


Η αιτιολογία της  πάθησης είναι άγνωστη, αν και έχει μεγάλη σχέση με το 
κάπνισμα  καθώς  το 90%   των ασθενών είναι ενεργείς καπνιστές

Συχνότητα

Άντρες Γυναίκες

5 1

Νεαρής  και  μέσης  ηλικίας

Στο   60%  των περιπτώσεων παρατηρείται
μόνο  πνευμονική  συμμετοχή

20%  οστική  συμμετοχή
20%  σπλαχνική  συμμετοχή

Αποτελεί το 4% όλων των διάχυτων παθήσεων του πνεύμονα



ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ

• Η νόσος είναι αποτέλεσμα μιας ανεξέλεγκτης ανοσολογικής 
αντίδρασης, που προκαλείται από κύτταρα Langerhans.

• Η έναρξη των ανοσολογικών αντιδράσεων  εξαρτάται  από τη 
συμμετοχή «βοηθητικών κυττάρων», που παίζουν το ρόλο του 
αντιγόνου στα Τ- λεμφοκύτταρα.

• Στο φυσιολογικό πνεύμονα υπάρχουν δύο διαφορετικοί πληθυσμοί 
βοηθητικών κυττάρων. Τα κυψελιδικά μακροφάγα  και o κλώνος των 
δενδριτικών/κυττάρων Langerhans.

• Τα κύτταρα Langerhans απαντούν σχεδόν αποκλειστικά ανάμεσα 
στο επιθήλιο των βρογχιολίων υγιών καπνιστών.

• Είναι επίσης γνωστό ότι τα κύτταρα αυτά εκκρίνουν επιφανειακά 
αντιγόνα που αντιδρούν με τα Τ6 μονοκλωνικά αντισώματα.

• Η  φύση των αντιγόνων παραμένει άγνωστη.



 Οι αλλοιώσεις βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά δίπλα στα τελικά και
τα αναπνευστικά βρογχιόλια και διαχωρίζονται μεταξύ τους από
φυσιολογικό πνευμονικό ιστό.

 Η κεντρική περιοχή των πρώιμων αλλοιώσεων αποτελείται κυρίως από
αθροίσεις κυττάρων Langerhans, που περιβάλλονται από λεμφοκύτταρα,
ηωσινόφιλα και πολυμορφοπύρηνα.

 Με την εξέλιξη της νόσου ο αριθμός των κυττάρων Langerhans
μειώνεται και επικρατούν τα πολυμορφοπύρηνα, ηωσινόφιλα και
κυψελιδικά μακροφάγα.

 Στο στάδιο αυτό αρχίζουν να εμφανίζονται οι ινώδεις αλλοιώσεις.



Langerhans cell: 
Dendritic cell 
found in the 
epidermis

Ardavin, 2003

What is LCH?
Histiocytosis: A group of disorders characterized by the proliferation of histiocytes
(macrophages)



Οι τρείς παραλλαγές της νόσου:

 Η νόσος Letterer-Siwe

 H νόσος Hand-Schuller-Christian

 Ηωσινοφιλικό κοκκίωμα

 Οι συχνότερες μορφές εξωπνευμονικής εντόπισης της νόσου

είναι οι μεμονωμένες οστικές εντοπίσεις, οι δερματικές βλάβες και ο

άποιος διαβήτης που προκαλείται όταν προσβληθεί ο άξονας

υποθαλάμου/υπόφυσης.



Παρουσίαση περιστατικού

Πρόκειται για νεαρή γυναίκα 29 ετών, η οποία προσήλθε στο
εργαστήριό μας μετά από προγραμματισμένο ραντεβού για α/α
θώρακος μετά από πνευμονολογική εκτίμηση και διερεύνηση
σταδιακής εμφάνισης βήχα και εύκολης κόπωσης και προοδευτικά
αυξανόμενης δύσπνοιας, χωρίς την εμφάνιση συστηματικών
συμπτωμάτων. Στην α/α διαπιστώθηκε δικτυοοζώδης απεικόνιση και
των δύο πνευμόνων και η οποία προεξάρχει στα μέσα και τα άνω
πνευμονικά πεδία.

Εικ.1: Μικροοζώδεις και δακτυλιοειδείς σκιάσεις
απεικονίζονται κυρίως στους άνω και μέσους λοβούς
αμφοτερόπλευρα



Μετά 5μέρου προσήλθε εκ νέου για διενέργεια υπολογιστικής
τομογραφίας προς αναλυτικότερη μελέτη του πνευμονικού
παρεγχύματος. Στον έλεγχο αυτό παρατηρήθηκαν κυστικές και
οζώδεις αλλοιώσεις με σαφή όρια και κατανομή που αφορά κυρίως
στους μέσους και άνω λοβούς αμφοτερόπλευρα, ενώ οι πνευμονικές
βάσεις και οι πλευροδιαφραγματικές γωνίες παραμένουν ανέπαφες.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε διήθηση του τύπου θαμβής υάλου, ενώ ο
όγκος των πνευμόνων ήταν φυσιολογικός. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε
με βιοψία πνεύμονα. Ακολούθησε οστικός έλεγχος όπου
διαπιστώθηκαν οστεολυτικές αλλοιώσεις στο κρανίο, προκαλώντας
κυματοειδή διαμόρφωση του ενδοστέου καθώς και οστεολυτική
περιοχή στη φατνιακή απόφυση της κάτω γνάθου γνωστή ως
απεικόνιση δίκην «επιπλέοντος δοντιού».



Οι κύστεις αποτελούν το προεξάρχον εύρημα και έχουν συνήθως διάμετρο <10mm
με τοιχώματα που ποικίλουν από πολύ λεπτά έως πάχους λίγων χιλιοστών.

Μπορεί να είναι στρογγυλές, να έχουν περίεργα σχήματα καθώς και να συρρέουν
σχηματίζοντας κύστεις διαμέτρου >20mm.

Τόσο οι κύστεις όσο και οι όζοι εμφανίζουν κατανομή που αφορά κυρίως στους 
άνω λοβούς αμφοτερόπλευρα (57%), ενώ οι πνευμονικές βάσεις και οι 

πλευροδιαφραγματικές γωνίες παραμένουν ανέπαφες.

Εικ. 2,3: Πολλαπλές  κυστικές και μικροοζώδεις 
αλλοιώσεις αναγνωρίζονται στους άνω λοβούς 
αμφοτερόπλευρα.

Εικ.4:Συνυπάρχει διήθηση του τύπου
θαμβής θάλου, ενώ ο όγκος των πνευμόνων
είναι φυσιολογικός



Συμπέρασμα
Μολονότι η ΥΤ δίνει χαρακτηριστικά ευρήματα η διάγνωση απαιτεί
επιβεβαίωση με βιοψία πνεύμονα.

Εικ.5,6: Οστεολυτικού τύπου αλλοιώσεις
αναγνωρίζονται στα μετωπιαία και το
αριστερό βρεγματικό οστούν με
κυματοειδή διαμόρφωση του ενδοστέου.

Εικ.7: Οστεολυτική περιοχή στην
φατνιακή απόφυση της γνάθου ΑΡ.
Χαρακτηριστική απεικόνιση
<επιπλέοντος δοντιού>


