικτη εξέταση πρώτης γραμμής, η οποία προεκτείνει, συμπληρώνει και επιταχύνει την κλινική διάγνωση,
διευκολύνει το σχεδιασμό για τα επόμενα διαγνωστικά και
θεραπευτικά βήματα και μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να
οδηγήσει σε τελική διάγνωση. Η συνδυασμένη χρήση του
FNA με άλλες σύγχρονες τεχνικές δίνει μια νέα διάσταση
στη μέθοδο, στην κατεύθυνση μιας όλο και περισσότερο
αποτελεσματικής, όλο και λιγότερο παρεμβατικής, ιατρικής.

Abstract
Papaioannou D. Fine Needle Aspiration in lymphadenopathies. Iatrika Αnalekta 2009, 3:95-97
Fine needle aspiration (FNA) of lymph node enlargements is a simple, first line diagnostic tool which extends
and accelerates clinical diagnosis, facilitates planning for further diagnostic and therapeutic procedures and may
often lead to a final diagnosis. The two main questions that need to be answered are whether the enlargement
corresponds to a lymph node and whether further surgical biopsy is necessary. Lymph node FNA is particularly
useful to HIV seropositive patients, who often present with lymph node enlargements of different etiologies. The
main diagnostic categories in lymph node FNA specimens are reactive hyperplasia, granulomatous lymphadenitis,
metastatic malignant neoplasm and lymphoma. Diagnostic accuracy is high in metastatic neoplasms. Suspicion of
lymphoma on FNA material provides a preliminary diagnosis, which needs to be confirmed with surgical biopsy of
the lymph node. The combined use of FNA with other modern techniques seems promising for the goal of a more
effective and less interventional medicine.
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P van Heerde and J Miliauskas. Lymph nodes. In SR Orell, GF Sterrett and D Whitaker . Fine Needle Aspiration Cytology. Elsevier
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Papaioannou D, et al. A useful microhistology technique for fine needle aspirates by using cigarette rolling paper. Cytopathology 1997,
8: 336-42.
Mayall F, et al. Immunoflow cytometry and cell block immunohistochemistry in the FNA diagnosis of lymphoma: a review of 73
consecutive cases. J Clin Pathol 2006, 53: 451-57.
Caraway NP: Strategies to diagnose lymphoproliferative disorders by fine needle aspiration by using ancillary studies. Cancer 2005,
105: 432-42.
Vilmann P et al: Transesophageal endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration (EUS-FNA) and endobronchial ultrasoundguided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA) biopsy: a combined approach in the evaluation of mediastinal lesions.
Endoscopy, 2005, 37: 833-9.
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Λοιμογόνος παράγοντας της λοιμώδους μονοπυρήνωσης
είναι ο ιός Epstein - Barr (EBV), ο οποίος έχει λάβει το
όνομά του από τους Antony Epstein και Yvonne Barr, οι
οποίοι μαζί με τον Bert Achong ανακάλυψαν τον ιό το
1964 σε κύτταρα που καλλιέργησαν από δείγματα όγκων
που είχαν σταλεί σε αυτούς από τον Dennis Burkitt. Ο ιός
ανήκει στην ομάδα των ερπητοϊών, υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα και μολύνει πάνω από 95% του παγκόσμιου
πληθυσμού.
Η πρωτοπαθής λοίμωξη από EBV προκαλεί οξεία λοιμώδη μονοπυρήνωση, ένα αυτοπεριοριζόμενο σύνδρομο, πιο
συχνό σε έφηβους και σε νεαρούς ενήλικες. Τα κλασικά
συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, κυνάγχη (φαρυγγίτιδα) και λεμφαδενοπάθεια. Στα μικρότερα παιδιά η νόσος
μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή ήπια. Ο ιός Epstein - Barr
έχει ενοχοποιηθεί ότι προκαλεί λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές, κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, όπως
επίσης καρκίνο του ρινοφάρυγγα και λέμφωμα Burkitt.
Ο ιός Epstein - Barr βρίσκεται στις στοματοφαρυγγικές
εκκρίσεις και κυρίως μεταδίδεται μέσω της σιέλου (άμεση επαφή ή χρήση μολυσμένων αντικειμένων). Η μετάδοση μέσω του αέρα ή του αίματος είναι σπάνια. Ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από 4 μέχρι 6 εβδομάδες. Οι
ασθενείς με λοιμώδη μονοπυρήνωση μεταδίδουν τον ιό
για περίοδο εβδομάδων. Άτομα που έχουν νοσήσει και
ανάρρωσαν εκκρίνουν τον ιό στο σάλιο τους έως και 18
μήνες μετά.
Ο ιός μολύνει τα Β-κύτταρα του στοματοφαρυγγικού
βλεννογόνου, τα οποία μέσω της κυκλοφορίας μεταδίδουν τη λοίμωξη σε ολόκληρο το ΔΕΣ (ήπαρ, σπλήνας
και περιφερικοί λεμφαδένες). Τα μολυσμένα Β-κύτταρα
κινητοποιούν χυμική και κυτταρική ανοσιακή απάντηση
έναντι του ιού. Η χυμική απάντηση αποτελεί τη βάση για
τη διάγνωση της λοίμωξης από EBV (αντισώματα έναντι
δομικών πρωτεϊνών του ιού), ενώ η κυτταρική απάντηση
συντελεί στον έλεγχο της λοίμωξης από τον ιό.

Φαρυγγίτιδα
Λεμφαδενοπάθεια
Ηπατομεγαλία
Σπληνομεγαλία
Πυρετός
Εξάνθημα
Οίδημα βλεφάρων

1.
Εικ. 1. Τα κλασικά συμπτώματα της λοιμώδους μονοπυρήνωσης.

σπληνομεγαλία (εικόνα 1).
Φαρυγγίτιδα: Είναι εξιδρωματική και αποτελεί το πιο
σταθερό εύρημα. Σε 25% - 60% των ασθενών υπάρχουν
πετέχιες στο όριο σκληρής/μαλθακής υπερώας. Η διόγκωση των αμυγδαλών μπορεί να είναι εκσεσημασμένη και
να οδηγήσει σε απόφραξη της ανώτερης αναπνευστικής
οδού (εικόνα 2).
Λεμφαδενοπάθεια: Είναι γενικευμένη και συμμετρική,
με ήπια ευαισθησία στην ψηλάφηση. Συνήθως προσβάλλει τους οπίσθιους τραχηλικούς λεμφαδένες. Προσβάλλονται επίσης οι πρόσθιοι τραχηλικοί και υπογνάθιοι, όπως
επίσης οι μασχαλιαίοι και οι βουβωνικοί.
Ηπατομεγαλία: Αποτελεί συχνό εύρημα, εν αντιθέσει
με τον ίκτερο που είναι σπάνιο εύρημα. Το ήπαρ είναι
ευαίσθητο στην ψηλάφηση.
Σπληνομεγαλία: Είναι συχνό εύρημα. Ο σπλήνας
είναι ευαίσθητος στην ψηλάφηση. Αυξάνει σε μέγεθος
κατά την 1η εβδομάδα από την έναρξη των συμπτω-

n

n

n
n

Η κλινική εικόνα

2.

Η λοιμώδης μονοπυρήνωση χαρακτηρίζεται από πυρετό,
κυνάγχη (φαρυγγίτιδα), λεμφαδενοπάθεια και ηπατο-
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Εικ. 2. Εκσεσημασμένη διόγκωση φλεγμαινουσών αμυγδαλών με
εξιδρώματα σε ασθενή με λοιμώδη μονοπυρήνωση.
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3.
Εικ. 3. Ένα άτυπο λεμφοκύτταρο στο περιφερικό αίμα.

μάτων και στη συνέχεια υποχωρεί τις επόμενες 7 - 10
μέρες. Μπορεί να ραγεί αυτόματα ή ύστερα από ήπιο
τραυματισμό.
Πυρετός: Παρουσιάζεται σε ποσοστό >90% των ασθενών, με αιχμή κυρίως τις απογευματινές ώρες. Υποχωρεί
εντός 10 - 14 ημερών.
Εξάνθημα: Το 3% - 15% των ασθενών παρουσιάζει ερυθηματώδες κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, διάχυτα κατανεμημένο. Το εξάνθημα είναι περισσότερο συχνό στα παιδιά. Ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αμοξυκιλλίνη/αμπικιλλίνη παρουσιάζουν εξάνθημα σε έδαφος λοιμώδους μονοπυρήνωσης σε ποσοστό 80%.
Οίδημα βλεφάρων: Αποτελεί χαρακτηριστικό εύρημα της λοίμωξης και εμφανίζεται στην έναρξη της νόσου.
Είναι αμφοτερόπλευρο. Πρώτα περιγράφηκε από τον
HoagLand και γι᾽ αυτό αναφέρεται ως σημείο Hoagland.

n
n

n

Διαφορική διάγνωση
Η διαφορική διάγνωση της λοιμώδους μονοπυρήνωσης
περιλαμβάνει τις ιογενείς ηπατίτιδες Α, Β, C, τη λοίμωξη
από CMV, τη λοίμωξη από HSV, τη λοίμωξη από ερπητοϊό τύπου 6, τη λοίμωξη από τον HIV, τη λοίμωξη από
στρεπτόκοκκο ομάδος A, την τοξοπλάσμωση. Επίσης, θα
πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση από οξεία μυελοκυτταρική/λεμφοβλαστική λευχαιμία, από λέμφωμα, λοίμωξη
από τον ιό της ερυθράς, λοίμωξη από αδενοϊό.

Η διάγνωση
Η διάγνωση της νόσου βασίζεται σε τρία κλασικά κριτήρια:
1) λεμφοκυττάρωση, 2) παρουσία άτυπων λεμφοκυττάρων σε ποσοστό >10% στο περιφερικό αίμα και 3) θετική
ορολογική αντίδραση έναντι του ιού. Λευκοκυττάρωση (εικόνα 3) παρατηρείται στο 40% - 70% των ασθενών. Στο
25% - 50% παρατηρείται ήπια θρομβοπενία, ενώ το 80%
- 90% των ασθενών έχει επηρεασμένη ηπατική λειτουργία.
Η δοκιμασία ετερόφιλων αντισωμάτων(Paul - Bunnel
test) βασίζεται στο γεγονός ότι ο ορός των ατόμων με
λοιμώδη μονοπυρήνωση περιέχει αντισώματα τα οποία

συγκολλούν τα ερυθροκύτταρα του προβάτου. Τα αντισώματα αυτά, στο 50% των ασθενών ανιχνεύονται την
1η βδομάδα της νόσου, το ποσοστό ανεβαίνει στο 60%
- 90% τη 2η και 3η βδομάδα της νόσου και αρνητικοποιούνται 2 - 3 μήνες από την έναρξη της νόσου. Το mono spot
test έχει την ίδια φιλοσοφία, μόνο που είναι πιο γρήγορο
και χρησιμοποιεί ερυθροκύτταρα αλόγου.
Η νόσος χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία ειδικών
αντισωμάτων έναντι των αντιγονικών τμημάτων του ιού.
Πρόκειται για αντισώματα έναντι του αντιγόνου της κάψας
του ιού (VCA IgM, IgG, έναντι του πρώιμου αντιγόνου (EA
IgG) και αντισώματα έναντι του αντιγόνου του πυρήνα του
ιού (EBNA IgG).
Συνοπτικά η διάγνωση της νόσου έχει ως εξής:
Ευαισθησία στον ιό: VCA IgM, IgG αρνητικά.
Πρωτοπαθής λοίμωξη:1) VCA IgM θετικά και EBNA IgG
αρνητικά, 2) αυξανόμενος τίτλος VCA IgG και EBNA IgG
αρνητικά 4 βδομάδες μετά την έναρξη της νόσου,3) σε
80% των ασθενών EA-D IgG θετικά.
Προηγηθείσα λοίμωξη: Αν VCA IgM, IgG θετικά και
EBNA IgG θετικά τότε σημαίνει λοίμωξη τουλάχιστον 4
- 6 μήνες πριν.
Επανενεργοποίηση: EBNA IgG και EA-D IgG θετικά.
Χρονία λοίμωξη: VCA IgG, EBNA IgG, EA-D IgG, EA-R
IgG.

n
n

n
n
n

Η θεραπεία
Η λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι αυτοπεριοριζόμενη νόσος. Δεν απαιτείται απομόνωση των ασθενών, αφού ο ιός
παρουσιάζει χαμηλή μεταδοτικότητα. Η θεραπεία είναι
κυρίως συμπτωματική (ανάπαυση, αντιπυρετικά, αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης τουλάχιστον για 2 - 3
βδομάδες). Τα κορτικοστεροειδή έχουν χρησιμοποιηθεί
σε ασθενείς με εγκατεστημένη ή επαπειλούμενη απόφραξη των αεροφόρων οδών. Μπορεί να ωφελήσουν σε
ασθενείς με σοβαρή θρομβοπενία, αιμολυτική αναιμία.
Τα αντι-ιικά φάρμακα δεν προσφέρουν κανένα όφελος
σε ασθενείς με μη επιπλεγμένη νόσο. Οι ανοσοσφαιρίνες έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στη θεραπεία
θρομβοκυτταροπενίας.

Η πρόληψη

n Απομόνωση δεν χρειάζεται.
n Καλές συνθήκες υγιεινής (τα παιδιά να μη μοιράζονται
παιχνίδια).
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n Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί με μετάγγιση παραγώγων
αίματος και με μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Οι επιπλοκές

n Ηπατίτιδα.
n Ήπια θρομβοκυτταροπενία.
n Αιμολυτική αναιμία.
n Απόφραξη των ανώτερων αεροφόρων οδών.
n Ρήξη σπληνός.
n Αιματολογικές επιπλοκές: αιματοφαγοκυτταρικό

σύνδρομο, αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε απλαστική αναιμία, ΔΕΠ,
αιμόλυση σε ασθενείς με συγγενή σφαιροκυττάρωση/
ελλειπτοκυττάρωση.
Νευρολογικές επιπλοκές: άσηπτη μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, κώφωση, παρέσεις κρανιακών νεύρων, Guillain-Barre,
΄ οξεία παρεγκεφαλιδική

n

αταξία, εγκαρσία μυελίτιδα.
Καρδιολογικές και πνευμονικές επιπλοκές: μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, χρόνια διάμεση πνευμονίτιδα,
πλευρίτιδα.
Αυτοάνοσες επιπλοκές: αυτοάνοσες νόσοι και σύνδρομο Reye.
Διάφορες: παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία,
οξεία νεφρική ανεπάρκεια, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.

n
n
n

Η πρόγνωση

n Καλή πρόγνωση σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς με πλήρη

αποκατάσταση σε λίγους μήνες.
Οι αιματολογικές και ηπατικές παράμετροι αποκαθίστανται εντός 2 - 3 μηνών.
Οι νευρολογικές επιπλοκές στα παιδιά συνήθως υποχωρούν γρήγορα, εν αντιθέσει με τους ενήλικες όπου μπορεί
να παραμείνουν υπολειμματικές βλάβες.

n
n

Abstract
Garou E.A. Infectious mononucleosis. Iatrika Αnalekta 2009, 3:98-100
Infectious Mononucleosis is caused by the Epstein - Barr virus. The incubation period is 4 - 6 weeks. The infection
is spread with intimate contact with the saliva of an affected person. The principal symptoms are fever, sore throat
and swollen lymph nodes. Serologic test results include a normal to moderate elevated white blood cell count,
an increased total number of lymphocytes, greater than 10% atypical lymphocytes, and a positive reaction to a
mono spot test. In patients with symptoms compatible with infectious mononucleosis, a positive Paul - Bunnell
heterophile antibody test result is diagnostic and no further testing is necessary. Treatment is symptomatic. Antivirals,
corticosteroids and immunoglobulins have been used.
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Τραχηλική φυματιώδης λεμφαδενίτις
Παναγιώτης Μ. Μαυρουδής
Πνευμονολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
pancat@otenet.gr

Η τραχηλική λεμφαδενίτις αποτελεί τη συνηθέστερη εκδήλωση μυκοβακτηριδιακής λοίμωξης στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου και τη δεύτερη σε συχνότητα κλινική
μορφή φυματίωσης γενικά, μετά την πνευμονική. Ιστορικά
είναι γνωστή με τον όρο King᾽s evil (βλ. φωτο) αλλά και με
τον όρο ÇχοιράδωσηÈ (scrofula), εξαιτίας της ανάλογης με
το δέρμα χοίρου εμφάνισης της πάσχουσας περιοχής. Κάποτε είναι εκδήλωση συστηματικής φυματικής νόσου, αλλά
συχνότερα αποτελεί ξεχωριστή κλινική οντότητα, η οποία
εντοπίζεται στον τράχηλο και μόνο.
Με την εφαρμογή των μοριακών τεχνικών στην κλινική
πράξη επικράτησε η ομαδοποίηση των μυκοβακτηριδίων,
με κριτήριο την ομοιότητα του γενετικού τους υλικού (DNA),
σε συμπλέγματα όπως το Mycobacterium tuberculosis
complex και το Mycobacterium avium complex. Στο
πρώτο σύμπλεγμα περιλαμβάνονται τα μυκοβακτηρίδια
tuberculosis, bovis, africanum, microti, ulcerans και ο βάκιλος Calmette - Gueuerin (BCG). Όλα τα υπόλοιπα μυκοβακτηρίδια αναφέρονται ως μη φυματικά μυκοβακτηρίδια
(NTM) ή άτυπα μυκοβακτηρίδια.
Ο άνθρωπος αποτελεί τον μοναδικό στη φύση ξενιστή
του μυκοβακτηριδίου tuberculosis. Προσβάλλεται όμως
σπανιότερα, τόσο από τα υπόλοιπα μυκοβακτηρίδια του
Mycobacterium tuberculosis complex, όσο και από τα άτυπα ή μη φυματικά μυκοβακτηρίδια, ιδίως μετά την εμφάνιση του ΑΙDS. Η πρωτοπαθής λοίμωξη, κατά κανόνα, συμβαί-

1.
Εικ. 1. Ιστολογική εικόνα ενεργού φυματίωσης. Συρρέοντα φυμάτια με εκτεταμένη τυροειδή νέκρωση στο άνω μέρος της εικόνας.
Στο κάτω μέρος, ανάμεσα στα επιθηλιοειδή κύτταρα, διακρίνονται
τρία πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα τύπου Langhans με τους πυρήνες στην περιφέρεια Çδίκην στεφάνηςÈ

Ιστορικός πίνακας από την επίσκεψη του
βασιλιά της Αγγλίας
στις αποικίες. Οι
ασθενείς με τραχηλική λεμφαδενίτιδα
δέχονταν το άγγιγμα
του βασιλιά, μαζί με
ένα χρυσό νόμισμα
και έφευγαν βέβαιοι
ότι θα γιατρευτούν.

νει έπειτα από μόλυνση μέσω της αναπνευστικής οδού, η
οποία ακολουθείται από τη διασπορά του μυκοβακτηριδίου
λεμφογενώς αρχικά και αιματογενώς στη συνέχεια. Μετά τη
μόλυνση, σε μεγάλο ποσοστό (περίπου 95%) το ανοσοποιητικό σύστημα περιορίζει τη διασπορά και επιτυγχάνει τον
αρχικό έλεγχο της νόσου στο επίπεδο του σημείου εισβολής
και των επιχωρίων λεμφαδένων (πρωτοπαθές σύμπλεγμα).
Στο υπόλοιπο (περίπου 5%) των περιπτώσεων η νόσος αναχαιτίζεται μετά τη διασπορά του μυκοβακτηριδίου και
την εμφάνιση άλλοτε άλλης βαρύτητας πνευμονικής, λεμφαδενικής κ.λπ. νόσου, είτε αυτόματα (αυτοΐαση), είτε ως
αποτέλεσμα επιτυχούς εφαρμογής αντιφυματικής αγωγής.
Σε κάθε περίπτωση, και πολύ περισσότερο στις δύο πρώτες
(πρωτοπαθές σύμπλεγμα, αυτοΐαση), μικρός αριθμός μυκοβακτηριδίων παραμένει στα σημεία εισόδου και διασποράς σε κατάσταση λαθροβιώσεως εφ' όρου ζωής. Από τον
πληθυσμό αυτό, σε άλλοτε άλλο χρόνο, μπορεί να συμβεί
υποτροπή της νόσου, σε θέσεις σχετιζόμενες με την αρχική
διασπορά.
Τραχηλική λεμφαδενίτις σε ηλικιωμένους ασθενείς οφείλεται κατά κανόνα σε επαναδραστηριοποίηση των λαθροβιούντων στην περιοχή μυκοβακτηριδίων, ενώ στα παιδιά
είναι ένδειξη εξελισσόμενης πρωτοπαθούς λοίμωξης. Πολύ
σπάνια, η τραχηλική και η υπερκλείδια λεμφαδενίτιδα είναι αποτέλεσμα - επιπλοκή του εμβολιασμού με BCG στην
περιοχή του δελτοειδούς μυός. Σε περίπτωση άτυπης μυ-
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2.
Εικ. 2. Μεταγχειρητική ουλή σε νεαρό άνδρα έπειτα από εκτομή
φυματιωδών τραχηλικών λεμφαδένων.

κοβακτηριδιακής νόσου, πύλη εισόδου των ΝΤΜ αποτελεί,
συνήθως, ο βλεννογόνος του στόματος και ο επιπεφυκότας,
ενώ δόντια με τερηδόνα μπορεί να φιλοξενούν ΝΤΜ, πριν
αυτά ταξιδέψουν μέσω των λεμφαγγείων βαθύτερα σε δομές γύρω από τη γνάθο και τον τράχηλο.

Η κλινική εικόνα και η διάγνωση
Η φυματιώδης (tuberculous) τραχηλική λεμφαδενίτιδα
είναι κατά κανόνα νόσημα των ενηλίκων, οι οποίοι συχνά έχουν θετικό ατομικό ιστορικό φυματίωσης, θετική
Μantoux και ακτινολογικά ευρήματα ενεργού ή μη ενεργού
πνευμονικής νόσου. Εντοπίζεται κυρίως στους οπίσθιους
τραχηλικούς και υπερκλείδιους λεμφαδένες, προκαλώντας
συχνά (10% - 20%) δερματικά συρίγγια με εκροή πυώδους ή πυοαιματηρού υγρού, ενώ συχνά συνοδεύεται από
συστηματικά συμπτώματα, όπως πυρετό, απώλεια βάρους
και καταβολή.
Αντίθετα, η άτυπη (ΝΤΜ) φυματική τραχηλική λεμφαδενίτιδα είναι κατά κανόνα νόσημα της παιδικής ηλικίας,
χαρακτηρίζεται από δερμοαντίδραση Mantoux μικρότερη
των 10 mm και απουσία ακτινολογικών ευρημάτων φυματικής προσβολής του πνευμονικού παρεγχύματος. Εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή γύρω από την κάτω γνάθο,
έχει τη μορφή συμπαγούς διόγκωσης, σπάνια συραγγοποιείται και κατά κανόνα δεν συνοδεύεται από συστηματικά
συμπτώματα.
Απεικονιστικές εξετάσεις όπως U/S, CT, MRI, του τραχήλου συχνά αναδεικνύουν ευρήματα ενδεικτικά λοιμώδους
και όχι νεοπλασματικής λεμφαδενίτιδας, όπως κυστικές
αλλοιώσεις ή ανομοιογένεια των προσβεβλημένων λεμφαδένων, μικρότερη διόγκωση γειτονικών λεμφαδένων και
πάχυνση, λόγω φλεγμονής, των παρακείμενων ανατομικών
δομών (μυς, δέρμα, λεμφαγγεία).
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Η άμεση εξέταση και η καλλιέργεια υγρού από συρίγγιο
ή υλικού από FNA και FNB θέτουν τη διάγνωση της νόσου
με ευαισθησία 25% - 60% και 10% - 70% αντίστοιχα. H
θετική άμεση χρώση προϋποθέτει την παρουσία 10.000
και θετική καλλιέργεια 10 - 100 βακίλων ανά κυβικό χιλιοστό του υλικού αντίστοιχα. Ο συνδυασμός άμεσης εξέτασης,
καλλιέργειας και ιστολογικής εξέτασης έχει τελική ευαισθησία >90% και ειδικότητα >96% (εικόνα 1). Αναζήτηση με
PCR μυκοβακτηριδιακού DNA στα ίδια υλικά μπορεί να θέσει τη διάγνωση με ευαισθησία 43% - 84% και ειδικότητα
75% - 100% (αρκεί η παρουσία 10 - 100 βακίλων στο
σύνολο του υπό εξέταση υλικού) αλλά και να διαφοροδιαγνώσει άμεσα τη φυματική από την άτυπη νόσο, ώστε να
καθοριστεί η θεραπευτική προσέγγιση πολύ πριν από την
τυποποίηση του μυκοβακτηριδίου με την καλλιέργεια. Παρά ταύτα, επιβεβαίωση της διάγνωσης με καλλιέργεια και
ταυτοποίηση του μυκοβακτηριδίου πρέπει να επιχειρείται
με κάθε τρόπο, γιατί μόνο έτσι εξασφαλίζεται ο έλεγχος
ευαισθησίας στα αντιφυματικά φάρμακα, ο οποίος καθορίζει μακροπρόθεσμα το είδος και τη διάρκεια της αγωγής.

Η θεραπεία
Στη φυματιώδη λεμφαδενίτιδα η θεραπευτική προσέγγιση δεν διαφέρει από την κλασική αντιφυματική αγωγή για
την πνευμονική νόσο. Προτείνονται τα εξάμηνα ή εννεάμηνα σχήματα με τέσσερα (INZ, RIF, PZA, EMB) ή τρία (INH,
RIF, PZA) πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα αντίστοιχα,
για το πρώτο δίμηνο ή τρίμηνο (μέχρι την ταυτοποίηση του
μυκοβακτηριδίου και τον έλεγχο ευαισθησίας του αλλά
και την απόδειξη της κλινικής βελτίωσης, και δύο μόνο
φάρμακα (INH, RIF) για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Σε
περίπτωση ηπατικής νόσου ή φαρμακευτικής τοξικότητας,
η ΡΖΑ αντικαθίσταται από ΕΜΒ ή STM. Σε περίπτωση εγκυμοσύνης η θεραπεία δεν αλλάζει, ωστόσο αποφεύγεται η
χρήση ΡΖΑ και STM. Παράταση της θεραπείας σε 12 ή 18
μήνες χρειάζεται στην περίπτωση πρωτοπαθούς ανθεκτικότητας σε κάποιο από τα πρωτεύοντα φάρμακα ή σε περίπτωση τοξικότητας με αδυναμία συγχορήγησης ΙΝΗ και RIF.
Στην τραχηλική λεμφαδενίτιδα από άτυπα μυκοβακτηρίδια,
η χειρουργική αφαίρεση του συνόλου των προσβεβλημένων
λεμφαδένων (εικόνα 2) αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, ενώ
τα αντιφυματικά φάρμακα προστίθενται για να αυξήσουν
το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα και η επιλογή τους στηρίζεται στη δοκιμασία ευαισθησίας που θα προκύψει μετά
την καλλιέργεια ιστών του χειρουργικού παρασκευάσματος.
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Abstract
Mavroudis P. M. Cervical touberculous lymphadenitis. Iatrika Αnalekta 2009, 3:101-103
Cervical lymphadenitis is the most common head and neck manifestation of mycobacterial infection. It may be
the manifestation of a systemic tuberculous disease or a unique clinical entity localized to neck. A high index of
suspicion is needed for the diagnosis of the disease. A unilateral single or multiple painless lump, mostly located
in posterior cervical or supraclavicular region can occur. A thorough history and physical examination, tuberculin
test, staining for acid-fast bacilli, radiologic examination, FNA and PCR will be instrumental in arriving at an early
diagnosis and institution of treatment before a final diagnosis can be made by biopsy and culture
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Τα τρία πρώτα αποφασιστικά βήματα της ανοσοβιολογίας
Τα λεμφοκύτταρα αποτελούν το ένα εκατοστό της μάζας
του σώματος. Για μια τόσο μεγάλη μάζα κυττάρων, που εάν
αθροιζόταν θα αποτελούσε όργανο εντυπωσιακών διαστάσεων, είναι περίεργο πόσο λίγα ήταν γνωστά μέχρι πριν
από λίγες δεκαετίες. Σε συγγράμματα Αιματολογίας της
δεκαετίας 1950, η ανάλυση της λειτουργίας των λοιπών
κυττάρων του αίματος κάλυπτε εκατοντάδες σελίδων, ενώ
ελάχιστες μόνο σελίδες ήταν αφιερωμένες στο λεμφοκύτταρο και τίποτε δεν αναφερόταν για τη θεμελιώδη σημασία
του στην ανοσία.
Τη δεκαετία του 1960 έγιναν τρεις σπουδαίες ανακαλύψεις που επικέντρωσαν το ενδιαφέρον στο λεμφοκύτταρο
και οδήγησαν σε εκρηκτική ανάπτυξη της ανοσοβιολογίας. Ως πρώτη αναφέρουμε την ανακάλυψη της επανακυκλοφορίας των λεμφοκυττάρων από τον Βρετανό James
Gowans. Μέχρι τότε επικρατούσε η άποψη ότι τα λεμφοκύτταρα που παράγονται στο λεμφικό ιστό μεταφέρονται
με τη λέμφο στην κυκλοφορία του αίματος, όπου κυκλοφορούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών και
κατόπιν εξέρχονται στους ιστούς όπου καταστρέφονται. Ο
Gowans, με σειρά ευφυών πειραμάτων έδειξε ότι τα λεμ-

φοκύτταρα που παράγονται στο λεμφικό ιστό και μεταφέρονται με τα λεμφαγγεία στην αιματική κυκλοφορία, επανέρχονται στο λεμφικό ιστό. Θέση επανακυκλοφορίας των
λεμφοκυττάρων αποτελούν τα ειδικά φλεβίδια με υψηλό
κυλινδρικό ενδοθήλιο που αφθονούν στο λεμφικό ιστό (εικόνα 1). Η ανακάλυψη του Gowans ήταν τόσο σημαντική
για την Ανοσοβιολογία όσο η ανακάλυψη της κυκλοφορίας
του αίματος για τη Βιολογία από τον William Harvey.
Η δεύτερη σπουδαία ανακάλυψη έγινε από τους
Marshall και Roberts (1963), οι οποίοι παρατήρησαν ότι η

1α.

1β.

Εικ. 1. Σχηματική παράσταση συνήθους φλεβιδίου (α) και φλεβιδίου με ειδικό υψηλό κυλινδρικό επιθήλιο (β), το οποίο επιτρέπει
στα λεμφοκύτταρα να διαπερνούν το τοίχωμά του και να εξέρχονται
στο λεμφικό παρέγχυμα.
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PHA
2..
Εικ. 2. Η μετατροπή ενός Β λεμφοκυττάρου σε πλασμαβλάστη υπό
την επίδραση της PHA.

φυτοαιμοσυγκολλητίνη (PHA) προκαλεί in vitro μετατροπή των λεμφοκυττάρων, τα οποία εμφανίζουν αύξηση του
μεγέθους τους και στη συνέχεια μιτώσεις (εικόνα 2). Η ανακάλυψη της μετατροπής των λεμφοκυττάρων κατέρριψε
τη δοξασία ότι τα λεμφοκύτταρα είναι τελικά κύτταρα και
αποτέλεσε το έναυσμα για μελέτες σε βασικά ερωτήματα
της σύγχρονης Ανοσοβιολογίας.
Η τρίτη ανακάλυψη έγινε, σχεδόν, ταυτόχρονα από τον
Αμερικανό δάσκαλό μου Robert A. Good και το Βρετανό
JFAP Miller και αφορούσε στη θεμελιώδη σημασία του θύμου αδένα στην παραγωγή των λεμφοκυττάρων και την
ανοσία (εικόνα 3). Μέχρι τότε οι έρευνες αφορούσαν στην
υπερτροφία του θύμου και στους αιφνίδιους θανάτους που
αυτή, δήθεν, προκαλούσε. Πρώτος ο R.A. Good παρατήρησε ότι η ατροφία του θύμου είναι εκείνη που προκαλεί
ατροφία του λεμφικού ιστού και θανατηφόρες, συνήθως,
συγγενείς ανεπάρκειες του ανοσοποιητικού συστήματος.
Τη διετία 1971 - 1973 είχα την τύχη να εργάζομαι στο
παθολογοανατομικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Μινεάπολη της Μινεσότα, όπου διευθυντής
ήταν ο παιδίατρος R.A. Good. Λόγω της μεγάλης φήμης
του Good, στο νοσοκομείο νοσηλεύονταν πολλά βρέφη
και παιδιά και όσα από αυτά πέθαιναν υποβάλλονταν σε

3..
Εικ. 3. Σχηματική παράσταση του θύμου αδένα. Ο θύμος αποτελεί
κεντρικό όργανο του ανοσοποιητικού συστήματος και είναι απαραίτητος για την παραγωγή των Τ λεμφοκυττάρων.

ενδελεχή νεκροτομική μελέτη.
Οι δύο εικόνες που συνοδεύουν το κείμενο αυτό είναι
από νεκροτομές που διενήργησα στη Μινεσότα (εικόνα 4).
Το νεογνό της αριστερής εικόνας απεβίωσε από συγγενείς
ανωμαλίες, αλλά είχε φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα. Το νεογνό της εικόνας δεξιά είχε απλασία του θύμου
και απεβίωσε με εμφανή σημεία πνευμονίας.

Θύμος αδένας

Εικ. 4. Αριστερά: Νεογνό με φυσιολογικά ανεπτυγμένο θύμο (βέλος).
Δεξιά: Νεογνό με απλασία του θύμου
αδένα που απεβίωσε από ευκαιριακή
λοίμωξη των πνευμόνων.

4.
Βασίλης Τσακρακλίδης, Παθολογοανατόμος
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Ελένη Πιπίνη
Πνευμονολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
elenitpipini@yahoo.gr

Η σαρκοείδωση είναι κοκκιωματώδης νόσος, άγνωστης
αιτιολογίας, που προσβάλλει πολλά όργανα, συχνότερα
τους πνεύμονες και τους λεμφαδένες. Χαρακτηριστικό
ιστολογικό εύρημα στα προσβεβλημένα όργανα είναι τα
κοκκιώματα χωρίς τυροειδή νέκρωση. Η επίπτωση της
σαρκοείδωσης εκτιμάται στις 10 ως 20 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού. Συνήθως προσβάλλει νεαρούς
ενήλικες. Στο 50% των περιπτώσεων αποτελεί τυχαίο
ακτινολογικό εύρημα σε ασυμπτωματικό ασθενή με τυπική ακτινογραφία θώρακος (αμφοτερόπλευρη πυλαία
λεμφαδενοπάθεια, διάχυτη εικόνα). Τα συνηθέστερα
συμπτώματα είναι καταβολή, κακουχία, απώλεια βάρους,
χαμηλή πυρετική κίνηση, βήχας, δύσπνοια, θωρακικός
πόνος, οφθαλμικές και δερματικές εκδηλώσεις.
Η σαρκοείδωση μπορεί να προσβάλει όλα τα όργανα. Σε ποσοστό 90% προσβάλλει τους πνεύμονες. Οι
συχνότερες εντοπίσεις εξωπνευμονικής σαρκοείδωσης
περιλαμβάνουν το δέρμα, τους οφθαλμούς, το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα, το μυοσκελετικό σύστημα, τους
εξωκρινείς αδένες, την καρδιά, τους νεφρούς και το ΚΝΣ.
Συχνά εργαστηριακά ευρήματα αποτελούν τα υψηλά
επίπεδα του ενζύμου που μετατρέπει την αγγειοτενσίνη
(ACE) και η υπερασβεστιουρία. Οι λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων παραπέμπουν σε περιορισμό με διαταραχή της διαχυτικής ικανότητας. Στο βρογχοκυψελιδικό
έκπλυμα αυξάνεται ο λόγος CD4 προς CD8.
Δεν υπάρχει παθογνωμονική εξέταση για τη διάγνωση
της σαρκοείδωσης. Απαιτούνται συμβατή κλινική και ακτινολογική εικόνα, αποκλεισμός άλλων νοσημάτων με
ανάλογα ευρήματα και ανεύρεση μη τυροειδοποιημένων
κοκκιωμάτων στην ιστολογική εξέταση, καθώς και κλινικές ενδείξεις προσβολής τουλάχιστον δύο οργάνων.
Όλοι οι ασθενείς με υποψία σαρκοείδωσης πρέπει να
υποβάλλονται σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση που περιλαμβάνει ιστορικό, φυσική εξέταση, ακτινογραφία θώρακος, λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής, αιματολογικές
και βιοχημικές εξετάσεις, ανάλυση ούρων, ηλεκτροκαρδιογράφημα, οφθαλμολογική εξέταση και δερμοαντίδραση
φυματίνης.
Αν η νόσος εμφανίζεται με την κλασική εκδήλωση του

1α.

1β.

Εικ. 1. Πυλαία λεμφαδενοπάθεια σε ακτινογραφία θώρακος (α)
και αξονική τομογραφία θώρακος με ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας (β).

συνδρόμου Lofgren
με πυρετό, οζώδες ερύθημα, αρθραλŒ
γίες και πυλαία λεμφαδενοπάθεια, δεν είναι αναγκαία η
βιοψία, εφόσον οι διαταραχές υποχωρούν αυτόματα και
γρήγορα. Η βιοψία είναι αναγκαία σε κάθε άλλη περίπτωση. Προτιμάται περιφερική βλάβη. Βρογχοσκόπηση
με βρογχοκυψελιδική έκπλυση, βρογχική και διαβρογχική βιοψία είναι η επόμενη επιλογή. Μεσοθωρακοσκόπηση για βιοψία λεμφαδένα, ή θωρακοσκοπική βιοψία
πνεύμονα διενεργείται όταν η βρογχοσκόπηση δεν είναι
διαγνωστική.
Θεραπεία δεν απαιτείται σε όλους τους ασθενείς με
σαρκοείδωση, δεδομένου ότι η θεραπευτική αντιμετώπιση γίνεται με κορτικοστεροειδή και πρέπει να υπολογίζονται οι παρενέργειες σε σχέση με το όφελος. Φαρμακευτική αγωγή συνιστάται στις περιπτώσεις που απειλείται η
λειτουργικότητα του προσβεβλημένου οργάνου. Πέραν
των στεροειδών έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλοι παράγοντες, όπως μεθοτρεξάτη, υδροξυχλωροκίνη και μινοκυκλίνη με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Υπό διερεύνηση
είναι η θεραπεία με ουσίες έναντι του TNF.

Λεμφαδενοπάθεια και σαρκοείδωση
Η λεμφαδενοπάθεια είναι συνηθισμένο χαρακτηριστικό
της σαρκοείδωσης. Απαντά στο 90% των περιπτώσεων.
Η ενδοθωρακική λεμφαδενοπάθεια είναι το πιο συχνό
ακτινολογικό εύρημα της σαρκοείδωσης (85% των περιπτώσεων) και τυπικά εμφανίζεται ως αμφοτερόπλευρη
πυλαία αδενοπάθεια και δεξιά παρατραχειακή λεμφαδενοπάθεια. Συνήθως συνυπάρχει διόγκωση και των αρι-
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3.
Εικ. 3. Συρρέουσες παρεγχυματικές βλάβες και διογκωμένοι μεσοθωρακικοί και πυλαίοι λεμφαδένες σε PET/CT.

2.
Εικ. 2. Λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου με αποτιτανώσεις, αξονοτομογραφικό εύρημα που υποδηλώνει μακρόχρονη κλινική πορεία.

στερών παρατραχειακών και των λεμφαδένων του αορτοπνευμονικού παράθυρου, αλλά οι λεμφαδένες αυτοί δεν
φαίνονται στην απλή ακτινογραφία θώρακος. Η λεμφαδενοπάθεια του μεσοθωρακίου αναδεικνύεται καλύτερα
με την αξονική τομογραφία θώρακος (εικόνα 1).
Μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια χωρίς πυλαίους
λεμφαδένες είναι σπανιότερη και απαντά σε ασθενείς
μεγαλύτερης ηλικίας. Πολλές φορές διαπιστώνεται αποτιτάνωση των λεμφαδένων. Η αποτιτάνωση μπορεί να είναι
άμορφη, στικτή ή να έχει την εικόνα κελύφους αβγού,
σχετίζεται δε με τη διάρκεια της νόσου, υποδηλώνοντας
χρονιότητα (εικόνα 2).
Ένας στους τρεις ασθενείς με σαρκοείδωση έχει ψηλαφητούς περιφερικούς λεμφαδένες (συνήθως τραχηλικούς,
μασχαλιαίους ή βουβωνικούς). Στην τραχηλική χώρα εντοπίζονται συχνότερα στο οπίσθιο τρίγωνο. Οι λεμφαδένες είναι ανώδυνοι, κινητοί, και μπορεί να προκαλούν
εμφανή παραμόρφωση. Η αναγνώριση των τραχηλικών
λεμφαδένων είναι σημαντική για τη λήψη βιοψίας.
Η βιοψία των λεμφαδένων χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της νόσου. Όταν βρεθούν κοκκιώματα σε ένα
τμήμα του λεμφαδένα θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά
και ο υπόλοιπος λεμφαδένας, για να αποκλειστεί το ενδεΠίνακας 1

χόμενο η κοκκιωματώδης αντίδραση να έχει προκληθεί
από λέμφωμα ή καρκίνωμα.
Η ανεύρεση σε εξωθωρακικό λεμφαδένα μη νεκρωτικής κοκκιωματώδους φλεγμονής, χωρίς στοιχεία λοίμωξης ή κακοήθειας, δεν είναι επαρκής για να θέσει τη
διάγνωση της σαρκοείδωσης, αν δεν υπάρχει προσβολή
και άλλων οργάνων.

Πνευμονικές εκδηλώσεις
Η σαρκοείδωση προσβάλλει τους πνεύμονες σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 90%. Συχνά συμπτώματα είναι η άτυπη αναπνευστική δυσφορία, η δύσπνοια στην κόπωση,
ο ξηρός βήχας και ο συριγμός. Η ακρόαση του θώρακα
ενδέχεται να δείξει λεπτούς μη μουσικούς ρόγχους ή φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα.
Λιγότερο συχνά υπάρχουν μουσικοί ρόγχοι. Στο λειτουργικό έλεγχο βρίσκουμε μείωση της διαχυτικής ικανότητας των πνευμόνων και περιοριστικού τύπου διαταραχή.
Πιθανόν να υφίσταται αποφρακτική συνδρομή που αποδίδεται σε ενδοβρογχική εντόπιση της νόσου ή σε διαταραχή της αρχιτεκτονικής των βρόγχων, λόγω προσβολής
του παρεγχύματος.
Πολλές φορές υπάρχει δυσαναλογία ακτινολογικών και
λειτουργικών ευρημάτων. Η ακτινογραφία θώρακος είναι
παθολογική σε >90% των περιπτώσεων.

Διαφορική διάγνωση
Η διάγνωση της σαρκοείδωσης βασίζεται στον αποκλει-

Διαφορική διάγνωση κοκκιωματώδους νόσου

Αίτια

Κοκκιωματώδης νόσος

Λοιμώδεις παράγοντες
(Μυκοβακτηρίδια, Μύκητες, Βακτήρια, Σπειροχαίτη, Πρωτόζωα)

Φυματίωση, Άτυπη μυκοβακτηριδίωση, Ιστοπλάσμωση, Κοκκιδιοειδομυκητίαση,
Βρουκέλλωση, Σύφιλη, Λεϊσμανίαση, Τοξοπλάσμωση

Νεοπλάσματα

Νόσος Hodgkin, Non Hodgkin λέμφωμα, Καρκίνωμα, Σάρκωμα,
Κακόηθες ρινικό κοκκίωμα

Πνευμονίτις εξ υπερευαισθησίας

Πνεύμονας των αγροτών, Έκθεση σε πτηνά, Βαγάσσωση

Πυριτιούχα

Πυριτίαση με κοκκιωματώδη φλεγμονή

Κοκκιωματώδης αγγειίτις
και αυτοάνοσα νοσήματα

Κοκκιωμάτωση Wegener, Σύνδρομο Churg-Strauss, Λεμφοματοειδής κοκκιωμάτωση, Οζώδης πολυαρτηριίτις, Βρογχοκεντρική κοκκιωμάτωση, Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, Πρωτοπαθής χολική κίρρωση, Νεανική ρευματοειδής αρθρίτις

Άλλες καταστάσεις

Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος σε παιδιά, Νόσος Whipple,
Λεμφοκυτταρική διήθηση μετά χημειοθεραπεία,
Τοπική σαρκοειδική αντίδραση
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Κλινική αξιολόγηση ασθενούς με σαρκοείδωση

Πίνακας 2

Αρχική αξιολόγηση
n Ιστορικό, φυσική εξέταση (έμφαση σε περιβαλλοντική
επαγγελματική έκθεση, οικογενειακό ιστορικό).
n Βιοψία προσβεβλημένων οργάνων με ειδικές χρώσεις
και καλλιέργειες.
n Δερμοαντίδραση φυματίνης.
n Ακτινογραφία θώρακος F/P.
n Λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων (σπιρομέτρηση
προ και μετά βρογχοδιαστολή, διαχυτική ικανότης πνευμόνων, στατικοί όγκοι).
n Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

n Οφθαλμολογική εξέταση (σχισμοειδής λυχνία, τονομέτρηση, βυθοσκόπηση).
n Πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος.
n Ασβέστιο ούρων 24ώρου.
n SACE.
n Άλλες εξετάσεις, ανάλογα με τα προσβεβλημένα όργανα.
n Πνεύμονες: HRCT, έλεγχος πνευμονικής υπέρτασης.
n Καρδιά: υπερηχογράφημα, Holter ρυθμού, ηλεκτροφυσιολογική μελέτη για αρρυθμίες, PET, MRI.
n ΚΝΣ: ανάλυση ΕΝΥ, MRI με gadolinium.

Παρακολούθηση ανά 2 ως 3 μήνες
n Παρακολούθηση τυχόν έκπτωσης λειτουργικότητας προσβεβλημένων οργάνων.

σμό άλλων καταστάσεων με ανάλογη κλινική εικόνα ή
κοκκιωματώδη φλεγμονή. Η ανεύρεση κοκκιώματος παραπέμπει σε νεοπλασματικά και λοιμώδη νοσήματα, η
ταυτοποίηση των οποίων θα πρέπει να εξακριβώνεται με
ταχύτητα και ακρίβεια. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται οι
βασικές παθήσεις που πρέπει να αποκλειστούν πριν τεθεί
η διάγνωση της σαρκοείδωσης.

Σαρκοειδικές εντοπίσεις που δεν πρέπει
να διαφεύγουν
Το 30% των ασθενών με σαρκοείδωση παρουσιάζει εξωπνευμονικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την εθνότητα.
Αναφέρονται εντοπίσεις σε όργανα που είναι δυνατόν να
επιφέρουν μη αναστρέψιμες ή απειλητικές για τη ζωή
διαταραχές.
Οφθαλμός (πρόσθια ή οπίσθια οφθαλμίτις).

n

n Ανίχνευση προσβολής άλλων οργάνων.
n Πρόληψη παρενεργειών της θεραπείας.

n Καρδιά (καρδιομυοπάθεια, ταχυαρρυθμία, βραδυαρρυθμία, αιφνίδιος θάνατος).
Μεταβολισμός ασβεστίου (υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία, νεφρική ανεπάρκεια).
Κεντρικό νευρικό σύστημα (παράλυση κρανιακών νεύρων, κεφαλαλγία, αταξία, γνωσιακές διαταραχές, αδυναμία, σπασμοί).
Πρόσφατες εργασίες αναδεικνύουν τη χρησιμότητα της
τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (18FDG PET) για την
ανίχνευση όλων των εντοπίσεων της νόσου και την εξεύρεση της καταλληλότερης θέσης προς λήψη βιοψίας
(εικόνα 3).
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τόσο η αρχική αξιολόγηση ασθενούς με σαρκοείδωση που στοχεύει στην
έγκαιρη ανίχνευση όλων των εντοπίσεων όσο και οι κατευθυντήριες γραμμές της παρακολούθησης σε τακτά
χρονικά διαστήματα.

n
n

Abstract
Pipini Ε. Sarcoidosis. Iatrika Αnalekta 2009, 3:105-107
Sarcoidosis is a systemic granulomatous disorder of unknown etiology, primarily affecting the lung. It typically
affects young adults and may involve all organ systems. Intrathoracic lymphadenopathy is the most commonly
encountered radiologic finding. The diagnosis of sarcoidosis requires compatible clinical and radiographic
manifestations, clinical evidence of involvement in more than one organ, exclusion of other diseases that may
present similarly and histopathologic detection of noncaseating granulomas. The decision to provide treatment to
patients with sarcoidosis should reflect a weighing of the risks of using corticosteroids, the most common therapy,
against the potential benefits. A general rule is to consider instituting treatment when organ function is threatened.
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Η εκτομή των λεμφαδένων από τη σκοπιά του χειρουργού
Γιάννης Φύσσας
Χειρουργός, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
john@fyssas.gr

Από καθαρά χειρουργική σκοπιά θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις εκτομές λεμφαδένων σε τέσσερις μεγάλες
κατηγορίες:
1. Στις βιοψίες που γίνονται με στόχο τη διάγνωση. Πολύ συχνά διάφορες παθολογικές καταστάσεις, που παραμένουν αδιάγνωστες, καταλήγουν στο χειρουργό για
βιοψία λεμφαδένα, με την ελπίδα να τεθεί, επιτέλους,
μια διάγνωση. Στις περιπτώσεις αυτές ο χειρουργός δρα
ως εντολοδόχος του παθολόγου και βρίσκεται ξαφνικά
προ ενός ασθενούς που έχει υποβληθεί σε εκατοντάδες
εξετάσεις, επί ημέρες ή εβδομάδες. Βασικό του μέλημα
πρέπει να είναι η επιλογή του σωστού λεμφαδένα και η
αφαίρεσή του με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη διαταραχθεί
καθόλου η αρχιτεκτονική του, γεγονός που θα βοηθήσει
τον παθολογοανατόμο στη μικροσκοπική εξέταση. Με
βάση την πείρα του ο χειρουργός καλείται να επιλέξει το
λεμφαδένα που θα φέρει σίγουρα την υπό εξέταση βλάβη και όχι κάποιον άλλον, ενδεχομένως προϋπάρχοντα
ή οφειλόμενο σε άλλη αιτία. Πρέπει όμως να επιλέξει
και αυτόν που θα μπορεί να αφαιρεθεί ευκολότερα, με
τοπική αναισθησία και φυσικά χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του ασθενούς. Απαγορεύεται η σύλληψη του
λεμφαδένα με λαβίδες, κάτι που μπορεί να διευκολύνει
το χειρουργό στην ταχύτερη αφαίρεση, αλλά κάνει το
λεμφαδένα Çνα εκραγείÈ, διαστρεβλώνοντας την αρχι-

τεκτονική του και δυσκολεύοντας αφάνταστα τον παθολογοανατόμο στη διάγνωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις
λεμφαδένων μη προσπελάσιμων χωρίς χειρουργική επέμβαση, π.χ. του μεσοθωρακίου, είναι δυνατόν, εναλλακτικά, να γίνει κατευθυνόμενη βιοψία με λεπτή βελόνα.
Όμως η χειρουργική λεμφαδενεκτομή υπερτερεί έναντι
της βιοψίας με λεπτή (22G) ή χοντρή (18G) βελόνα και
πρέπει να προτιμάται σε εύκολα προσπελάσιμες λεμφαδενικές διογκώσεις.
2. Στις βιοψίες που γίνονται για σταδιοποίηση μιας νόσου, όπως π.χ. στον καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα,
του προστάτη, στο μελάνωμα, αλλά και στις βιοψίες που
γίνονται για επανασταδιοποίηση μιας νόσου, όπως π.χ.
στον καρκίνο των ωοθηκών.
3. Στις λεμφαδενεκτομές, που γίνονται ως προσπάθεια
ριζικής εκριζώσεως μιας νόσου. Όπως π.χ. στο ριζικό
λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου, της βουβωνικής
χώρας και της μασχάλης.
4. Ξεχωριστή κατηγορία λεμφαδενικών βιοψιών είναι
οι Çφρουροί λεμφαδένεςÈ. Εδώ η σωστή τεχνική εντοπισμού και συνεπώς η επιλογή του πραγματικού ÇφρουρούÈ λεμφαδένα, έχει ζωτική σημασία για τους ασθενείς.
Εφαρμόζεται κατεξοχήν στον καρκίνο του μαστού και στο
μελάνωμα, αλλά τελευταία και στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Abstract
Fyssas J. Lymph node biopsy from the surgical point of view. Iatrika Analekta 2009, 3:108
Several pathological disorders, remaining undiagnosed despite many laboratory tests and imaging studies, are
often led to the O.R requiring a lymph node excision for histopathological examination, hoping to finally set the
diagnosis. The surgeons` basic concern must be the choice of the most suitable lymph node and it᾽s excision with
delicacy. Lymph nodes must not be directly grabbed with any kind of forceps, because it damages the lymph node's
architectural structure. It might facilitate the surgeon` lives sparing time, but would definitely make the pathologists`
lives much more difficult and the diagnosis much more remote.
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ghadzi@gmail.com

Η Νόσος από Αμυχές Γάτας (Cat Scratch Disease) (ΝΑΓ)
οφείλεται σε Gram (-) βακτηρίδιο, την Bartonella henselae.
Παρατηρείται συχνότερα τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες και σε περιοχές με υγρά κλίματα. Οι γάτες
ηλικίας μικρότερης του έτους και κυρίως οι αδέσποτες
έχουν μεγαλύτερο βαθμό βακτηριαιμίας και υψηλότερα
επίπεδα αντισωμάτων έναντι της Β. henselae. Η μετάδοση
της B. henselae από γάτα σε γάτα γίνεται με τον ψύλλο Ctenocephalides felis. Ο συγκεκριμένος ψύλλος δεν
συμμετέχει στη μετάδοση της νόσου από τις γάτες στον
άνθρωπο και η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε
άνθρωπο.
Οι περισσότεροι ασθενείς αναφέρουν συχνά επαφή με
γάτες, χωρίς να θυμούνται αν είχαν υποστεί κάποια αμύχη. Ο χρόνος επώασης από τη στιγμή της αμυχής μέχρι
την εκδήλωση της δερματικής βλάβης είναι 7 - 12 μέρες.
Η δερματική βλάβη εμφανίζεται με τη μορφή ανώδυνης
βλατίδας, η οποία διαρκεί από 3 ημέρες έως 3 εβδομάδες.
Η επιχώρια λεμφαδενίτιδα ακολουθεί ύστερα από παρέλευση μίας ή περισσότερων εβδομάδων.

Η αιτιοπαθογένεια
Η ιστολογική εξέταση του δέρματος και των λεμφαδένων
αρχικά δείχνει λεμφοκυτταρική υπερπλασία και πολλαπλασιασμό αρτηριολίων. Αργότερα εμφανίζονται κοκκιώματα που περιλαμβάνουν διάσπαρτα πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα. Καθώς τα κοκκιώματα συσσωρεύονται, η νέκρωση που ακολουθεί και τα ουδετερόφιλα που εισβάλλουν
δημιουργούν αστεροειδή μικροαποστήματα (εικόνα 1).
Κοκκιώματα παρατηρούνται και σε άλλες παθήσεις,
όπως είναι το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα, η φυματίωση και η τουλαραιμία. Ωστόσο, η ταυτόχρονη παρουσία
κοκκιωμάτων και μικροαποστημάτων συνηγορεί υπέρ
της ΝΑΓ. Άλλο ιστολογικό εύρημα, το οποίο συμβάλλει
καθοριστικά στη διάκριση της ΝΑΓ από άλλα νοσήματα,
είναι η ανεύρεση με τη χρώση αργύρου Warthin-Starry
των υπεύθυνων βακτηριδίων σε τοιχώματα αγγείων, σε
ερυθρά αιμοσφαίρια και σε νεκρωτικές περιοχές (εικόνα
2). Ωστόσο, η αδυναμία ανεύρεσης βακτηριδίων δεν αποκλείει τη διάγνωση της νόσου.

1.
Εικ. 1. Ιστολογική εικόνα λεμφαδένα με εικόνα νεκρωτικής κοκ
κιωματώδους λεμφαδενίτιδας. Επάνω δεξιά διακρίνεται λεμφοζίδιο
με βλαστικό κέντρο (βέλος). Η μεγάλη ωοειδής ωχρά περιοχή στο
κέντρο (κεφαλή βέλους) αντιστοιχεί σε κοκκίωμα.

Η κλινική εικόνα
Η ΝΑΓ αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια χρόνιας
λεμφαδενίτιδας σε παιδιά. Έπειτα από 7 - 12 μέρες από
αμυχή ή δήγμα γάτας εμφανίζεται στο σημείο της αμυχής καφέρυθρη βλατίδα. Η λεμφαδενοπάθεια, αφορά
συνήθως στις περιοχές που παροχετεύουν την περιοχή
της βλατίδας και εκδηλώνεται μετά την παρέλευση μιας
έως μερικών εβδομάδων. Η μασχαλιαία και η τραχηλική
λεμφαδενοπάθεια είναι οι συχνότερες, αλλά μπορεί να
προσβληθούν επίσης και οι υπογνάθιοι, οι προωτιαίοι και
οι μηροβουβωνικοί λεμφαδένες (εικόνα 3). Οι προσβεβλημένοι λεμφαδένες μπορεί να είναι πολύ μικροί, αψηλάφητοι, ή να έχουν μέγεθος αρκετών εκατοστών. Είναι
συχνά ευαίσθητοι, θερμοί και ερυθηματώδεις και σε πο-

2.
Εικ. 2. Η B. henselae όπως φαίνεται με τη μορφή μικρών μαύρων
ραβδίων (βέλη) με τη χρώση Warthin Starry.
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3α.

3β.

Εικ. 3. Τυπική εικόνα ΝΑΓ σε δεκάχρονο αγόρι. Στην εικόνα α παρατηρείται μία βλατίδα στη ραχιαία επιφάνεια της δεξιάς άκρας χείρας
και στη β η σύστοιχη μασχαλιαία λεμφαδενίτιδα.

σοστό 10% - 30% μπορεί να διαπυηθούν. Οι λεμφαδένες
μπορεί να παραμείνουν διογκωμένοι επί εβδομάδες έως
μήνες και η νόσος εξασφαλίζει ισόβια ανοσία.
Το 30% - 50% των ασθενών μπορεί να εμφανίσει πυρετό έως 40®C, αλλά η γενική του κατάσταση είναι καλή.
Στις λοιμώξεις με παρόμοια κλινική εικόνα περιλαμβάνονται κυρίως: η λοίμωξη από άτυπα μυκοβακτηρίδια,
η τουλαραιμία, η βρουκέλλωση, η τοξοπλάσμωση και η
φυματίωση.
Στη διαφορική διάγνωση ασθενών με χρόνια λεμφαδενοπάθεια συγκαταλέγονται: κακοήθη νοσήματα, όπως το
λέμφωμα και οι λευχαιμίες καθώς και η σαρκοείδωση. Η
νόσος μπορεί στο 10% - 30% των ασθενών να εκδηλωθεί
επίσης ως παρατεινόμενο εμπύρετο νόσημα αγνώστου
αιτιολογίας, χωρίς λεμφαδενοπάθεια.
Μία από τις συχνότερες άτυπες κλινικές μορφές ΝΑΓ είναι το οφθαλμοαδενικό σύνδρομο Parinaud, το οποίο μπορεί, όμως, να εμφανισθεί και σε άλλες λοιμώξεις, όπως η
τουλαραιμία, η φυματίωση και η σύφιλη. Στο οφθαλμοαδενικό σύνδρομο η θέση ενοφθαλμισμού του μικροβίου
είναι ο επιπεφυκώς και η λεμφαδενοπάθεια αφορά στους
προωτιαίους και σπανιότερα στους υπογνάθιους λεμφαδένες. Η επιπεφυκίτιδα είναι ανώδυνη, χωρίς πύο, και στη
θέση του ενοφθαλμισμού σχηματίζεται κοκκίωμα.
Σε πολλούς ασθενείς έχει περιγραφεί, επίσης, η παρουσία πολυεστιακών ηπατοσπληνικών μικροαποστημάτων,
οστεολυτικών βλαβών και ενδοκαρδίτιδας. Τα ευρήματα
αυτά μπορεί να παρατηρηθούν και σε ασθενείς χωρίς πυρετό ή άλλες τυπικές εκδηλώσεις της νόσου.
Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί και νευρολογικές
επιπλοκές (<2%), οι οποίες κυμαίνονται από την απλή
κεφαλαλγία και τις βλάβες περιφερικών και κρανιακών
νεύρων έως την εγκεφαλοπάθεια, που εκδηλώνεται με
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διαταραχή του επιπέδου συνείδησης και σπασμούς. Έχει
επίσης διαπιστωθεί η εκδήλωση νευροαμφιβληστροειδίτιδας και εγκάρσιας μυελίτιδας. Η συμμετοχή του ΚΝΣ αρχίζει 2 εβδομάδες μετά την εμφάνιση των πρώτων κλινικών
συμπτωμάτων της νόσου. Η εφαρμογή αντιεπιληπτικής
θεραπείας μπορεί να αποβεί χρήσιμη στην οξεία φάση
της νόσου. Η τελική πρόγνωση αποκατάστασης των νευρολογικών βλαβών είναι πολύ καλή.
Σε ομάδα ασθενών με πορφύρα Henoch-Schοnlein
βρέŒ
θηκε σημαντική αύξηση του τίτλου αντισωμάτων έναντι
της B henselae, ενώ η εκδήλωση συστηματικής βαρτονέλλωσης έχει συνδυασθεί με την ταυτόχρονη παρουσία
λοίμωξης από EBV.

Η ΝΑΓ σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα
Οι λοιμώξεις από την Bartonella εκδηλώνονται διαφορετικά στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, και ειδικά σε
αυτούς με AIDS. Σε αυτήν την ομάδα ασθενών εμφανίζονται τα κλινικά σύνδρομα της βακτηριακής αγγειωμάτωσης και της βακτηριακής πελίωσης τα οποία οφείλονται

4.
Εικ. 4. Βλατιδώδεις και οζώδεις δερματικές βλάβες βακτηριακής
αγγειωμάτωσης.
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Σπάνια, σε άτυπες ή αδιάγνωστες περιπτώσεις, μπορεί να
καταστεί απαραίτητη βιοψία λεμφαδένα ή και ιστολογική
εξέταση άλλων ιστών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
διάγνωση.
Οι απεικονιστικές εξετάσεις (ΜRI, CT) μπορεί να δείξουν μικροαποστήματα στο ήπαρ και στον σπλήνα ή οστεολυτικές βλάβες. Αυτά όμως τα ευρήματα δεν είναι
παθογνωμονικά της ΝΑΓ και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτίμηση της έκτασης της νόσου και του
εντοπισμού των θέσεων πραγματοποίησης της βιοψίας.

5.
Εικ. 5. Επιφάνεια διατομής χειρουργικώς εξαιρεθέντος λεμφαδένα.
Παρατηρείται πλήρης σχεδόν νέκρωση του λεμφαδένα.

στην B. henselae και σπανιότερα στην Β. quintana.
Η βακτηριακή αγγειωμάτωση χαρακτηρίζεται από την
παρουσία ανώδυνων, σκληρών, ερυθροπορφυρών βλαβών, μεγέθους από μερικά χιλιοστά έως μερικά εκατοστά
(εικόνα 4).
Οι βλάβες μπορεί να είναι βλατιδώδεις ή οζώδεις και ο
διαχωρισμός τους από το πυογόνο κοκκίωμα, το σάρκωμα
Kaposi ή μερικούς τύπους αιμαγγειωμάτων είναι δύσκολος. Πρόκειται για αγγειακούς όγκους που αναπτύσσονται
στο δέρμα και τον υποδόριο ιστό. Εάν δεν αρχίσει έγκαιρα η χορήγηση της κατάλληλης αντιβίωσης είναι πολύ πιθανή η επέκταση των βλαβών σε πολλά όργανα, η οποία
μπορεί να συνοδεύεται από συστηματικά συμπτώματα,
όπως πυρετό, απώλεια βάρους και ναυτία.
Η βακτηριακή πελίωση είναι συστηματική πάθηση
που χαρακτηρίζεται από τον πολλαπλασιασμό των αγγείων του ήπατος ή του σπληνός και πιθανή συμμετοχή
των λεμφαδένων της κοιλιάς και του μυελού των οστών.
Μπορεί να συνυπάρχει με τη βακτηριακή αγγειωμάτωση
και παρατηρείται σε ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα
ή άλλες καταστάσεις ανοσοανεπάρκειας. Τα ιστολογικά
χαρακτηριστικά της πελίωσης περιλαμβάνουν την ανεύρεση κύστεων με αίμα, οι οποίες μπορεί να περιβάλλονται
από ινώδη συνδετικό ιστό και να περιέχουν βακτηρίδια
βαρτονέλλας.

Η διάγνωση
Σε ασθενείς με υποψία ΝΑΓ η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται ορολογικά με ανοσοενζυμική μέθοδο ή ανοσοφθορισμό αντισωμάτων (IFA), καθώς και με PCR σε
μολυσμένο ιστό ή πύο. Με την τελευταία τεχνική μπορεί να γίνει και η ταυτοποίηση του τύπου της Bartonella.

Η θεραπεία
Η ΝΑΓ σε άτομα με φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα
συνήθως αυτοϊάται. Το μόνο που αυτά τα άτομα χρειάζονται είναι η κατάλληλη υποστηρικτική φροντίδα, με χλιαρές κομπρέσες στους προσβεβλημένους λεμφαδένες και
χορήγηση αντιπυρετικών. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα από τη χορήγηση αντιβιοτικών είναι ελάχιστο ή ανύπαρκτο.
Στα αντιβιοτικά με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
στην Β. henselae υπάγονται η TMP-SMX, οι μακρολίδες,
η ριφαμπικίνη, η δοξυκυκλίνη, η σιπροφλοξασίνη και
η γενταμυκίνη. Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με
βακτηριακή αγγειωμάτωση και βακτηριακή πελίωση τα
αντιβιοτικά που επιβάλλεται να χορηγηθούν είναι η ερυθρομυκίνη ή η δοξυκυκλίνη, μόνες τους ή σε συνδυασμό
με ριφαμπικίνη ή γενταμυκίνη.
Στους διαπυημένους λεμφαδένες μπορεί να γίνει παρακέντηση με βελόνη. Η παρακέντηση ανακουφίζει από τον
πόνο και συγχρόνως προσφέρει υλικό για κυτταρολογική
και/ή ιστολογική εξέταση. Η εκτομή και η παροχέτευση
αυτών των λεμφαδένων δεν συνιστώνται, εξαιτίας του
κινδύνου δημιουργίας συριγγίων. Η χειρουργική εκτομή
γίνεται μόνο σε περιστατικά με αβέβαιη διάγνωση και
άτυπη ή παρατεταμένη κλινική πορεία (εικόνα 5).
Υπάρχουν αναφορές περιπτώσεων ασθενών οι οποίοι
παρουσίασαν βελτίωση των συμπτωμάτων τους μετά τη
λήψη κορτικοστεροειδών, και ειδικά σε περιπτώσεις με
συμμετοχή των οφθαλμών, ή με εγκεφαλοπάθεια ή ηπατοσπληνική νόσο που δεν ανταποκρίθηκαν στη χορήγηση
αντιβιοτικών.

Η πρόληψη και πρόγνωση
Οι καλύτεροι τρόποι πρόληψης είναι η εξάλειψη των ψύλλων που ενοχοποιούνται για τη μετάδοση της βαρτονέλλας μεταξύ των γατών και η αφαίρεση των νυχιών από τη
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γάτα. Η απομάκρυνση της γάτας από το σπίτι δεν κρίνεται
απαραίτητη. Ωστόσο, συνιστάται το προσεκτικό παιχνίδι
και η επαφή με τις γάτες, προκειμένου να αποφευχθεί η
πρόκληση αμυχών ή δηγμάτων από αυτές.
Οι περισσότερες περιπτώσεις ΝΑΓ αυτοϊώνται σε 2 - 4
μήνες. Οι προσβεβλημένοι, όμως, λεμφαδένες μπορεί

να παραμείνουν διογκωμένοι επί μήνες ή σπανίως και
για χρόνια. Η βακτηριακή αγγειωμάτωση μπορεί να αποβεί μοιραία σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς στην
περίπτωση που δεν εφαρμοσθεί η κατάλληλη αγωγή. Η
πρόγνωση στους ασθενείς που υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή είναι ικανοποιητική.

Abstract
Ηatzigeorgiou G. Cat scratch disease. Iatrika Αnalekta 2009, 3:109-112
Cat scratch disease, a common infection in immunocompetent children, is characterized by self-limited regional
lymphadenopathy. Reports of other, less typical clinical manifestations associated with this infection, are increasing.
Immunocompromised individuals can develop bacillary angiomatosis, bacillary peliosichepatis. Although antibiotic
treatment often is prescribed, there is little evidence supporting its effectiveness in immunocompetent patients.
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Elie Metchnikoff (1845 - 1916)
Elie Metchnikoff (1845 - 1916), Βραβείο Nobel Ιατρικής 1908. Ρώσος
βιολόγος που διείδε τις τεράστιες δυνατότητες των λεμφοκυττάρων (τα
συνέκρινε με τα σπερματοζωάρια). Οι απόψεις του δεν εισακούσθηκαν,
γιατί την εποχή εκείνη επικρατούσαν οι απόψεις του διάσημου Γάλλου
βιολόγου Paul Ehlrich (1854 - 1915), ο οποίος, με βάση μορφολογικά
κριτήρια, υποστήριζε ότι τα λεμφοκύτταρα είναι ανίκανα να επιτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία και μόνο μετά το θάνατό τους η χρωματίνη τους χρησιμεύει ως δομικό υλικό για άλλα κύτταρα.
Η μεγάλη σημασία του λεμφοκυττάρου τόσο στη χυμική όσο και
στην κυτταρική ανοσία έχει αναγνωρισθεί από τη δεκαετία του 1960.
Σήμερα τα λεμφοκύτταρα αναγνωρίζονται ως τα κύρια κύτταρα του
ανοσιακού μηχανισμού. Αναγνωρίζουν τα ξένα αντιγόνα που εισέρχονται στο σώμα, έμμεσα ή άμεσα συμβάλλουν στην καταστροφή τους
και μετά την καταστροφή του αντιγόνου, δίνουν το σύνθημα να παύσει
η ανοσιακή αντίδραση.
Elie Metchnikoff (1845 - 1916)
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Τοξοπλάσμωση
Διαγόρας Ζαργάνης
Παιδίατρος, Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
dzr@otenet.gr

Η τοξοπλάσμωση οφείλεται στο Toxoplasma gondii, ένα
ενδοκυττάριο πρωτόζωο, το πλέον διαδεδομένο παράσιτο
παγκοσμίως και, ίσως, ο καλύτερα εξελιγμένος οργανισμός στο είδος του. Προσβάλλει, σχεδόν, όλα τα θηλαστικά και ορισμένα πτηνά, κυρίως τον εγκέφαλο και τους
μύες, αλλά και άλλους ιστούς. Δημιουργεί ενδοκυττάριες
κύστεις που περιέχουν βραδυζωίτες, την αργά πολλαπλασιαζόμενη μορφή του παρασίτου. Οι κύστεις δεν γίνονται
αντιληπτές από το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή.
Το τοξόπλασμα πολλαπλασιάζεται αργά μέσα στις κύστεις
έως ότου το κύτταρο εκραγεί και απελευθερώσει μια
κινoύμενη μορφή (ταχυζωίτες). Αυτή αναγνωρίζεται από
το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή το οποίο αντιδρά
αποτελεσματικά. Όμως, ορισμένοι ταχυζωίτες θα κατορθώσουν να διαφύγουν και να μολύνουν άλλα κύτταρα,
παρατείνοντας τη νόσο.
Η αναπαραγωγική φάση του παρασίτου αρχίζει στο λεπτό έντερο της γάτας που έχει καταναλώσει μολυσμένο
κρέας, συνήθως τρωκτικά και μικρά πτηνά. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία δισεκατομμυρίων ωοκύστεων,
που αποβάλλονται με τα κόπρανα της γάτας για 1 - 3
εβδομάδες μετά τη μόλυνσή της. Οι ωοκύστεις είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και παραμένουν μολυσματικές σε υγρό
περιβάλλον για περίπου ένα χρόνο.
Ο άνθρωπος μολύνεται με πολλούς τρόπους (πίνακας
1). Το πρωτόζωο εισέρχεται στα μακροφάγα του εντερικού βλεννογόνου και από εκεί αιματογενώς και λεμφογενώς μεταφέρεται σε ολόκληρο το σώμα. Η είσοδος στα
κύτταρα γίνεται με έναν εξαιρετικά επαρκή μηχανισμό
που διαφέρει ριζικά από τη φαγοκυττάρωση και την ενδοκυττάρωση.
Πίνακας 1

Το τοξόπλασμα δεν επηρεάζει καθόλου τη δομή του
κυτταροσκελετού και των πρωτεϊνικών μεμβρανών. Με
ένα μεγαλοφυή μηχανισμό απόκρυψης μέσα στο μολυσμένο κύτταρο ενδύεται μια κύστη που την κατασκευάζει
χρησιμοποιώντας τμήμα της κυτταρικής μεμβράνης του
κυττάρου που το φιλοξενεί. Η είσοδος στο κύτταρο δεν
γίνεται αντιληπτή από το κύτταρο-φορέα, το οποίο δεν
μεταβάλλεται εξωτερικά και έτσι δεν διεγείρει τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο ιδιοφυής τρόπος
με τον οποίο εισέρχεται και πολλαπλασιάζεται μέσα στα
κύτταρα εξασφαλίζει στο παράσιτο τον απαραίτητο χρόνο για τον αρχικό πολλαπλασιασμό, που θα οδηγήσει σε
αποτελεσματική πρωτολοίμωξη.
Ύστερα από επτά ή περισσότερες ημέρες, στις μολυσμένες περιοχές δημιουργούνται νεκρωτικές εστίες που περιχαρακώνονται από ινώδη συνδετικό ιστό και φλεγμονώδη
κύτταρα, τα οποία συμβάλλουν σε μια αποτελεσματική
ανοσολογική απάντηση. Αν και η λοίμωξη περιορίζεται, τα
παράσιτα που βρίσκονται προστατευμένα μέσα στα κύτταρα δεν καθαίρονται από την ανοσολογική απάντηση,
με αποτέλεσμα το τοξόπλασμα να παραμένει μέσα στα
κύτταρα του ξενιστή καθ᾽ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Συγγενής τοξοπλάσμωση
Η πρωτολοίμωξη σε έγκυο γυναίκα έχει εξαιρετική σημασία, γιατί το παράσιτο μεταδίδεται αιματογενώς στον
πλακούντα τον οποίο μολύνει και μεσώ αυτού μεταδίδεται στο έμβρυο. Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση
της λοίμωξης είναι: η ηλικία του εμβρύου, η έγκαιρη και
αποτελεσματική θεραπεία, η ανοσολογική επάρκεια της
εγκύου και η ανοσολογική απάντηση του εμβρύου. Αν

Τρόποι μόλυνσης από τοξόπλασμα

Κατανάλωση ατελώς πλυμένων λαχανικών
Κατανάλωση ατελώς ψημένου κρέατος που περιέχει ζωιτοκύστεις
Χειρισμός εδάφους που περιέχει σποροζωίτες
Δήγμα μολυσμένου εντόμου
Κατανάλωση μολυσμένων από μύγες και κατσαρίδες τροφίμων
Μεταμόσχευση μολυσμένου οργάνου

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 3 | Έτος 2009

113

Τοξοπλάσμωση

η πρωτολοίμωξη γίνει στο πρώτο τρίμηνο και παραμείνει
αθεράπευτη, το 14% - 17% των εμβρύων θα μολυνθεί και
τα περισσότερα θα έχουν σοβαρή νόσο. Αντίθετα, αν η
πρωτολοίμωξη συμβεί στο τρίτο τρίμηνο, το 59% - 65%
των εμβρύων θα μολυνθεί, αλλά συνήθως θα έχει λίγες ή
καθόλου ανωμαλίες στη γέννηση.
Το 67% των νεογέννητων δεν παρουσιάζει συμπτώματα.
Σημαντικότερη κλινική εκδήλωση είναι η εγκεφαλομυελίτιδα που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις. Μέχρι την
ενηλικίωση χοριοαμφιβληστροειδίτιδα σε κάποιο βαθμό
θα αναπτύξουν σχεδόν όλα τα έμβρυα που θα νοσήσουν.
Ορισμένα έμβρυα αναπτύσσουν ανοσολογική ανεργία
απέναντι στο παράσιτο που σχετίζεται με βαρύτερη πρόγνωση. Έως το 55% των νεογνών δεν θα έχει αντισώματα
IgM και η διάγνωση θα διαφύγει περιγεννητικά. Νεογέννητα με αναιμία, θρομβοκυτταροπενία και ίκτερο είναι
ύποπτα για τοξοπλάσμωση. Επίσης, η μικροκεφαλία, ο
υδροκέφαλος, το πετεχειώδες εξάνθημα κατά τη γέννηση (εικόνα 1), η πλειοκύτωση του ΕΝΥ με αυξημένο λεύκωμα, καθώς και οι ενδοκρανιακές αποτιτανώσεις είναι
συμβατά με τοξοπλάσμωση. Απώτερες εκδηλώσεις από
το ΚΝΣ περιλαμβάνουν υπερτονία, σπασμούς και νοητική
καθυστέρηση.

Λοίμωξη σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα
Η αρχική λοίμωξη σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα έχει
πολύ διαφορετική και πιθανώς θανατηφόρα έκβαση. Το
παράσιτο ανεμπόδιστο μολύνει όλους τους ιστούς, πέραν
του εντερικού βλεννογόνου και μπορεί να εκδηλωθεί ως
πνευμονίτιδα, μυοκαρδίτιδα, ή νεκρωτική εγκεφαλίτιδα.
Σε ασθενείς με AIDS, η ασθένεια εμφανίζεται ως διάχυτη
νόσος, με βαριά κλινική εικόνα που συνήθως αφορά το
νευρικό σύστημα και συχνά καταλήγει σε θάνατο. Τέτοια
άτομα βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο νόσησης από επανενεργοποίηση της λοίμωξης.

Η κλινική εικόνα
Η λοίμωξη από τοξόπλασμα μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή του ατόμου. Σε ανοσολογικώς επαρκή
παιδιά συνήθως η νόσος διαδράμει χωρίς κλινικά συμπτώματα, εκτός ίσως από μέτρια λεμφαδενική διόγκωση σε
ένα ή περισσότερους τραχηλικούς λεμφαδένες. Παρότι οι
πιο πολλοί κλινικοί πιστεύουν ότι η τοξοπλάσμωση μιμείται το κλινικό σύνδρομο της λοιμώδους μονοπυρηνώσεως,
αυτό σπάνια συμβαίνει. Εντούτοις, μπορεί να προκαλέσει
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1.
Εικ. 1. Βρέφος με συγγενή τοξοπλάσμωση παρουσιάζει διάχυτο
πετεχειώδες εξάνθημα.

λεμφαδενική διόγκωση σε διάφορες περιοχές υποδυόμενη πολλές παθολογικές καταστάσεις. Ο κλινικός γιατρός
πρέπει να αποκλείσει την τοξοπλάσμωση σε περιπτώσεις
μεσεντέριας λεμφαδενίτιδας, που επιμένει. Αρκετές φορές συνυπάρχει πυρετός και διόγκωση των λεμφαδένων
πέριξ της σκωληκοειδούς και η κατάσταση αυτή συγχέεται
εύκολα με σκωληκοειδίτιδα. Η λεμφαδενίτιδα της τοξοπλάσμωσης μπορεί να είναι επώδυνη, αλλά δεν διαπυείται.
Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει επιμένουσα λεμφαδενική
διόγκωση με υφέσεις και εξάρσεις που παραμένει για περισσότερο από ένα έτος.
Οι κλινικές εκδηλώσεις της ενεργού τοξοπλάσμωσης
μπορεί να περιλαμβάνουν πληθώρα συμπτωμάτων και
σημείων καθιστώντας την κλινική διάγνωση δύσκολη. Συνήθως υπάρχει πυρετός, μυαλγίες, αρθραλγίες, κεφαλαλγία, λεμφαδενοπάθεια (εντοπισμένη ή γενικευμένη), ηπατοπάθεια με αύξηση των ηπατικών ενζύμων και των ορίων
του ήπατος. Σπανιότερη εκδήλωση είναι η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα με ή χωρίς εξέλιξη σε εγκεφαλικό απόστημα. Η τοξοπλάσμωση μπορεί, επίσης, να εκδηλωθεί ως πνευμονία,
μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα. Η χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, που είναι συχνή στην ενδομήτρια λοίμωξη, παρατηρείται μόνο στο 1% των περιπτώσεων συμπτωματικής
τοξοπλάσμωσης και είναι συνήθως ετερόπλευρη.

Η εργαστηριακή διάγνωση
Η διάγνωση τίθεται με: (1) Απομόνωση του παρασίτου από
τον πλακούντα, το αίμα ή τα σωματικά υγρά του πάσχοντα
και ενοφθαλμισμό σε επίμυες ή σε κυτταρικές καλλιέργειες, (2) Ιστολογικά, με βιοψία λεμφαδένα, μυός ή εγκεφαλικού ιστού (3) Ορολογικά, με την ανάδειξη ειδικών
αντισωμάτων IgM και IgA, και (4) με PCR σε σωματικά
υγρά ή σε ιστούς του πάσχοντα.

Η θεραπεία
Υπάρχουν διάφορα θεραπευτικά σχήματα, αλλά όλα αφορούν στην ενεργή μορφή της νόσου. Φάρμακα που
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χρησιμοποιούνται είναι κυρίως η πυριμεθαμίνη, η σουλφαδιαζίνη και η λευκοβορίνη. Προς το παρόν δεν υπάρχει
τρόπος να εκριζωθεί το ενδοκυττάριο παράσιτο από τα
κύτταρα του πάσχοντα.
Παραδοσιακά ο κλινικός παιδίατρος θεωρεί τη λοίμωξη από τοξόπλασμα αυτοϊώμενη κατάσταση. Στην κλινική
πράξη σπάνια θα επιχειρηθεί θεραπευτική παρέμβαση σε
μεγαλύτερα παιδιά με ελαφρά συμπτωματολογία. Επικρατεί η αντίληψη ότι η λοίμωξη και η νόσηση έχουν κλινική
σημασία μόνο όταν γίνει ενδομήτρια. Όμως φαίνεται ότι η
ÇαθώαÈ τοξοπλάσμωση προκαλεί κάποιου βαθμού εγκεφαλίτιδα, ακόμα και σε μη ανοσοκατεσταλμένα άτομα.

Οι επιδράσεις στον εγκέφαλο του ξενιστή
Μελέτες σε αρουραίους έδειξαν ότι το παράσιτο επηρεάζει τον εγκέφαλο και αλλάζει τη συμπεριφορά τους, έτσι
ώστε να γίνουν λεία της γάτας. Ο μολυσμένος αρουραίος γίνεται ριψοκίνδυνος και όχι μόνο δεν αποφεύγει τη
μυρωδιά των ούρων της γάτας, αλλά έλκεται από αυτήν,
προς όφελος του παρασίτου που αποκτά πρόσβαση στον
τελικό του ξενιστή.

Αντίστοιχες αλλαγές γίνονται και στη συμπεριφορά των
άλλων θηλαστικών. Για τον άνθρωπο έχουν τεκμηριωθεί
αλλαγές στη συμπεριφορά μετά τη λοίμωξη, όπως καχυποψία, ζήλια, δογματισμός, επιθετικότητα, ριψοκίνδυνη
συμπεριφορά, αυξημένο υπερεγώ. Ψυχωτικού τύπου διαταραχές εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα σε χρόνια πάσχοντες που νόσησαν νωρίς στη ζωή τους, καθώς
και σε περιγεννητικές λοιμώξεις. Άτομα με ενδομήτρια
λοίμωξη έχουν συχνά χαμηλότερη νοημοσύνη, σε σχέση
με τη γενετικά αναμενόμενη.
Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι το τοξόπλασμα επηρεάζει
τον εγκέφαλο του ανθρώπου αυξάνοντας τα επίπεδα της
ντοπαμίνης και άλλων νευροδιαβιβαστών. Σε MRI μπορεί
να βρεθούν κύστεις στο εγκεφαλικό παρέγχυμα, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι η τοξοπλάσμωση προκαλεί ήπια
χρόνια εγκεφαλίτιδα. Κατά συνέπεια η νόσος πρέπει να
πάψει να θεωρείται ÇαθώαÈ ασυμπτωματική λοίμωξη.
Με το δεδομένο ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία που εκριζώνει το παράσιτο από τον ανθρώπινο
οργανισμό, ο μόνος τρόπος προστασίας είναι η αποφυγή της μόλυνσης.

Abstract
Zarganis D. Toxoplasmosis, Iatrika Αnalekta 2009, 3:113-115
The obligate intracellular parasite Toxoplasma gondii is an important pathogen of humans and animals. While
toxoplasmosis infection in immunocompetent women is often benign, transmission of maternal infection to the
fetus can lead to severe sequelae. Toxoplasma has a very efficient mechanism to dodge the immune system of
the host in the first stages of infection. Diagnosis is made difficult when the antibody immune response of certain
individuals is impaired, and the condition can be underdiagnosed and misdiagnosed. Toxoplasmosis is not always
a benign asymptomatic infection. Serious sequelae due to chronic toxoplasmosis do exist in the form of behavioral
and personality changes. The parasite persists in the host cells for life. Since there is no effective treatment, care
should be taken to avoid contraction.
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Compensatory Intervention Strategies. Pediatrics, 2006; 118: e379-e390.
2.	Flegr J, et al. Increased incidence of traffic accidents in Toxoplasma-infected military drivers and protective effect RhD molecule
revealed by a large-scale prospective cohort study. J.BMC Infect Dis. 2009; 9:72.
3.
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4.	Rodrigues IM, et al. Congenital toxoplasmosis: evaluation of serological methods for the detection of anti-Toxoplasma gondii IgM
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Λεμφαδενίτιδες - λεμφαδενοπάθειες
με χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα
Ευαγγελία Σκαρπίδη
Παθολογοανατόμος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
eskarpidi@gmail.com

Ο όρος λεμφαδενίτιδα χρησιμοποιείται για να περιγράψει
οξείες ή χρόνιες φλεγμονώδεις εξεργασίες των λεμφαδένων, που προκαλούνται από ποικίλους μικροοργανισμούς (ιούς, βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα) και ο όρος
λεμφαδενοπάθεια για αντιδραστικές, μη νεοπλασματικές
εξεργασίες των λεμφαδένων σε ποικίλους ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες, με αδιευκρίνιστη κατά το πλείστον
αιτιολογία και παθογένεση. Πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες περιλαμβάνουν αυτοάνοσα νοσήματα, ανοσολογικές διαταραχές ή ανεπάρκειες, ξένα σώματα, ιατρικές
ενέργειες και νεοπλάσματα.
Το σύνολο των κυτταρικών αντιδράσεων σε ορισμένες
από αυτές οδηγεί σε χαρακτηριστικές ιστολογικές εικόνες που σε συνδυασμό με επικουρικές εργαστηριακές
μεθόδους (ιστο-ανοσοϊστοχημεία, ηλεκτρονική μικροσκοπία, μοριακές τεχνικές) συμβάλλει στη διάγνωση.

Λεμφαδενίτιδες με χαρακτηριστική
ιστολογική εικόνα
Λεμφαδενίτιδα από λοίμωξη με κυτταρομεγαλοϊό
(CMV): Η λοίμωξη με κυτταρομεγαλοϊό προκαλεί εντοπισμένη ή γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια σε ασυμπτωματικούς ασθενείς ή σε ασθενείς με συστηματικά συμπτώματα, τύπου λοιμώδους μονοπυρήνωσης και αρνητικά
ετερόφιλα αντισώματα. Ιστολογικά οι λεμφαδένες παρουσιάζουν έντονου βαθμού λεμφοζιδιακή υπερπλασία
ή/και υπερπλασία του εν τω βάθει (θυμοεξαρτώμενου)
φλοιού, αυξημένο αριθμό ανοσοβλαστών στη μεσολεμφοζιδιακή περιοχή και υπερπλασία μονοκυτταροειδών Βλεμφοκυττάρων. Κύτταρα μολυσμένα με τον ιό περιέχουν
ηωσινοφιλικό, ενδοπυρηνικό έγκλειστο (εικόνα 1α), ενώ
μπορεί να περιέχουν και πολλαπλά, μικρότατα κυτταροπλασματικά έγκλειστα.
Τέτοια κύτταρα παρατηρούνται κυρίως ανάμεσα στα
μονοκυτταροειδή Β-λεμφοκύτταρα, συνοδεύονται από
διάσπαρτα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα και ιστιοκύτταρα, αναδεικνύονται δε με ανοσοϊστοχημικές χρώσεις (εικόνα 1β) ή με τεχνικές in situ
υβριδισμού.
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Λεμφαδενίτιδα νόσου εξ ονύχων γαλής (cat scratch
disease): Μία από τις συχνότερες αιτίες χρόνιας καλοήθους λεμφαδενίτιδας που οφείλεται σε λοίμωξη από
Bartonella henselae. Η πλειονότητα των ασθενών (>85%)
είναι κάτω των 18 ετών και κλασικά αναφέρουν ιστορικό
έκθεσης σε γάτες (συνήθως μικρής ηλικίας με ψύλλους).
Η λεμφαδενοπάθεια είναι συχνά επώδυνη και εμφανίζεται συνήθως 1 - 2 εβδομάδες μετά την εμφάνιση των
δερματικών αλλοιώσεων της νόσου (βλατίδες που εξελίσσονται σε φυσαλίδες οι οποίες εφελκιδοποιούνται),
συνοδεύεται δε από χαμηλού βαθμού πυρετική κίνηση
στο 50% των ασθενών.
Ιστολογικά οι προσβληθέντες λεμφαδένες παρουσιάζουν αλλοιώσεις που εξελίσσονται με την πάροδο του
χρόνου. Στα αρχικά στάδια παρατηρείται λεμφοζιδιακή
υπερπλασία και έντονη υπερπλασία μονοκυτταροειδών
Β-λεμφοκυττάρων. Στη συνέχεια, ανάμεσα σε αθροίσεις
των τελευταίων, παρατηρούνται μικρού μεγέθους περιοχές νέκρωσης κοντά σε βλαστικά κέντρα λεμφοζιδίων
ή κοντά στον περιφερικό λεμφόκολπο. Με την πάροδο
του χρόνου οι περιοχές νέκρωσης αυξάνουν σε μέγεθος
και επεκτείνονται στις εν τω βάθει μοίρες του λεμφαδένα, περιέχουν πύον, ινική και άφθονα κυτταρικά αποτρίμματα, περιβάλλονται δε πασσαλοειδώς από στιβάδα
ιστιοκυττάρων, σχηματίζοντας τα χαρακτηριστικά για τη
νόσο αστεροειδή μικροαποστημάτια ή νεκρωτικά κοκκιώματα (εικόνα 1γ). Οι υπεύθυνοι βάκιλοι είναι πολύ μικρού μεγέθους, πολύμορφοι ράβδοι και αναδεικνύονται
με ειδικές ιστοχημικές χρώσεις αργύρου (Warthin - Starry
ή Steiner) παρατηρούνται δε συχνότερα κατά τα αρχικά
στάδια της λοίμωξης κατά μήκος του τοιχώματος αγγείων,
σε μακροφάγα στις περιοχές νέκρωσης, σε ιστιοκύτταρα
των λεμφοκόλπων ή και ανάμεσα στα κυτταρικά αποτρίμματα (εικόνα 1δ).
Μυκοβακτηριδιακή λεμφαδενίτιδα: Φυματιώδης
μυκοβακτηριδιακή λεμφαδενίτιδα. Φυματιώδης λεμφαδενίτιδα μπορεί να παρουσιαστεί μεμονωμένα ή σε
συνδυασμό με πνευμονική ή διάχυτη λοίμωξη. Οι λεμ-
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1α.

1β.

1γ.

1δ.

Εικ. 1α. Λεμφαδενίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό. Χρώση αιματοξυλίνης - ηωσίνης: λεμφοκύτταρα και ανοσοβλάστες, ένας από τους οποίους
περιέχει ενδοπυρηνικό ιογενές έγκλειστο (κέντρο - βέλος).
1β. Λεμφαδενίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό. Ανοσοϊστοχημική χρώση με αντίσωμα έναντι CMV: κύτταρα μολυσμένα με τον ιό (πυρηνική και
κυτταροπλασματική χρώση).
1γ. Λεμφαδενίτιδα νόσου εξ ονύχων γαλής. Χρώση αιματοξυλίνης - ηωσίνης: μικροαποστημάτιο με κεντρική νέκρωση.
1δ. Λεμφαδενίτιδα νόσου εξ ονύχων γαλής. Χρώση Warthin - Starry: Αθροίσεις ραβδοειδών βακίλων.

φαδένες σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς με λοίμωξη από
Mycobacterium tuberculosis παρουσιάζουν πολλαπλά,
καλά σχηματισμένα κοκκιώματα επιθηλιοειδών ιστιοκυττάρων με παρουσία γιγαντοκυττάρων τύπου Langhans
και κεντρική, τυροειδικού τύπου νέκρωση (εικόνα 2α).
Ιστοχημική χρώση Ziehl-Neelsen χρησιμοποιείται για να
αναδείξει τους οξεάντοχους μικροοργανισμούς, οι οποίοι είναι συνήθως ολιγάριθμοι (εικόνα 2α). Καλλιέργεια
ή μοριακές τεχνικές ανίχνευσης είναι συνήθως απαραίτητες όταν οι μικροοργανισμοί δεν αναδεικνύονται
ιστολογικά, αλλά και για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ
φυματίωσης και άτυπων μυκοβακτηριδιακών λοιμώξεων.
Μη φυματιώδης μυκοβακτηριδιακή λεμφαδενίτιδα. Οφείλεται σε λοίμωξη από άτυπα μυκοβακτηρίδια (συνηθέστερα M. avium-intracellulare) και συνήθως παρατηρείται σε ανοσοεπαρκή παιδιά, μικρότερα των 5 ετών
τα οποία εμφανίζουν ανώδυνη, ετερόπλευρη τραχηλική
λεμφαδενοπάθεια, η οποία δεν ανταποκρίνεται στη
χορήγηση αντιβιοτικών. Ιστολογικά, οι λεμφαδένες παρουσιάζουν πολλαπλά νεκρωτικά ή μη κοκκιώματα με
γιγαντοκύτταρα τύπου Langhans καθώς και ουδετερόφιλα και πυρηνική σκόνη στις περιοχές της νέκρωσης.
Ιστοχημική χρώση Ziehl-Neelsen αναδεικνύει συνήθως
μικρό αριθμό μικροοργανισμών, κυρίως στην περιφέρεια

νεκρωτικών περιοχών. Σε περιπτώσεις όπου η παρουσία
τους δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ιστολογικά, μοριακές
τεχνικές (PCR) μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή (HIV-θετικούς) η λοίμωξη με άτυπα μυκοβακτηρίδια μπορεί να προκαλέσει
διάσπαρτη νόσο. Οι ασθενείς αυτοί αδυνατούν να σχηματίσουν κοκκιώματα και στα προσβληθέντα όργανα
παρατηρούνται χαλαρές αθροίσεις ιστιοκυττάρων με πολυάριθμους μικροοργανισμούς (εικόνα 2β), ενώ μπορεί
να παρατηρηθεί ανάπτυξη μυκοβακτηριδιακών ατρακτοκυτταρικών ψευδοόγκων, αποτελούμενων από υποστρόγγυλα ή επιμήκη ιστιοκύτταρα με πολυάριθμα οξεάντοχα
βακτήρια.
Μυκητιασικές λεμφαδενίτιδες: Παρατηρούνται συνήθως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (λοίμωξη με HIV,
κακοήθη νοσήματα, συνήθως αιματολογικά, ή ιατρογενής ανοσοκαταστολή) και συνήθως συνοδεύουν πνευμονική ή γενικευμένη λοίμωξη. Πιο συχνά οφείλονται
σε λοίμωξη από ιστόπλασμα (Histoplasma capsulatum)
ή κρυπτόκοκκο (Cryptococcus neoformans). Χαρακτηρίζονται από κοκκιωματώδη, νεκρωτική ή μη, φλεγμονή.
Ειδικές ιστοχημικές χρώσεις (για παράδειγμα Grocott
Methenamine Silver) αναδεικνύουν τους υπεύθυνους
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2α.

2β.

2γ.

Εικ. 2α. Φυματιώδης λεμφαδενίτιδα. Κοκκιώματα επιθηλιοειδών
ιστιοκυττάρων με κεντρική τυροειδικού τύπου νέκρωση. Ένθετο:
Χρώση Ziehl - Neelsen - οξεάντοχα βακτήρια (βέλη).
2β. Μη φυματιώδης μυκοβακτηριδιακή λεμφαδενίτιδα. Χρώση
Ziehl - Neelsen αναδεικνύει μακροφάγα με πολυάριθμα οξεάντοχα
βακτήρια σε λεμφαδένα HIV (+) ασθενή.
2γ. Λεμφαδενίτιδα από τοξόπλασμα. Λεμφοζιδιακή υπερπλασία
(λεπτά βέλη), αθροίσεις μονοκυτταροειδών Β-λεμφοκυττάρων υπό
τον περιφερικό λεμφόκολπο (παχύ βέλος) και περιλεμφοζιδιακές
αθροίσεις ιστιοκυττάρων (αστέρι).

μικροοργανισμούς.

εναποθέσεις σιδήρου μπορεί επίσης να παρατηρηθούν.

Λεμφαδενίτιδα από τοξόπλασμα: Παρατηρείται κυρίως σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς και οφείλεται σε λοίμωξη
από Toxoplasma gondii, ένα από τα πιο συχνά παράσιτα
διεθνώς, συνήθως δε προσβάλλονται οι οπίσθιοι τραχηλικοί λεμφαδένες. Οι γάτες αποτελούν τους κύριους
ξενιστές του παρασίτου και πηγή μόλυνσης. Ιστολογικά
οι λεμφαδένες παρουσιάζουν (1) έντονη λεμφοζιδιακή
υπερπλασία, (2) περιλεμφοζιδιακές και ενδολεμφοζιδιακές αθροίσεις ιστιοκυττάρων και (3) προέχουσες, ζωνοειδείς παρακολποειδικές και παραλεμφοζιδιακές αθροίσεις
μονοκυτταροειδών Β-λεμφοκυττάρων (εικόνα 2γ).

Λεμφαδενοπάθεια συστηματικού ερυθηματώδους
λύκου (ΣΕΛ): Μέχρι δύο στους τρεις ασθενείς με ΣΕΛ σε
περιόδους ενεργού νόσου παρουσιάζουν εντοπισμένη ή
γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια. Ιστολογικά, οι λεμφαδένες
παρουσιάζουν εστίες νέκρωσης στην εν τω βάθει (θυμοεξαρτώμενη) μοίρα του φλοιού, με πολλαπλά πυρηνικά αποτρίμματα και ηωσινοφιλικά σωμάτια (αθροίσεις εξωκυττάριου, άμορφου, έντονα ηωσινόφιλου νεκρωτικού υλικού) που
περιβάλλονται από ιστιοκύτταρα και ανοσοβλάστες, που
δεν σχηματίζουν κοκκιώματα (εικόνα 3α). Ουδετερόφιλα
και ηωσινόφιλα λευκοκύτταρα δεν παρατηρούνται. Αγγεία,
εντός ή πλησίον των περιοχών νέκρωσης παρουσιάζουν
ινιδοειδή νέκρωση του τοιχώματός τους με εναποθέσεις
βασεόφιλου υλικού (φαινόμενο Azzopardi). Σήμερα, με τη
χρήση στεροειδών, ανοσοκατασταλτικών και ανοσοτροποποιητικών θεραπειών, η αναφερθείσα κλασική ιστολογική
εικόνα παρατηρείται πλέον σπάνια.

Λεμφαδενοπάθειες με χαρακτηριστική
ιστολογική εικόνα
Λεμφαδενοπάθεια ρευματοειδούς αρθρίτιδας: Περί
το 75% των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα παρουσιάζει λεμφαδενοπάθεια, τοπική ή γενικευμένη, κυρίως
σε περιόδους έξαρσης της νόσου. Ιστολογικά, οι λεμφαδένες παρουσιάζουν έντονου βαθμού λεμφοζιδιακή
υπερπλασία, ιστιοκυττάρωση των λεμφοκόλπων και
πολυάριθμα πλασματοκύτταρα, πολλά από τα οποία παρουσιάζουν ηωσινοφιλικά κυτταροπλασματικά έγκλειστα
(σωμάτια Russell). Περιοχές υαλοειδοποίησης, αθροίσεις
ουδετεροφίλων σε διευρυσμένους λεμφοκόλπους ή και
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Δερματοπαθητική λεμφαδενοπάθεια: Αντιδραστική
λεμφαδενοπάθεια που παρατηρείται σε ασθενείς με
χρόνιες δερματοπάθειες ή σπογγοειδή μυκητίαση. Ιστολογικά οι λεμφαδένες διατηρούν την αρχιτεκτονική τους
δομή και παρουσιάζουν έντονη έκπτυξη της θυμοεξαρτώμενης φλοιώδους μοίρας, όπου σχηματίζονται τα τρι-
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3α.

3β.

3γ.

3δ.

Εικ. 3α. Λεμφαδενίτιδα ΣΕΛ. Περιοχή νέκρωσης με πυρηνικά αποτρίμματα, σκιώδη κύτταρα και συρρέοντα ηωσινοφιλικά σωμάτια
περιφερικά.
3β. Δερματοπαθητική λεμφαδενοπάθεια. Ανεπτυγμένες αραιοχρωματικές μεσολοεμφοζιδιακές Τ-περιοχές, αποτελούμενες από ιστιοκύτταρα, κύτταρα Langerhans και δενδριτικά κύτταρα(IDCs). Ένθετο: εναποθέσεις μελανίνης.
3γ. Λεμφαδενοπάθεια σαρκοείδωσης. Καλά σχηματισμένα κοκκιώματα επιθηλιοειδών ισιοκυττάρων, χωρίς νέκρωση.
3δ. Λεμφαδενοπάθεια Kikuchi. Νεκρωτική περιοχή με αποπτωτικά αποτρίμματα, περιβαλλόμενη από ιστιοκύτταρα και λεμφοκύτταρα.

τογενή λεμφοζίδια με τη χαρακτηριστική εικόνα του έναστρου ουρανού. Η τελευταία εικόνα σχηματίζεται από την
παρουσία αραιοχρωματικών περιοχών αποτελούμενων
από ιστιοκύτταρα, κύτταρα Langerhans (S100+, CD1a+)
και δενδριτικά κύτταρα (Interdigitating Dendritic cells,
S100+, CD1a-), ανάμεσα στα πυκνοχρωματικά λεμφοκύτταρα. Παρατηρούνται επίσης αφρώδη ιστιοκύτταρα
καθώς και ιστιοκύτταρα που φαγοκυτταρώνουν μελανίνη
ή/και σίδηρο και αναδεικνύονται με ειδικές ιστοχημικές
χρώσεις (εικόνα 3β).
Λεμφαδενοπάθεια σαρκοείδωσης: Η σαρκοείδωση
είναι συστηματική νόσος αγνώστου αιτιολογίας που προσβάλλει πολλά όργανα. Λεμφαδενοπάθεια παρατηρείται
συχνά (αφορά κυρίως στους πνευμονικούς πυλαίους λεμφαδένες, αμφοτερόπλευρα) και συνήθως υποχωρεί χωρίς
θεραπεία. Χαρακτηριστικό ιστολογικό εύρημα αποτελούν
τα πολλαπλά, πυκνά διατεταγμένα, καλά σχηματισμένα
κοκκιώματα επιθηλιοειδών ιστιοκυττάρων χωρίς συνοδό
νέκρωση, με παρουσία διάσπαρτων πολυπύρηνων γιγαντοκυττάρων (εικόνα 3γ). Εστιακά, μικρές εστίες ινιδοει-

δούς νέκρωσης μπορεί να παρατηρηθούν, όπως επίσης
και διάφορα έγκλειστα (αστεροειδή σωμάτια και σωμάτια
Schaumann ή Hamazaki - Weisenberg). Τα κοκκιώματα
μπορεί να υποστραφούν αυτόματα ή ύστερα από θεραπεία με στεροειδή με επακόλουθη ίνωση του λεμφαδένα.
Λεμφαδενοπάθεια Kikuchi - Fujimoto (ιστιοκυτταρική νεκρωτική λεμφαδενίτιδα): Υποξεία, νεκρωτική, περιοχική λεμφαδενοπάθεια αγνώστου αιτιολογίας,
που συνοδεύεται από χαμηλό πυρετό και παρατηρείται
συχνότερα σε νέα άτομα, ασιατικής κυρίως καταγωγής.
Ιστολογικά, οι λεμφαδένες παρουσιάζουν υπερπλασία
της θυμοεξαρτώμενης περιοχής του φλοιού και ποικίλου
μεγέθους νεκρωτικές περιοχές που περιέχουν ηωσινοφιλικά και αποπτωτικά αποτρίμματα, περιβάλλονται δε από
πολυάριθμα ιστιοκύτταρα (τα οποία συνεκφράζουν CD68
και μυελοϋπεροξειδάση), λεμφοκύτταρα και πλασματοκυτταροειδή μονοκύτταρα (εικόνα 3δ). Επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα, πλασματοκύτταρα, ηωσινόφιλα και ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα απουσιάζουν. Η νόσος είναι στην
πλειονότητα αυτοϊώμενη. Ειδική θεραπεία δεν απαιτείται.
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Abstract
Skarpidi E. Lymphadenitides and lymphadenopathies with characteristic histology. Iatrika Analekta
2009, 3:116-120
Lymphadenitides are acute and chronic inflammatory processes of the lymph nodes that occur in response to a variety
of microorganisms (viruses, bacteria, fungi and protozoa). They may be specific or nonspecific and the microscopic
findings are characteristic and contributory to the histologic diagnosis, while adjuvant methods can be used as
ancillary techniques for the identification of the etiologic microorgansim. Lymphadenopathies are non-neoplastic,
reactive processes of lymph nodes in response to a variety of exogenous and endogenous stimuli. The etiology of many
lymphadenopathies remains unknown. We review the histologic features of several, albeit not all, lymphadenitides/
lymphadenopathies with characteristic histologic findings that contribute to a specific diagnosis.
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Λεμφαδένες επιχώριοι καρκίνου
Οι πολυάριθμοι λεμφαδένες που εξαιρούνται χειρουργικώς σε ριζικές επεμβάσεις καρκίνου παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ιστολογικών εικόνων. Κατά τη δική μας πείρα
οι εικόνες αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις
τύπους:
1. Λεμφοεπικρατών τύπος (lymphocyte predominence).
2. Λεμφοζιδιακός τύπος (germinal center predominence).
3. Ήρεμος λεμφαδένας (unstimulated).
4. Λεμφοπενικός τύπος (lymphocyte depletion).
Οι τρεις ιστολογικοί τύποι υποθέσαμε ότι μπορεί να σχετίζονται με την κλινική πορεία του καρκίνου. Ο λεμφοεπικρατών τύπος με μη μεταστατικούς καρκίνους που βρίσκονται
σε πρώιμα στάδια, ο λεμφοζιδιακός τύπος με μεταστάσεις
και ιδίως με πρώιμες μεταστάσεις και ο λεμφοπενικός με
εκτεταμένες μεταστάσεις, ενώ ο ήρεμος τύπος παρέμενε
για εμάς ανεξήγητος.
Έτσι, σύμφωνα πάντοτε με τις δικές μας παρατηρήσεις, η
ιστολογική εικόνα ενός λεμφαδένα επιχώριου καρκίνου
αρνητικού για μεταστάσεις μπορεί να δηλώνει ότι:
1. Ο καρκίνος πιθανώς βρίσκεται σε προ-μεταστατικό
στάδιο.
2. Αναμένονται μεταστάσεις στους επιχώριους λεμφαδένες.

3. Υπάρχουν μικρότατες μεταστάσεις στο λεμφαδένα ή σε
παρακείμενους λεμφαδένες.
4. Υπάρχουν εκτεταμένες μεταστάσεις στους επιχώριους
λεμφαδένες ή αλλού.
Με βάση τις ιστολογικές παρατηρήσεις, θεωρήσαμε ότι κατά τα διάφορα στάδια της κλινικής πορείας του καρκίνου
επικρατούν άλλοτε χυμικού και άλλοτε κυτταρικού τύπου
αμυντικές ανοσιακές αντιδράσεις.
Οι ανωτέρω παρατηρήσεις και απόψεις για την προγνωστική σημασία της ιστολογικής εικόνας των επιχώριων
λεμφαδένων βασίζονται σε αναδρομικές μελέτες που ανακοινώσαμε στον διεθνή Τύπο τη δεκαετία του 1970 και
δεν έχουν απολύτως επιβεβαιωθεί. Χρειάζεται παραπέρα
μελέτη της ιστολογίας των λεμφαδένων και διενέργεια προοπτικών μελετών σε καρκινοπαθείς.
Επαναφέρω το θέμα στην επικαιρότητα γιατί νομίζω ότι
δεν έχουν ακόμη γίνει οι μελέτες εκείνες που να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν οριστικά τις παρατηρήσεις μας,
οι οποίες δυνητικά μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία στην
πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου. Ίσως, κάποιος νέος
συνάδελφος που διαβάζει τις γραμμές αυτές θελήσει να
συνεχίσει ένα έργο που άρχησα και το άφησα ανοιχτό.

Βασίλης Τσακρακλίδης, Παθολογοανατόμος
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Λεμφική παροχέτευση στον πνεύμονα και στην περιτοναϊκή
κοιλότητα: η σημασία της στον ασθενή υπό μηχανικό αερισμό
και στη σήψη.
Εμμανουήλ Δ. Παπαδάκης
Παθολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
emmpapad@yahoo.co.uk

Το λεμφικό σύστημα αποτελεί μία ανατομική δομή, η λειτουργική σημασία της οποίας δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως. Πέρα από τον προφανή ρόλο στη διακίνηση
των υγρών του εξωκυττάριου χώρου, φαίνεται πως συμβάλλει και στη διάχυση της φλεγμονής και άλλων μεταβολικών γεγονότων μεταξύ των ανατομικών διαμερισμάτων
του οργανισμού.
Στο άρθρο αυτό θα συζητηθεί η διακίνηση υγρών διαμέσου του λεμφικού συστήματος στον πνευμονικό ιστό
σε σχέση με την αυτόματη αναπνοή και την εφαρμογή
μηχανικού αερισμού και θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης.
Θα αναφερθεί επίσης ο πιθανός ρόλος του στην οξεία
πνευμονική βλάβη (Acute Lung Injury - ALI) και στην επινέμηση της φλεγμονής από την περιτοναϊκή κοιλότητα.
Η λεμφική ροή αποτελεί μείζονα οδό παροχέτευσης του
πνεύμονα για την αποφυγή σχηματισμού οιδήματος. Η
πνευμονική λέμφος παροχετεύεται μέσω του μείζονος και
του ελάσσονος θωρακικού πόρου στις υποκλείδιες φλέβες, καθώς και στα αγγεία του μεσοθωρακίου και στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Η ποσοτική σημασία της λεμφικής
ροής στο μεσοθωράκιο και την υπεζωκοτική κοιλότητα
δεν έχει αποσαφηνιστεί και είναι πιθανό ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της πνευμονικής λέμφου αρδεύεται μέσω των
θωρακικών λεμφικών πόρων.
Τα λεμφαγγεία έχουν πολύ μικρές διαστάσεις και τα
πειράματα από τα οποία προέρχεται το μεγαλύτερο κομμάτι της τρέχουσας γνώσης έχουν γίνει σε μεγαλύτερα
σκυλιά και πρόβατα, βάρους 25 - 30 kg, στα οποία έχει
καταστεί δυνατός ο καθετηριασμός των αγγείων αυτών. Αν
υποθέσουμε, ελπίζοντας πως αυτή η υπόθεση ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα, ότι η λεμφική ροή στον
πνεύμονα ανά χιλιόγραμμο βάρους σώματος είναι η ίδια
για τον άνθρωπο και τον σκύλο, αυτή υπολογίζεται σε 8 - 9
ml/ώρα, που αντιστοιχούν σε περίπου 200 ml το 24ωρο.
Σε πειραματικά μοντέλα πρόκλησης πνευμονικού οιδήματος σε σκυλιά, η λεμφική ροή μπορεί να δεκαπλασιαστεί,
φτάνοντας και τα 1 - 2 lt το 24ωρο1.

Σημαντικό εύρημα από τα πειράματα αυτά αποτελεί η
διαπίστωση ότι ο μηχανικός αερισμός παρεμποδίζει τη ροή
της πνευμονικής λέμφου, ιδιαίτερα αν εφαρμόζεται και
θετική τελοαναπνευστική πίεση (Positive End Expiratory
Pressure - PEEP). Στα πειράματα σε σκυλιά η εφαρμογή
PEEP μείωσε τη ροή της λέμφου έως και 50%, συγκριτικά με τον απλό μηχανικό αερισμό ή και την αυτόματη
αναπνοή στην οποία παρατηρήθηκε αντίστοιχα αύξηση
(εικόνα 1). Επομένως οι μεταβολές της ενδοπνευμονικής
πίεσης, ανάλογα με το είδος του αερισμού που εφαρμόζεται, επηρεάζουν το ισοζύγιο υγρών στον πνευμονικό
ιστό και μπορεί να καθυστερούν την απομάκρυνση τυχόν
πλεονάζοντος εξωκυττάριου υγρού.
Τα ευρήματα αυτά επαναλήφθηκαν και σε πειραματικά
μοντέλα με πρόβατα, όπου η εφαρμογή PEEP οδήγησε σε
μείωση της λεμφικής ροής στον πνεύμονα από 7 ml/ώρα
σε 5 ml/ώρα και σε αύξηση του εξωαγγειακού ύδατος του
πνεύμονα από 498 ml σε 630 ml σε διάστημα 2 ωρών. Η
διακοπή της PEEP είχε ως αποτέλεσμα το διπλασιασμό της
λεμφικής ροής στα 10 ml/ώρα και την επιστροφή του εξωαγγειακού υγρού του πνεύμονα σε συνθήκες ηρεμίας2.
Άλλο σημαντικό εύρημα είναι το γεγονός ότι η εντερική ισχαιμία και επανάρδευση μπορεί να οδηγήσουν σε
υπεραντιδραστικότητα του βρογχικού δέντρου επαγομένη μέσω του λεμφικού συστήματος. Τα πειράματα αυτά
που έγιναν σε αρουραίους έδειξαν επίσης ότι η επώαση
των βρόγχων με λέμφο οδηγούσε σε αύξηση της βρογχικής αντίδρασης, ενώ η απολίνωση του θωρακικού πόρου εμπόδιζε την εμφάνιση της υπεραντιδραστικότητας
του βρογχικού δέντρου. Το ίδιο αποτέλεσμα είχε και η
χορήγηση αναστολέων της συνθετάσης του ΝΟ και των
υποδοχέων της Ιντερλευκίνης-1β(IL-1β). Φαίνεται επομένως ότι η παραγωγή IL-1β από το έντερο που ισχαιμεί μεταφέρεται μετά την επανάρδευσή του μέσω του λεμφικού
συστήματος στον πνευμονικό ιστό, όπου μέσω παραγωγής
ΝΟ αυξάνεται η αντιδραστικότητα των βρόγχων3. Σε άλλα
πειράματα ισχαιμίας - επανάρδευσης που περιλαμβάνουν
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1.
Εικ. 1: Ροή πνευμονικής λέμφου (Δεξιός Λεμφικός πόρος - RLD + Θωρακικός πόρος - TD) και περιτοναϊκής λέμφου (Θωρακικός πόρος Περιτόναιο - TDA), στη διάρκεια μηχανικού αερισμού (MV) και αυτόματης αναπνοής (SB) σε αναισθητοποιημένο σκύλο 30 kg. Παρατηρείται
σημαντική αύξηση της ροής πνευμονικής λέμφου στην αυτόματη αναπνοή, ενδεικτική παρεμπόδισης της ροής κατά την εφαρμογή μηχανικού αερισμού. Τροποποιημένο από: Frostell C, et al. Acta Anaesthesiol Scand 1987; 31:405 - 412.

την περιοχή άρδευσης της άνω μεσεντερίου αρτηρίας σε
αρουραίους, τα επίπεδα IL-1β και IL-10 στον ορό πέφτουν
έπειτα από την απολίνωση του θωρακικού πόρου4.
Η οξεία πνευμονική βλάβη (Acute Lung Injury - ALI)
και το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων
(Acute Respiratory Distress Syndrome - ARDS) αποτελούν
επιπλοκή μιας σειράς εξωπνευμονικών καταστάσεων που
δευτεροπαθώς μπορεί να οδηγήσουν σε πνευμονική δυσ
λειτουργία. Η σοβαρή σήψη και η σηπτική καταπληξία, οι
ενδοπεριτοναϊκές επιπλοκές χειρουργικών επεμβάσεων, τα
εγκαύματα μεγάλης επιφάνειας του σώματος, η παγκρεα
τίτιδα, οι πολλαπλές μεταγγίσεις παραγόντων αίματος
και η αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης (Intraabdominal
Pressure - IAP) μπορεί επίσης να επηρεάσουν δυσμενώς
την πνευμονική λειτουργία.
Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι ο ρόλος των λεμφαγγείων στην παροχέτευση των υγρών του εξωαγγειακού
χώρου αυξάνει σε καταστάσεις αυξημένης αγγειακής
διαπερατότητας και οιδήματος. Το λεμφικό δίκτυο της
περιτοναϊκής κοιλότητας παροχετεύει υγρά, διαλυμένες
ουσίες, μεγαλύτερα μόρια, ακόμα και ολόκληρα κύτταρα
από τον εξωκυττάριο χώρο, κυρίως μέσω των σφαγιτίδων, στη συστηματική κυκλοφορία και στη συνέχεια στην
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πνευμονική κυκλοφορία.
Ο ρόλος του λεμφικού δικτύου στην παθοφυσιολογία
της εξωπνευμονικής ALI/ARDS είναι σημαντικός. Πολλές
μελέτες έχουν δείξει ότι η κυκλοφορική καταπληξία απελευθερώνει μια σειρά από παράγοντες που μεταφέρονται
από την περιτοναϊκή λέμφο και επάγουν στους πνεύμονες
τη βιοσύνθεση μορίων, ικανών να επάγουν την πνευμονική βλάβη, όπως η P - σελεκτίνη και το ICAM - 15,6. Επίσης παράγοντες που περιέχονται στην περιτοναϊκή λέμφο
μπορούν να επάγουν απόπτωση σε ενδοθηλιακά και επιθηλιακά κύτταρα στον πνεύμονα7. Στο ARDS και στη σήψη,
η λέμφος του θωρακικού πόρου περιέχει ενδοτοξίνη και
κυτταροκίνες που επάγουν τη φλεγμονή, σε ποσότητα ίση
ή και μεγαλύτερη από εκείνη του πλάσματος8.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αποδείξεις για την άμεση
σύνδεση με λεμφαγγεία μεταξύ περιτοναϊκής και υπεζωκοτικής κοιλότητας. Έμμεση ένδειξη για μια τέτοια σύνδεση αποτελεί η ανάπτυξη υδροθώρακα σε ασθενείς με
ασκίτη. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι τα λεμφαγγεία
φέρουν βαλβίδες οι οποίες επιτρέπουν τη ροή της λέμφου
μόνο με κεντρομόλο φορά και πιθανώς μπορεί να συμβάλουν στην αποδρομή καταστάσεων, όπως ο υδροθώρακας
και ο ασκίτης.
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Σε πρόσφατη εργασία μελετήθηκε σε ένα ζωικό μοντέλο σήψης η επίδραση της εφαρμογής μηχανικού αερισμού
με μεταβαλλόμενες συνθήκες αναφορικά με την PEEP και
της αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης (Intra Abdominal
Pressure - IAP) στη ροή της λέμφου από την περιτοναϊκή
κοιλότητα. Η σήψη προκαλούσε αύξηση της ροής περιτοναϊκής λέμφου διαμέσου του θωρακικού πόρου (από
145 ml/ώρα σε 350 ml/ώρα), ενώ η υψηλή PEEP και η
αυξημένη IAP παρεμπόδιζαν τη λεμφική παροχέτευση. Αντίθετα η αυτόματη αναπνοή (CPAP) οδηγούσε σε αύξηση

της περιτοναϊκής λεμφικής ροής στο θωρακικό πόρο κατά
100 ml/ώρα9.
Με βάση τα ευρήματα αυτά θα μπορούσε να διατυπωθεί
η υπόθεση ότι η λεμφική παροχέτευση μπορεί να παίζει
σημαντικό ρόλο στην αποδρομή οιδηματωδών καταστάσεων και ότι ο μηχανικός αερισμός μπορεί να επηρεάζει
τη διαδικασία αυτή. Ο γιατρός της ΜΕΘ πρέπει να εκτιμά
συνεχώς την επίδραση που μπορεί να έχει ο μηχανικός αερισμός στο ισοζύγιο υγρών του ασθενούς και στις πιέσεις
που αναπτύσσονται στα διάφορα ανατομικά διαμερίσματα.

Abstract
Papadakis M. Thoracic and abdominal lymph drainage in mechanical ventilation and sepsis, Iatrika
Αnalekta 2009, 3:121-123
Lymph flow has a central role in lung draining and prevention of edema formation. Increased intrathoracic pressures
caused by mechanical ventilation and PEEP may impede lymph flow, and thus delay edema clearance from the lung.
A number of experimental studies in animals, have shown that inflammatory spread from the abdomen to the lung
via the lymphatic system is possible. Lymphatics also play a major role in abdominal fluid draining, especially during
sepsis. The efficiency of the above function depends on the ventilatory mode applied to the patient – a fact that the
ICU clinician should alwayas have in mind.
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Στέργιος Τασιόπουλος, Ιωάννης Αποστολάκης
Παθολόγοι, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
s.tasiopoulos@hygeia.gr

Το λεμφικό σύστημα συνιστά συμπληρωματική οδό αποστράγγισης του διάμεσου ιστού. Με τη λεμφική οδό επαναφέρονται κάθε ώρα περίπου 120 ml ύδατος από το
διάμεσο ιστό στην αιματική κυκλοφορία. Η αύξηση της πιέσεως στο μεσοκυττάριο χώρο, που φυσιολογικά κυμαίνεται
περίπου στα -5 mmHg, διανοίγει τις βαλβίδες των τυφλών
απολήξεων των λεμφικών τριχοειδών, με αποτέλεσμα την
εισροή διάμεσου υγρού. H μετακίνηση του διάμεσου υγρού προς τα λεμφοφόρα συμπαρασύρει μεγαλομοριακές
πρωτεϊνικές ενώσεις, ξένα σωματίδια και μικρόβια. Έτσι,
από το διάμεσο χώρο αποκομίζονται στοιχεία που δεν δια-

περνούν το φραγμό των αιμοφόρων τριχοειδών. Στη συνέχεια το υγρό προωθείται προς τα μεγαλύτερα λεμφαγγεία
και διέρχεται από τα παρεμβαλλόμενα λεμφογάγγλια. Στην
πορεία του η σύνθεσή του, που αρχικά είναι παρόμοια με
εκείνη του διάμεσου υγρού, διαφοροποιείται, οι πρωτεΐνες
συμπυκνώνονται, εμπλουτίζεται με κυτταρικά στοιχεία από
τα λεμφογάγγλια και με ουσίες οι οποίες απορροφώνται
από το έντερο ή παράγονται στο ήπαρ. Το τελικό προϊόν το
οποίο συντίθεται, η λέμφος, αθροίζεται στο μείζονα (δεξιό)
και ελάσσονα (αριστερό) θωρακικό πόρο και τελικά εκχέεται στην αιματική κυκλοφορία, στις φλεβώδεις γωνίες.

Λεμφαδένες κεφαλής – τραχήλου
Ονομασία

Εντόπιση

Αποχετευόμενη περιοχή

Ινιακοί

Ανάμεσα στις καταφύσεις του στερνοκλειδομαστοειδούς και
του τραπεζοειδούς.

Ινιακή χώρα του τριχωτού της κεφαλής
και άνω τραχηλική χώρα.

α. Πρόσθιοι

Έμπροσθεν του τράγου.

Πρόσθια επιφάνεια του πτερυγίου.

β. Οπίσθιοι

Όπισθεν του πτερυγίου.

Οπίσθια επιφάνεια του πτερυγίου,
εγγύς περιοχή του τριχωτού.

α. Επιπολής

Κάτω από την περιτονία του αδένα.

Πτερύγιο, ρίζα της ρινός, βλέφαρα,
2ος σταθμός ωτιαίων.

β. Εν τω βάθει

Μέσα στο παρέγχυμα του αδένα.

Παρωτίδα, 2ος σταθμός ωτιαίων και
γλώσσας.

Παρειακοί (προσωπικοί)

Στο λίπος των παρειών στην πορεία της πρόσθιας προσωπικής φλέβας.

Άνω τμήμα του προσώπου.

Υπογνάθιοι

Στο χείλος της κάτω γνάθου, δίπλα στον υπογνάθιο σιελογόνο αδένα.

Χείλη, ρίνα, παρειές, βλέφαρα,
οδόντες, άνω χείλος, ούλα, γλώσσα.

Υπογενείδιοι

Στο τρίγωνο του γενείου.

Κάτω χείλος, έδαφος του στόματος,
ούλα, κορυφή γλώσσας.

Πρόσθιοι τραχηλικοί

Στη μέση γραμμή, μεταξύ υοειδούς οστού και στέρνου.

Λάρυγγας, φάρυγγας, θυρεοειδής,
τραχεία.

Επιπολής τραχηλικοί

Στη γωνία της κάτω γνάθου, πάνω από το
στερνοκλειδομαστοειδή.

Ώτα, παρωτίδα.

Εν τω βάθει τραχηλικοί
α. Σπονδυλικός στοίχος
β. Στοίχος της έσω
σφαγίτιδας
γ. Εγκάρσιος στοίχος
(υπερκλείδια
λεμφογάγγλια)

Οι τρεις άλυσοι πορεύονται κατά μήκος του αγγειονευρώΛάρυγγας, φάρυγγας, θυρεοειδής, τραδους δεματίου του τραχήλου και σχηματίζουν τρίγωνο στο
χεία, 2ος σταθμός για τις υπόλοιπες
χαλαρό ιστό ανάμεσα από το στερνοκλειδομαστοειδή και
ομάδες τραχηλικών λεμφαδένων. Τα
το πρόσθιο χείλος του τραπεζοειδούς. Τις δύο πλευρές του
υπερκλείδια λεμφογάγγλια αποτελούν
τριγώνου αποτελούν ο σπονδυλικός και ο σφαγιτιδικός στοί- 2ο σταθμό για τους μασχαλιαίους
χος και τη βάση ο εγκάρσιος. Στον εγκάρσιο στοίχο ανήκει ο λεμφαδένες, ενώ σε αυτά καταλήγουν,
Çλεμφαδένας του VirchowÈ, διόγκωση του οποίου (συνήθως επίσης, λεμφαγγεία από τους πνεύμολόγω νεοπλασματικής διήθησης) δίνει το σημείο Troisier.
νες, τον οισοφάγο και το στόμαχο.

Ωτιαίοι

Πίνακας 1

Παρωτιδικοί
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Λεμφαδένες (λεμφογάγγλια)
Οι λεμφαδένες συμμετέχουν στις ανοσιακές διεργασίες και
δρουν ως ηθμοί μακρομοριακών ενώσεων, ξένων σωματιδίων και μικροβίων. Στη διαδρομή των λεμφαγγείων παρεμβάλλονται αλλεπάλληλοι σταθμοί λεμφογαγγλίων. Τα
περιφερικότερα είναι μικρά και διεσπαρμένα μέσα στους
ιστούς. Τα κεντρικότερα είναι μεγαλύτερα και σχηματίζουν
ομάδες. Οι επιπολής ομάδες των λεμφογαγγλίων βρίσκονται στον υποδόριο λιπώδη ιστό και κυρίως στον τράχηλο,
τις μασχάλες και στις βουβωνικές χώρες. Έχουν μέγεθος
που κυμαίνεται από μερικά χιλιοστά μέχρι ένα εκατοστό.
Γι᾽ αυτό συνήθως δεν ψηλαφώνται. Μικρή, όμως, διόγκωσή
τους τους καθιστά ψηλαφητούς ή ακόμη και ορατούς.
Οι αθροίσεις των λεμφογαγγλίων διακρίνονται σε ομάδες με βάση:
1) Την ανατομική συγκρότηση ομάδας ή αλύσου.
2) Την περιοχή από την οποία αποχετεύουν τη λέμφο.
3) Τη σειρά με την οποία παρεντίθενται στη λεμφική οδό
(1ος, 2ος σταθμός). Η διάκριση είναι συμβατική και σχηματική, γιατί στην πραγματικότητα τα λεμφογάγγλια αναστομούνται με πλουσιότατο πλέγμα λεμφαγγείων. Εντούτοις, η
κατάταξή τους σε ομάδες ενέχει ιδιαίτερη κλινική σημασία
γιατί, παρά τις ευάριθμες εξαιρέσεις, συνιστά βασικό οδηγό για την πορεία των νεοπλασματικών μεταστάσεων και
τη μικροβιακή διασπορά. Οι προσιτές στην ψηλάφηση λεμ-

Σχηματική παράσταση του δικτυωτού υποστρώματος λεμφαδένα. Παλαιότερα αποδιδόταν μεγάλη σημασία στα δικτυοενδοθηλιακά κύτταρα και γι᾽ αυτό το λεμφικό σύστημα ονομαζόταν δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Σήμερα πιστεύεται ότι τα δικτυοενδοθήλια χρησιμεύουν μόνο στην παραγωγή των δικτυωτών ινών και στη στήριξη του λεμφικού ιστού. Λόγω της μεγάλης σημασίας του στην ανοσία, το λεμφικό σύστημα ονομάζεται σήμερα ανοσοποιητικό σύστημα.

φαδενικές ομάδες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημειολογική
αξία, δίνονται στους Πίνακες 1 έως 3.
Η σημειολογική εικόνα των παθήσεων του λεμφικού συστήματος συντίθεται από σημεία τα οποία γεννώνται από
τη φλεγμονή του λεμφικού δικτύου και ιδιαίτερα των μεγάλων λεμφαγγείων, από την παρακώλυση της συλλογής και
μεταφοράς της λέμφου και από τη διόγκωση λεμφαδένων.

Φλεγμονή του λεμφικού δικτύου (λεμφαγγειίτις)
Η φλεγμονή των λεμφαγγείων οφείλεται σε βακτηρίδια
και συνηθέστερα στο στρεπτόκοκκο. Αναπτύσσεται επιγενώς σε λοιμώξεις των μαλακών μορίων της περιοχής
από την οποία ξεκινούν τα λεμφαγγεία, σε τραύμα ή
λύση της συνέχειας του δέρματος και σε οποιαδήποτε

Λεμφαδένες άνω άκρων
Ονομασία

Εντόπιση

Αποχετευόμενη περιοχή

Υπερτροχίλιοι
α. Επιπολής
β. Εν τω βάθει

Πάνω από την υπερτροχίλιο απόφυση. Κατά μήκος Δάκτυλοι 5ος, 4ος και 3ος,
των μεγάλων αγγείων.
ωλένιος επιφάνεια του πήχυ. Πήχυς.

Πίνακας 2

Μασχαλιαίοι
α. Έσω στοίχος
(έξω μαζικά γάγγλια)

Κατά μήκος της πλάγιας θωρακικής αρτηρίας
Θωρακικό τοίχωμα, μαστός.
(5η - 2η πλευρά στο χείλος του μείζονος θωρακικού).

β. Έξω στοίχος (γάγγλια μασχαλιαίας φλέβας)

Κατά μήκος της μασχαλιαίας φλέβας (από το έξω τοίχωμα της μασχάλης μέχρι το βάθος της μασχάλης).

Άνω άκρα.

γ. Πρόσθιος στοίχος (διαθωρακικά γάγγλια)

Ανάμεσα στο μείζονα και ελάσσονα θωρακικό μυ,
στην πορεία του θωρακικού κλάδου της ακρωμιοθωρακικής αρτηρίας.

Πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, μαστός.

δ. Οπίσθιος στοίχος (υποπλάτια γάγγλια)

Κατά μήκος της υποπλάτιας αρτηρίας και των
θωρακοραχιαίων κλάδων.

Δέρμα άνω οπίσθιας επιφάνειας ώμου,
μυών, κάτω τμήμα αυχένος.

ε. Κεντρικοί (ιδιαίτερα προσιτοί στην ψηλάφηση)

Εντός του λίπους της μασχαλιαίας κοιλότητας.
Μερικοί εξαιρετικά επιπολής, υπό το δέρμα και την
περιτονία.

Αποτελούν επόμενο σταθμό όλων των
προηγούμενων ομάδων.

στ. Κορυφαίοι (υποκλείδιοι)

Προς τα έσω της υποκλειδίου φλέβας, στο άνω
χείλος του ελάσσονος θωρακικού.

Υποδέχονται τα απαγωγά λεμφαγγεία όλων των λοιπών μασχαλιαίων ομάδων.
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εντοπισμένη φλεγμονή.
Η λεμφαγγειίτις διακρίνεται σε επιπολής και εν τω βάθει.
Η επιπολής παρουσιάζει χαρακτηριστικά σημεία και είναι
εύκολο να διαγνωστεί. Αντίθετα, η εν τω βάθει λεμφαγγειίτις εκφράζεται με γενικά μόνο συμπτώματα και ενδεχομένως με διόγκωση των επιχωρίων λεμφαδένων, γι᾽ αυτό
η ανάπτυξή της πολλές φορές διαφεύγει της διάγνωσης.
Σε περιπτώσεις επιφανειακής λεμφαγγειίτιδας τα προσβεβλημένα λεμφαγγεία στα άνω ή τα κάτω άκρα (συνήθως στην έσω επιφάνεια του αντιβραχίου και του βραχίονα
ή στην έσω επιφάνεια της κνήμης και του μηρού), διαγράφονται εμφανώς με τη μορφή ερυθρών γραμμώσεων,
οι οποίες εκτείνονται από την περιοχή της βλάβης προς
τους επιχώριους λεμφαδένες. Τη σημειολογική εικόνα συμπληρώνουν εντοπισμένο άλγος, οίδημα της προσβεβλημένης περιοχής και φλεγμονώδης διόγκωση των επιχώριων
λεμφαδένων.
Στις περιπτώσεις λεμφαγγειίτιδας των εν τω βάθει λεμφαγγείων η χαρακτηριστική σημειολογία από το δέρμα
απουσιάζει και η νόσος εκδηλώνεται με πυρετό, άλγος
και οίδημα του προσβεβλημένου άκρου. Σε βαρύτερες
περιπτώσεις κυριαρχούν τα γενικά συμπτώματα της λοιμώξεως. Σπάνια, σε προχωρημένες καταστάσεις, η λοίμωξη
επινέμεται τον περιβάλλοντα κυτταρολιπώδη ιστό σε όλη
τη διαδρομή των λεμφαγγείων, η οποία στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει σε διαπύηση, νέκρωση και εξέλκωση του
υπερκείμενου δέρματος.
Σε περιπτώσεις επανειλημμένων επεισοδίων οξείας λεμφαγγειίτιδας μπορεί να αναπτυχθεί χρόνια λεμφαγγειίτις,
στην οποία, λόγω απόφραξης των λεμφαγγείων, επικρατεί
η εικόνα του λεμφικού οιδήματος.

Παρακώλυση της συλλογής και μεταφοράς
της λέμφου
Η παρακώλυση της ροής της λέμφου οδηγεί στην ανάπτυ-

Εικ. 1. Λεμφοίδημα δεξιού κάτω άκρου
σε γυναίκα με καρκίνο της ωοθήκης.

1.

ξη οιδήματος. Το λεμφοίδημα διακρίνεται σε πρωτοπαθές
και δευτεροπαθές. Στις περιπτώσεις πρωτοπαθούς λεμφοιδήματος συγκαταλέγονται το συγγενές λεμφοίδημα,
το πρώιμο κατά την εφηβεία και το όψιμο στον ενήλικο.
Δευτεροπαθές λεμφοίδημα παρατηρείται σε περιπτώσεις
απόφραξης μεγάλων λεμφοφόρων στελεχών ή/και καταστροφής λεμφογαγγλίων, λόγω τραύματος, νεοπλασματικής διήθησης (εικόνα 1) ή φλεγμονής (π.χ. επανειλημμένα
επεισόδια λεμφαγγειίτιδας, φιλαρίαση, φυματίωση). Ιατρογενές λεμφοίδημα αναπτύσσεται συχνά έπειτα από ακτινοθεραπεία ή χειρουργική εξαίρεση λεμφαδένων.
Επειδή το λεμφικό σύστημα συνιστά τη μοναδική οδό
αποκομιδής των πρωτεϊνών από το διάμεσο υγρό, το λεμφοίδημα, σε αντίθεση με το οίδημα που δημιουργείται με
άλλους μηχανισμούς, εμφανίζει αυξημένη πυκνότητα σε
πρωτεΐνη. Το γεγονός αυτό ερμηνεύει τους ιδιαίτερους σημειολογικούς χαρακτήρες του λεμφικού οιδήματος, οι οποίοι επιτρέπουν την κλινική διάκρισή του. Μεταξύ τους
συγκαταλέγονται:
Η σκληρία του οιδήματος, το οποίο όταν χρονίσει, συνοδεύεται από υπερτροφία του δέρματος και των ιστών.
Η απουσία εντυπώματος με την εξωτερική πίεση στο
χρόνιο λεμφοίδημα.
Η απουσία τροφικών διαταραχών του δέρματος και άτονων ελκών και η αυξημένη τρίχωση στις χρόνιες περιπτώσεις.
Η αντίστασή του στη θεραπεία με διουρητικά και ανάρροπο θέση.
Λόγω του μηχανισμού γένεσής του, το λεμφοίδημα συνήθως εντοπίζεται σε ένα μόνο άκρο και σπάνια στα δύο
κάτω άκρα, ενώ δεν προσλαμβάνει τη μορφή του γενικευ-

n
n
n
n

Πίνακας 3

Λεμφαδένες κάτω άκρων
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Ονομασία

Εντόπιση

Αποχετευόμενη περιοχή

Ιγνυακοί

Διεσπαρμένοι στο λίπος της κοιλότητας,
σε διάφορο βάθος.

Επιπολής δέρμα οπίσθιας επιφάνειας της
κνήμης, έξω χείλος ποδός,
εν τω βάθει μόρια της κνήμης.

Βουβωνικοί
α. Λοξός στοίχος

Διεσπαρμένοι κατά ομάδες στην υποβουβωνική και βουβωνική περιοχή.

β. Κάθετος στοίχος

Διατίθενται σε δύο στοίχους, τον κάθετο και
το λοξό.

Έξω γεννητικά όργανα, περίνεο, έξω γλουτιαία και υπομφάλιος χώρα, δάκτυλοι, πέλμα,
έσω επιφάνεια σκέλους, ιγνύς, μηρός.
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Προωτιαίοι
Οπίσθιοι ωτιαίοι
Ινιακοί
Αμυγδαλικοί
Άνω τραχηλικοί
Άνω τραχηλικοί
Εν τω βάθει τραχηλικοί (στο βάθος,
κοντά στο στερνοκλειδομαστοειδή μυ)

Μασχαλιαίοι

Υπερκλείδιοι
Υπογνάθιοι
Υπογενείδιοι

Επιτροχίλιοι

Από το κατώτερο τμήμα
της κοιλίας, κάτωθεν του ομφαλού
Από τους γλουτούς και τη ράχη
Ιγνυακοί

Οριζόντιος στοίχος
Κάθετος στοίχος
Από τα κάτω άκρα
Από το δέρμα του πέους, το όσχεο,
το περίνεο, το κατώτερο τμήμα του
κόλπου, το αιδοίο και τον πρωκτό

2.
Εικ. 2. Ομάδες λεμφαδένων προσιτών στην ψηλάφηση.

μένου οιδήματος (ανά σάρκα).
Ρήξη του θωρακικού πόρου, από την είσοδό του στο θώρακα μέχρι την εκβολή του στη φλεβώδη γωνία, συνεπάγεται τη συσσώρευση χυλού στην υπεζωκοτική κοιλότητα και
την ανάπτυξη χυλοθώρακα. Σε ρήξη του πόρου κάτω από
τον 7ο θωρακικό σπόνδυλο ο χυλοθώρακας εντοπίζεται αριστερά, ενώ διάρρηξη του αγγείου σε υψηλότερο επίπεδο προκαλεί δεξιό χυλοθώρακα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο θωρακικός πόρος στο ύψος του 7ου θωρακικού σπονδύλου χιάζεται με τη σπονδυλική στήλη και φέρεται από το αριστερό στο δεξιό πλάγιό της. Συλλογή χυλού μπορεί να επισυμβεί και στην περιτοναϊκή κοιλότητα
(χυλοπεριτόναιο).
Ρήξη ή διατομή μεγάλων λεμφαγγείων μέσα σε μυϊκές
μάζες ή σε άλλους ιστούς προκαλεί πολλές φορές τοπική

συλλογή λέμφου. Η συλλογή προσομοιάζει με τις συγγενείς λεμφικές κύστεις, τα υγρώματα. Διαφέρει, όμως, γιατί
στερείται τοίχωμα.

Διόγκωση λεμφαδένων
Οι λεμφαδένες, λόγω του μεγέθους τους και της εντόπισής τους μέσα στον υποδόριο λιπώδη ιστό, δεν γίνονται
αισθητοί με την ψηλάφηση και πολύ περισσότερο δεν είναι
ορατοί στην επισκόπηση. Ψηλαφητοί λεμφαδένες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου το μέγεθός τους ξεπερνά το 1 εκ.,
αποτελούν συχνά κλινική έκφραση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων, ενώ ορατοί και ψηλαφητοί λεμφαδένες
συνιστούν πάντοτε παθολογικό εύρημα.
Οι βασικοί παθογενετικοί μηχανισμοί οι οποίοι προκαλούν διόγκωση των λεμφογαγγλίων περιλαμβάνουν:

Αίτια διόγκωσης λεμφαδένων

Πίνακας 4

Επινέμεση από διάφορους μικροοργανισμούς
α. Ιογενείς λοιμώξεις (λοιμώδης μονοπυρήνωση, ηπατίτιδα, κυτταρρομεγαλοϊός, ερυθρά, HIV).
β. Βακτηριακές λοιμώξεις (σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι, σαλμονέλλα, βρουκέλλα, Bartonella henselae), λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης ή από άτυπα μυκοβακτηρίδια, λοιμώξεις από χλαμύδια (τράχωμα, αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα), λοιμώξεις
από σπειροχαίτες (σύφιλη, λεπτοσπίρωση).
Ανοσολογικές διεργασίες
Ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, δερματομυοσίτιδα, σύνδρομο Sjοgren, σαρκοείδωση, ορονοσία, φαρμακευτικές αντιδράσεις (φαινυτοΐνη, υδραλαζίνη, αλλοπουρινόλη).
Νεοπλασματική διήθηση
α. Αιματολογικά νοσήματα: Λεμφώματα, λευχαιμίες, ιστιοκυττάρωση.
β. Μεταστάσεις από κακοήθεις νεοπλασίες άλλων ιστών και οργάνων.
Άλλα σπανιότερα αίτια
Υπερθυρεοειδισμός, διαταραχές του μεταβολισμού λιπιδίων (νόσος Gaucher & Niemann-Pick), αμυλοείδωση, οικογενής μεσογειακός πυρετός, νόσος Castleman, λεμφαδενίτις Kikuchi, νόσος Kimura, φλεγμονώδης ψευδοόγκος.
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1) Επινέμεσή τους από διάφορους μικροοργανισμούς.
2) Ανοσιακές διεργασίες ποικίλης αιτιολογίας.
3) Ανάπτυξη λεμφώματος ή μεταστάσεων από κακοήθεις
νεοπλασίες άλλων ιστών.
Ο κατάλογος των παθήσεων που μπορεί να οδηγήσουν
σε διόγκωση των λεμφογαγγλίων μέσω των παραπάνω μηχανισμών είναι ιδιαίτερα μακρύς. Μερικές από αυτές, που
απαντούν συχνότερα στην κλινική πράξη, αναφέρονται
στον Πίνακα 4.
Η διαγνωστική διερεύνηση ασθενών με λεμφαδενική διόγκωση περιλαμβάνει τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού, την
κλινική εξέταση και τον παρακλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της κυτταρολογικής και παθολογοανατομικής εξέτασης υλικού που λαμβάνεται από
διογκωμένους λεμφαδένες ή και ολόκληρους λεμφαδένες
που αφαιρούνται χειρουργικά.

Εικ. 3. Ορατή, φλεγμαίνουσα τραχηλική διόγκωση,
λεμφαδενικής προέλευσης.

3.

ση ενδοφλεβίων ουσιών).
Η χρονική εξέλιξη της λεμφαδενικής διόγκωσης, που
μπορεί να προσανατολίσει τη διαγνωστική σκέψη, περιορίζοντας το φάσμα των πιθανών αιτίων.

n

Κλινική εξέταση
Καθένας από τους παθογενετικούς μηχανισμούς που προαναφέρθηκαν οδηγεί στη διόγκωση των λεμφογαγγλίων
προκαλώντας διαφορετικές παθολογοανατομικές βλάβες
(οίδημα, κυτταρική υπερπλασία, διαπύηση, τήξη, απόστημα, ανάπτυξη κοκκιωμάτων, διήθηση). Γι᾽ αυτό η αίσθηση
που παρέχουν στην ψηλάφηση διαφέρει. Η εκτίμηση των
ψηλαφητικών χαρακτήρων των διογκωμένων λεμφογαγγλίων μάς επιτρέπει να πιθανολογήσουμε τον υποκείμενο
παθογενετικό μηχανισμό και κατ᾽ επέκταση την πιθανή
αιτιολογία (εικόνες 2 και 3).
Συνήθως αξιολογούμε τους παρακάτω χαρακτήρες:
Το μέγεθος και τον αριθμό των διογκωμένων λεμφαδένων.
Την ύπαρξη άλγους ή/και ευαισθησίας.
Την ανεύρεση στοιχείων φλεγμονής (άλγος, θερμότης,
ερυθρότης του υπερκειμένου δέρματος - εικόνα 3).
Τη σύσταση, η οποία ποικίλλει.
Την κινητικότητα (σύμφυση των λεμφογαγγλίων μεταξύ τους, με τους υποκείμενους ιστούς ή το υπερκείμενο
δέρμα).
Την ύπαρξη κλυδασμού.
Την ύπαρξη συριγγωδών πόρων προς το δέρμα.
Αδρή σχηματική συσχέτιση των παραπάνω χαρακτήρων
με τους αντίστοιχους υπεύθυνους παθογενετικούς μηχανισμούς δίνεται στον Πίνακα 5.
Κατά την αναζήτηση της αιτιολογίας της διόγκωσης των
λεμφαδένων, εκτός από τους παραπάνω ψηλαφητικούς χα-

Ιστορικό
Στα στοιχεία από το ιστορικό που ενέχουν ιδιαίτερη σημασία στη διαγνωστική διερεύνηση ασθενών με λεμφαδενοπάθεια περιλαμβάνονται:
Η ηλικία.
Η αναφορά πρόσφατης λοίμωξης στο ρινοφάρυγγα, στα
άκρα, στους δαχτύλους, στο τριχωτό της κεφαλής, για τις
αντίστοιχες λεμφαδενικές ομάδες.
Συμπτώματα ύποπτα για ανάπτυξη νεοπλασίας στην αντίστοιχη περιοχή.
Η εργασία και γενικότερα οι ενασχολήσεις του ατόμου.
Έκθεση σε συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, όπως
αμυχές από γάτα, βρώση ωμού ή όχι καλά μαγειρεμένου
κρέατος (τοξοπλάσμωση) και δήγμα κρότωνα (νόσος Lyme).
Πρόσφατο ταξίδι σε χώρες του εξωτερικού, που συχνά
προσανατολίζει προς την αναζήτηση άλλων, ασυνήθων, αιτίων λεμφαδενικής διόγκωσης.
Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (π.χ. σεξουαλικές, χρή-
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Άλγος
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φλεγμονής

Κλυδασμός

Ανάπτυξη
συριγγίου

Σύμφυση
λεμφαδένων

Σύμφυση
με δέρμα

Σκληρία

Οξείες λοιμώξεις
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+

±

-

±

-

-
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±

±

±

±

±

±

±

Ανοσολογική αντίδραση

±

-

-

-

-

-

-

Νεοπλάσματα

-

-

-

-

±

±

±

Λεμφώματα

-

±

-

-

±

±

±
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Oπίσθιοι ωτιαίοι
Ινιακοί
Επιπολής
τραχηλικοί
Εν τω βάθει τραχηλικοί
(σφαγιτιδικός στοίχος)
Εν τω βάθει
τραχηλικοί
(σπονδυλικός
στοίχος)

4.

Πρόσθιοι
ωτιαίοι
Παρωτικοί
Αμυγδαλικοί
Υπογενείδιοι
Υπογνάθιοι

Υπερκλείδιοι

Εικ. 4. Σχηματική παράσταση λεμφαδένων κεφαλής-τραχήλου.

ρακτήρες, συνεκτιμώνται και τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η εντόπιση των διογκωμένων λεμφογαγγλίων και
β) το μέγεθος των λεμφογαγγλίων (διάμετρος >2 εκ.
επιβάλλει επείγοντα και λεπτομερέστερο έλεγχο για την
αιτιολόγηση της διογκώσεώς τους).
Ανάλογα με τον αριθμό των λεμφαδενικών ομάδων οι
οποίες προσβάλλονται, οι διογκώσεις των λεμφογαγγλίων
διακρίνονται σε εντοπισμένες (περιοχικές) και σε γενικευμένες. Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια απαντά συνήθως
σε συστηματικές λοιμώξεις (π.χ. ιώσεις, φυματίωση),
σε ανοσιακές διεργασίες και σε κακοήθη αιματολογικά
νοσήματα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις εντοπισμένων λεμφαδενικών διογκώσεων η διαφοροδιαγνωστική σκέψη
στρέφεται και προς άλλες καταστάσεις, ανάλογα με την
προσβεβλημένη ομάδα λεμφαδένων (Πίνακας 6). Σε λοιμώξεις με ιούς, βακτηρίδια, μύκητες και παράσιτα, η λεμφαδενική διόγκωση είναι δυνατόν να αποτελεί αντίδραση

των επιχώριων λεμφαδένων ή συστηματική αντίδραση σε
αιματογενή διασπορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύφιλη με την επιχώριο στο έλκος λεμφαδενική
διόγκωση του 1ου σταδίου και τη γενικευμένη του 2ου
σταδίου. Λεμφαδενική διόγκωση νεοπλασματικής αιτιολογίας είναι συνήθως επιχώριος και σπανιότατα γενικευμένη
ή σε απομακρυσμένη περιοχή.

Εργαστηριακός έλεγχος
Το ιστορικό και η κλινική εξέταση πολλές φορές αρκούν
για τον καθορισμό συγκεκριμένης διαγνώσεως. Στις περιπτώσεις αυτές η αξία του εργαστηριακού ελέγχου περιορίζεται στην επιβεβαίωση της διαγνώσεως ή στον καθορισμό
της θεραπευτικής στρατηγικής (π.χ. επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού, ανάλογα με τα αποτελέσματα των καλλιεργειών). Συχνά, όμως, έπειτα από την αρχική κλινική προσέγγιση, το αίτιο της λεμφαδενικής διόγκωσης παραμένει
αδιευκρίνιστο. Στις περιπτώσεις αυτές, η περαιτέρω διαγνωστική στρατηγική καθορίζεται εν πολλοίς από το εάν η
διόγκωση είναι εντοπισμένη ή γενικευμένη.
Σε ασθενείς με γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια η αρχική προσέγγιση περιλαμβάνει γενική εξέταση αίματος και
ακτινογραφία θώρακα. Εφόσον από τις εξετάσεις αυτές
δεν προκύψουν παθολογικά ευρήματα, η δερμοαντίδραση

Συνήθη αίτια εντοπισμένης και γενικευμένης λεμφαδενικής διογκώσεως

Πίνακας 6

Συνήθη αίτια εντοπισμένης λεμφαδενικής διόγκωσης
Οπισθοωτιαίοι

Ερυθρά, φλεγμονές/λοιμώξεις του πτερυγίου του ωτός και του τριχωτού της κεφαλής.

Τραχηλικοί

Πρόσθιοι τραχηλικοί: Ιογενείς λοιμώξεις (π.χ. λοιμώδης μονοπυρήνωση), φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, λοιμώξεις μαλακών μορίων του προσώπου, οδοντικά αποστήματα, λοιμώξεις
ανώτερου αναπνευστικού.
Οπίσθιοι τραχηλικοί: Φυματίωση, σαρκοείδωση, λεμφώματα, λευχαιμίες, νόσος Kikuchi,
καρκίνος ρινοφάρυγγα/λάρυγγα.

Υπερκλείδιοι

Δεξιά: Καρκίνος πνεύμονα και οισοφάγου, φυματίωση, σαρκοείδωση.
Αριστερά: Καρκίνος πνεύμονα, φυματίωση, σαρκοείδωση, καρκίνος στομάχου και άλλα
ενδοκοιλιακά νεοπλάσματα (χοληδόχου κύστης, παγκρέατος, νεφρών, όρχεων, ωοθηκών,
προστάτου).

Μασχαλιαίοι

Καρκίνος μαστού και πνεύμονα, λοιμώξεις στην περιοχή των άνω άκρων (π.χ. σταφυλοκοκκικές και στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις, νόσος εξ ονύχων γαλής), εμφυτεύματα σιλικόνης που χρησιμοποιούνται σε πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις στους μαστούς.

Υπερτροχίλιοι

Λοιμώξεις άνω άκρων, λέμφωμα, σαρκοείδωση, σύφιλη. Οι ψηλαφητοί επιτροχίλιοι λεμφαδένες συνιστούν πάντοτε παθολογικό εύρημα.

Βουβωνικοί

ÇΦυσιολογικό εύρημαÈ, λοιμώξεις γεννητικών οργάνων (σύφιλη, έρπης, αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα), λοιμώξεις/τραύματα κάτω άκρων και σπανιότερα νεοπλασματική διήθηση
(καρκίνος δέρματος κάτω άκρων, τραχήλου, κόλπου, ορθού/πρωκτού, ωοθηκών, πέους).

Συνήθη αίτια γενικευμένης λεμφαδενικής διόγκωσης
Λοίμωξη από HIV, μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (ιδίως κεγχροειδής φυματίωση) ή άτυπα μυκοβακτηρίδια, λοιμώδης μονοπυρήνωση, συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, φάρμακα.
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Mantoux, ο έλεγχος αντισωμάτων έναντι του HIV, τα αντιπυρηνικά αντισώματα και ο έλεγχος για λοίμωξη από τον ιό
Epstein-Barr αποτελούν χρήσιμες διαγνωστικές εξετάσεις,
ανάλογα πάντοτε και με το βαθμό κλινικής υποψίας. Στις
περιπτώσεις οπου η διάγνωση παραμένει αδιευκρίνιστη, η
βιοψία του Çπερισσότερο παθολογικούÈ λεμφαδένα μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα.
Ασθενείς με εντοπισμένη λεμφαδενοπάθεια, εφόσον από το ιστορικό και την κλινική εξέταση δεν προκύπτουν
στοιχεία που θέτουν την υποψία νεοπλασίας, μπορούν να
τεθούν υπό παρακολούθηση για διάστημα 3 - 4 εβδομάδων. Η προσέγγιση αυτή θεωρείται ασφαλής και αποτρέπει
από διενέργεια μη αναγκαίων και παραπλανητικών πολλές
φορές βιοψιών (η βιοψία λεμφαδένων σε ασθενείς με λοιμώδη μονοπυρήνωση π.χ. οδηγεί συχνά λανθασμένα στην
ιστολογική διάγνωση λεμφοϋπερπλαστικής εξεργασίας).
Στο χρονικό διάστημα των 4 εβδομάδων η λεμφαδενική διόγκωση συνήθως έχει υποχωρήσει ή το αίτιο που την
προκάλεσε καθίσταται πλέον εμφανές, χωρίς να επιβαρύνεται η πρόγνωση του ασθενούς, ακόμη και σε περιπτώσεις μεταστατικού καρκίνου, λεμφώματος ή φυματίωσης.
Έτσι, σε εντοπισμένη λεμφαδενική διόγκωση, η βιοψία ενδείκνυται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έπειτα από παρακολούθηση 4 εβδομάδων το αίτιο παραμένει ασαφές,

ή διενεργείται άμεσα σε ασθενείς με υπόνοια νεοπλασίας.
Η αναζήτηση διογκωμένων λεμφαδένων έχει ιδιαίτερη
σημασία για τις νεοπλασματικές παθήσεις γιατί:
α) Συχνά συνιστά το μοναδικό κλινικό σημείο της νόσου.
β) Εάν οι λεμφαδένες βρίσκονται σε περιοχή προσιτή
για λήψη βιοψίας πολλές φορές οδηγούν στη διάγνωση.
γ) Ο αριθμός των προσβεβλημένων λεμφογαγγλίων ή
λεμφαδενικών ομάδων αποτελεί στοιχείο χρήσιμο για τη
σταδιοποίηση της νόσου.
Σε μερικές περιοχές, όπως οι πλάγιες τραχηλικές, οι υπερκλείδιες, οι μασχαλιαίες και ιδιαίτερα οι βουβωνικές,
η ανεύρεση διογκωμένων λεμφαδένων είναι συχνή και
πολλές φορές ασυμπτωματική. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον η λοιπή κλινική εικόνα δεν κατευθύνει σε συγκεκριμένη διάγνωση, η διαγνωστική στρατηγική που πρέπει να
ακολουθηθεί είναι δύσκολο να καθοριστεί, ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για την τραχηλική χώρα, η οποία αποτελεί τη
θέση από την οποία κατ᾽ εξοχήν εξορμώνται ορισμένα λεμφώματα και τις υπερκλείδιες χώρες που συχνότατα δέχονται μεταστάσεις κακοήθων επιθηλιακών νεοπλασιών. Στις
περιπτώσεις αυτές, η άμεση καταφυγή σε πλήρη έλεγχο,
που περιλαμβάνει και ιστολογική εξέταση, ή η απλή παρακολούθηση βασίζεται σε κλινικά κριτήρια και η απόφαση
εξατομικεύεται.

Abstract
Τasiopoulos S, Apostolakis I. Clinical signs and symptoms of lymphatic system diseases. Iatrika
Αnalekta 2009, 3:124-130
Various diseases present with symptoms and signs originating from the lymphatic system and especially localized or
diffuse lymph node enlargement. Searching for enlarged lymph nodes is a significant part of the clinical examination
and requires deep knowledge of the anatomical distribution of different groups of superficial lymph nodes throughout
the body, as well as the areas drained by them. Considering the various causes of lymph node enlargement helps not
to lose precious data during history taking, while clinical evaluation of the characteristics of enlarged nodes during
palpation helps in distinguishing the underlying pathogenic mechanism and narrows the spectrum of the differential
diagnosis. Taking into account all the above, It is clear that the laboratory work up of the lymphadenopathies should
be targeted in order to achieve the optimal result, while minimizing the cost and discomfort caused by unnecessary
diagnostic tests.
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Η ασφάλεια του χειρουργικού ασθενούς
Πλάτων Κεχαγιάς
Ουρολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
kehayias@otenet.gr

Η προσπάθεια του Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ να βελτιώσει
την ασφάλεια των νοσηλευομένων, εφαρμόζοντας τους
κανόνες του JCI, θα τελεσφορήσει συντόμως. Πέραν των
ενιαίων αυτών Διεθνών Οδηγιών, η ασφάλεια του χειρουργικού αρρώστου, η οποία αποτελεί υψίστη προτεραιότητα για τους χειρουργούς, περιλαμβάνει και ιδιαίτερους
κανόνες.1
Ο χειρουργικός άρρωστος αντιμετωπίζεται σήμερα
πλέον από ομάδα ειδικών, πρακτική που έχει αποδειχθεί
υψηλής αποτελεσματικότητας για την ασφάλειά του. Η
ομάδα υπό τη στενή έννοια περιλαμβάνει τους χειρουργούς, τους αναισθησιολόγους, τους νοσηλευτές, τόσο της
χειρουργικής αίθουσας όσο και της αναισθησίας, υπό την
ευρύτερη δε έννοια άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως
τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της μονάδας εντατικής
θεραπείας, γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, τους νοσηλευτές
ορόφων, τους νοσοκόμους και φορείς, τους τεχνικούς του
χειρουργείου και το διοικητικό προσωπικό.2
Η χειρουργική ομάδα πρέπει να είναι εκπαιδευμένη
έτσι ώστε να μπορεί να συνεργάζεται και να επικοινωνεί
σωστά. Η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας της χειρουργικής ομάδας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αρρώστου.3
Πρέπει δε να τονιστεί ότι υπό τον όρο Çασφάλεια του
χειρουργικού αρρώστουÈ εννοείται η κατά τους κανόνες
της τέχνης επιλογή και εκτέλεση μιας εγχειρήσεως, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται και η δυνατόν ασφαλέστερη μετεγχειρητική πορεία, αλλά και η μεγαλύτερη πιθανότητα
απώτερης θεραπευτικής επιτυχίας.
Για την καλή επικοινωνία και συνεργασία της χειρουργικής ομάδας απαιτούνται αρκετοί επιμέρους παράγοντες,
στους σπουδαιότερους των οποίων θα αναφερθούμε:
Ο ή οι επικεφαλής της ομάδας πρέπει να είναι χειρουργοί αρίστης εκπαιδεύσεως και μεγάλης πείρας. Οι
επικεφαλής θα οργανώσουν τη διαρκή εξάσκηση και τη
βελτίωση της ομάδας. Θα αξιολογήσουν τις γνώσεις των
μελών της ομάδας, θα παρακολουθήσουν την ικανότητά
τους για συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη, τη σωματική και την ψυχική τους αντοχή, το αν αγαπούν αυτό
που κάνουν. Μέλος που δεν μπορεί να βοηθήσει και που,

υπό ορισμένες συνθήκες, διασπά την ομάδα πρέπει να
απομακρύνεται.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην αλληλοεκτίμηση
των χειρουργών και των αναισθησιολόγων της ομάδας.
Οι επικεφαλής της ομάδας χειρουργοί πρέπει να εμπνέουν εμπιστοσύνη στα υπόλοιπα μέλη, σε τρόπο ώστε το
ηθικό τους να διατηρείται υψηλό.
Σε μια καλώς συνεννοούμενη και συνεργαζόμενη χειρουργική ομάδα θα πρέπει προεγχειρητικώς να γίνεται
ενημέρωση επί της παθήσεως του αρρώστου, των λοιπών
προβλημάτων του οργανισμού του, της επεμβάσεως που
πρόκειται να γίνει και της σωστής ενημέρωσης του ασθενούς. Η ομάδα πρέπει υπεύθυνα να ενημερώνει τον
άρρωστο λεπτομερώς, να λύνει τις απορίες του και να
εξασφαλίζει τη συγκατάθεσή του για την αναισθησία και
την εγχείρηση (informed consent). Αξίζει εδώ να τονιστεί
ότι ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας της χώρας μας, στα
άρθρα 11 και 12, αναφέρει ότι ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή... Τονίζει μάλιστα ότι πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στην
ενημέρωση, όταν πρόκειται για ειδικές επεμβάσεις, όπως
μεταμοσχεύσεις, μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επεμβάσεις αλλαγής φύλου και αισθητικές
ή κοσμητικές επεμβάσεις. Τέλος, δεν επιτρέπει πράξεις
χωρίς την προηγουμένη συναίνεση του ασθενούς.4
Η ενημέρωση των νοσηλευτών-τριών ως προς τις λεπτομέρειες της επεμβάσεως είναι απαραίτητη και πρέπει
να γίνεται με ιδιαίτερη επιμονή και προσοχή, ιδίως όταν
η εργαλειοδότηση πρόκειται να γίνει από πρόσωπο που
δεν έχει επαρκώς συντονιστεί με την υπόλοιπη ομάδα σε
αρκετές προηγηθείσες επεμβάσεις. Πρέπει δε να επιδιώκεται να μην αλλάζουν κατά τη διάρκεια μιας επεμβάσεως τα μέλη της χειρουργικής ομάδας.
Όσο καλά και αν γνωρίζει η χειρουργική ομάδα τον ασθενή, πρέπει στο χειρουργείο να υπάρχουν όλα τα σχετικά με τον ασθενή στοιχεία και να μην αρχίζει η επέμβαση
αν δεν επιθεωρηθούν οι απεικονιστικές του εξετάσεις.
Το ιδανικό θα ήταν να ελέγχεται η λίστα των απαραίτητων ενεργειών πριν, κατά και αμέσως μετά την επέμβαση
με ηλεκτρονικό τρόπο.1
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Μετά το πέρας της επεμβάσεως και αφού έχουν ελεγχθεί τα πάντα και ο ασθενής βρίσκεται καλώς έχων στην
ανάνηψη, ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι της χειρουργικής
ομάδας πρέπει να ενημερώσουν τον άρρωστο αλλά και
τους συνήθως αναμένοντες εκτός του χειρουργείου συγγενείς, λεπτομερώς επί της εγχειρήσεως. Εάν ο άρρωστος
πρέπει να παραμείνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας,
η χειρουργική ομάδα (χειρουργοί και αναισθησιολόγοι)
πρέπει να συνεργαστεί επί όλων των λεπτομερειών με
τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της μονάδας. Εάν ο
άρρωστος πρόκειται να επανέλθει στο θάλαμο, πρέπει να
επανελεγχτούν οι προς τον όροφο οδηγίες και να γίνουν
ενδεχόμενες διορθώσεις.

Η χειρουργική ομάδα πρέπει αργότερα να κάνει ανασκόπηση της εγχειρήσεως και να συζητήσει ενδεχόμενα
σημεία της οργανώσεως και της διαδικασίας που θα μπορούσαν περαιτέρω να διορθωθούν.5
Τέλος, πριν από την έξοδο του αρρώστου πρέπει να
γίνει νέα λεπτομερής ανασκόπηση της καταστάσεώς
του, λαμβανομένων υπ᾽ όψιν και των τυχόν ιστολογικών
εξετάσεων, ώστε να του δοθούν σαφείς και λεπτομερείς
οδηγίες.
Με αυτούς τους τρόπους μεταξύ των μελών της χειρουργικής ομάδας αναπτύσσεται ένας, ολοένα και περισσότερο, καλορυθμισμένος τρόπος δράσεως ο οποίος
αποβαίνει εις όφελος της ασφάλειας του ασθενούς.
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Οι τρεις γραμμές άμυνας
Οι 600 περίπου λεμφαδένες, που παρεμβάλλονται στη διαδρομή των λεμφαγγείων σε στρατηγικά σημεία του σώματος, αποτελούν τη δεύτερη γραμμή άμυνας του οργανισμού
και έχουν ως αποστολή την εξουδετέρωση αντιγονικών ουσιών που μεταφέρονται με τη λέμφο. Την πρώτη γραμμή
άμυνας αποτελεί ο λεμφικός ιστός των βλεννογόνων, κυρίως του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος. Την
τρίτη γραμμή άμυνας αποτελεί ο σπλήνας, ο οποίος έχει

ως αποστολή την εξουδετέρωση των αντιγόνων που δεν
εξουδετερώθηκαν στις δύο πρώτες γραμμές άμυνας και
κατόρθωσαν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος.
Εκτός από τις τρεις γραμμές άμυνας, το λεμφικό σύστημα
διαθέτει κινητές μονάδες, τα λεμφοκύτταρα, που περιπολούν συνέχεια στο σώμα, καθώς και ένα σπουδαίο επιτελικό όργανο, τον θύμο αδένα που δεν συμμετέχει άμεσα στις
ανοσιακές αντιδράσεις.
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