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Σκοπός

• Είναι να παρουσιασθούν τα απεικονιστικά 

χαρακτηριστικά στην αξονική τομογραφία θώρακα 

υψηλής ευκρίνειας μιας σπάνιας νόσου , όπως είναι η 
λεμφαγγειολυομυομάτωσις .



ΥΛΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΣ

• Γυναικα νεαρής ηλικίας προσήλθε στο ΤΕΠ με δύσπνοια , 

ταχύπνοια και θωρακικό άλγος και υπεβλήθη σε 

εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο .Στον εργαστηριακό 

έλεγχο βρέθηκε υποκαπνία .



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Στην απλή α/α θωρακος ανεδείχθη πλευριτική 

συλλογή στο αρ ημιθωράκιο .

• Υπεβλήθη σε CT πνευμόνων μεσοθωρακίου .

• Ανεδείχθησαν : 

• Πολλαπλές μικρές λεπτοτοιχωματικές 
κυστικές κοιλότητες στο παρεγχυμα άμφω 

• Αρ υπεζωκοτική συλλογή .



Παρουσία πολλαπλών λεπτοτοιχωματικών κύστεων με διάχυτη κατανομή .

Παρατηρούμε την απουσία οζιδίων και ανώμαλων κυστικών σχηματισμών .



Παρουσία πολλαπλών κύστεων με λεπτά σαφή τοιχώματα διάχυτες στο 

πνευμονικό παρέγχυμα άμφω .

Αρ υπεζωκοτική συλλογή .



Διεκομίσθη σε πνευμονιλογική κλινική 

όπου υπεβλήθη σε ανοικτή βιοψία

πνεύμονα .

Διεγνώσθη 

Λεμφαγγειολυομυομάτωση 
πνευμόνων .



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η λεμφαγγειολυομυομάτωση είναι σπάνια πνευμονική νόσος αγνώστου 
αιτιολογίας .

• Χαρακτηρίζεται από κυστικό ανασχηματισμό του πνευμονικού παρεγχύματος που 
οφείλεται στον πολ/σμό των παθολογικών λείων μυικών κυττάρων ( LAM cells) 

και την παρουσία εξωπνευμονικων εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν :

• λεμφαδενοπάθεια 

• Αγγειομυολιπώματα 

• Λεμφαγγειολυομύωμα κοιλίας .

• Η πνευμονική νόσος χαρακτηρίζεται από ποικίλα συμπτώματα που περιλαμβάνουν :

• Δύσπνοια

• Υπεζωκοτική συλλογή

• Αιμόπτυση 

• Αυτόματο πνευμοθώρακα 



• Η απλή α/α θώρακα συνήθως είναι φυσιολογική .

• Μπορεί να υπάρχει υπεζωκοτική συλλογή , πνευμοθώρακας .

• Στην HRCT αναδεικνύονται : 

• Διαχυτες στρογγυλές ή ωοειδείς λεπτοτοιχωματικές κύστεις 
μεγέθους λίγων χιλιοστών έως 3εκ που περιβάλλονται από 
φυσιολογικό πνευμονικό παρέγχυμα .

• Σε προχωρημένα σταδια μπορεί να παρατηρηθεί ολική 
αντικατάσταση του πνευμονικού ιστού .



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Ιστιοκύτωση από κύτταρα του Langerhans

(παρουσία πολλαπλών κύστεων που συρρέουν σε 

διάφορους σχήματος κυστικούς σχηματισμούς –

δίλοβους ,τριφυλλοειδείς κλπ)

• Εμφύσημα

• Κυστικές βρογχεκτασίες

(κυστικά διατεταμένοι βρόγχοι σε όλο το παρεγχυμα και 

παρουσία υδραερικών επιπέδων)

• Κυστική ίνωση του πνεύμονα



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


