ΛΕΜΦΩΜΑ
Τι είναι το λέμυφμα
Τν ιέκθσκα είλαη λεόπιαζκα ηνπ ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγείηαη από
αλεμέιεγθην πνιιαπιαζηαζκό ιεκθνθπηηάξσλ. Τα ιεκθνθύηηαξα αλήθνπλ ζηα ιεπθά
αηκνζθαίξηα ηνπ αίκαηνο θαη βνεζνύλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ινηκώμεσλ.
Τν ιεκθηθό ζύζηεκα, ην νπνίν είλαη πινύζην ζε ιεκθνθύηηαξα, κεηαθέξεη ηηο
άρξεζηεο νπζίεο από ηνπο ηζηνύο ζην αίκα, κέζα ζε έλα πγξό πνπ νλνκάδεηαη
ιέκθνο. Απνηειεί κέξνο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ινηκώμεσλ. Η κεηαθνξά ηεο ιέκθνπ γίλεηαη
κέζσ ησλ ιεκθηθώλ αγγείσλ, ηα νπνία ζηελ πνξεία ηνπο κέζα ζην ζώκα πεξλνύλ
από ηα ιεκθηθά όξγαλα, ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα πινύζηα ζε ιεκθηθό ηζηό θαη
πεξηιακβάλνπλ ηνπο ιεκθαδέλεο, ην ζπιήλα, ηνλ κπειό ησλ νζηώλ, ηηο ακπγδαιέο.

Μορυές λεμυφμάτφν
Υπάξρνπλ βαζηθά δύν ηύπνη ιεκθώκαηνο:
Το λέμυφμα Hodgkin, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία αλώκαισλ
θπηηάξσλ πνπ είλαη γλσζηά σο θύηηαξα Hodgkin ή θύηηαξα Reed-Sternberg.
Πεξίπνπ ην 10% όισλ ησλ ιεκθσκάησλ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, ε νπνία
απνηειεί κηα από ηηο πιένλ ηάζηκεο κνξθέο θαξθίλνπ.
Το λέμυφμα μη Hodgkin, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απνπζία θπηηάξσλ
Reed-Sternberg. Η θαηεγνξία απηή είλαη ηδηαίηεξα εηεξνγελήο θαη πεξηιακβάλεη
πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ιεκθσκάησλ. Μηα πξώηε ηαμηλόκεζε ησλ
ιεκθσκάησλ απηώλ, είλαη ζε δύν θαηεγνξίεο: τα συηλού βαθμού κακοήθειας
λεμυώματα, ηα νπνία αλαπηύζζνληαη κε κεγάιε ηαρύηεηα θαη είλαη ηάζηκα ζε
ζεκαληηθό αξηζκό αζζελώλ θαη τα ταμηλού βαθμού κακοήθειας λεμυώματα, ηα
νπνία εμειίζζνληαη κε αξγό ξπζκό, δελ είλαη ηάζηκα κε ηηο ζεκεξηλέο κεζόδνπο
ζεξαπείαο, νη νπνίεο σζηόζν κπνξνύλ λα ζέζνπλ ηε λόζν ππό έιεγρν επί ζεηξά
εηώλ, έζησ θαη ρσξίο πιήξε εμάιεηςή ηεο.
Τα πεξηζζόηεξα ιεκθώκαηα πξνέξρνληαη από ηα Β ιεκθνθύηηαξα (85%), ελώ έλα
πνζνζηό 10% πξνέξρνληαη από ηα Τ θαη ΝΚ ιεκθνθύηηαξα, ελώ έλα 5% είλαη
αδηεπθξίληζηεο πξνέιεπζεο. Σήκεξα πιένλ είλαη γλσζηό όηη θαη ηα ιεκθώκαηα
Hodgkin είλαη λενπιάζκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηα Β ιεκθνθύηηαξα.

Σσμπτώματα
Τα ιεκθώκαηα αλαπηύζζνληαη θαηά θύξην ιόγν ζηνπο ιεκθαδέλεο, κπνξνύλ όκσο
λα εθδεισζνύλ θαη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζώκαηνο, όπνπ ππάξρεη ιεκθηθόο
ηζηόο. Η πξνζβνιή ησλ ιεκθαδέλσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηόγθσζή ηνπο, ε δε
αλώδπλε δηόγθσζε ιεκθαδέλσλ ζηνλ ηξάρειν, ηηο καζράιεο ή ηηο βνπβσληθέο
ρώξεο, είλαη έλαο από ηνπο ζπλεζέζηεξνπο ιόγνπο πνπ νδεγνύλ ηνλ αζζελή ζην
γηαηξό. Σε πεξίπησζε πνπ ην ιέκθσκα εληνπίδεηαη ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ

ζώκαηνο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζην ζηνκάρη, ζηνπο πλεύκνλεο ή ζην δέξκα, ν
αζζελήο πηζαλόηαηα ζα παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ
νξγάλνπ, όπσο πόλν ζηελ θνηιηά, βήρα, δύζπλνηα, θλεζκό θαη εμάλζεκα ηνπ
δέξκαηνο. Γεληθήο θύζεσο ζπκπηώκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεη ν αζζελήο κε
ιέκθσκα είλαη ππξεηόο (ηδηαίηεξα απνγεπκαηηλόο), λπρηεξηλέο εθηδξώζεηο, απώιεηα
όξεμεο, απώιεηα βάξνπο θαη θόπσζε. Η ηξηάδα ππξεηόο, λπρηεξηλέο εθηδξώζεηο θαη
απώιεηα άλσ ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο ηνπο ηειεπηαίνπο 6
κήλεο, νλνκάδνληαη Β ζπκπηώκαηα θαη έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζηαδηνπνίεζε
θαη πξόγλσζε ηνπ ιεκθώκαηνο. Τα ππόινηπα ζπκπηώκαηα, όπσο ν θλεζκόο θαη ηα
δεξκαηηθά εμαλζήκαηα, δελ έρνπλ ηόζν κεγάιε ζεκαζία.

Διάγνφση
Ο γηαηξόο ζαο ζα πάξεη ιεπηνκεξέο ηζηνξηθό πνπ ζα αθνξά ηελ ύπαξμε
ζπκπησκάησλ, ηδηαίηεξα Β ζπκπησκάησλ θαη ζα ζαο ππνβάιιεη ζε ιεπηνκεξή
θιηληθή εμέηαζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ ύπαξμε θαη ην κέγεζνο ησλ
ςειαθεηώλ ιεκθαδέλσλ, θαζώο θαη ην κέγεζνο ηνπ ήπαηνο θαη ηνπ ζπιελόο.
Η ζεκαληηθόηεξε εμέηαζε είλαη ε δηελέξγεηα βηνςίαο ιεκθαδέλα, πνπ ζηόρν έρεη λα
επηβεβαηώζεη ηε δηάγλσζε θαη λα ηαπηνπνηήζεη ηνλ ηύπν ηνπ ιεκθώκαηνο. Με βάζε
ηα ζηνηρεία απηά ζα γίλεη θαη ν ζρεδηαζκόο ηεο ζεξαπείαο. Η βηνςία κπνξεί ζε
θάπνηεο πεξηπηώζεηο λα γίλεη κε βειόλα, ζπλήζσο όκσο ζηελ πεξίπησζε απηή ην
δείγκα πνπ επηηπγράλεηαη δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθό θαη πάληα είλαη πξνηηκόηεξν λα
αθαηξείηαη νιόθιεξνο ν ιεκθαδέλαο ή έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ε αθξηβήο δηάγλσζε. Η απόθαζε γηα ην είδνο ηεο βηνςίαο πνπ ζα
δηελεξγεζεί, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό θαη από ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν
όγθνο. Σπλήζσο ρνξεγείηαη ζηνλ αζζελή ηνπηθή αλαηζζεζία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε
βηνςία.
Παξάιιεια ν αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε κηα ζεηξά εμεηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί ε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, θαζώο θαη ε έθηαζε ηεο λόζνπ. Οη
εμεηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ:
Εμεηάζεηο αίκαηνο θαη νύξσλ.
Απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο (αμνληθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη ηδηαίηεξα
PET-CT, ην νπνίν απνηειεί ζπλδπαζκό ηνκνγξαθίαο εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ θαη
αμνληθήο ηνκνγξαθίαο θαη απνηειεί ηελ πην επαίζζεηε εμέηαζε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο
έθηαζεο ηνπ ιεκθώκαηνο)
Εηδηθέο εμεηάζεηο, όπσο εμέηαζε κπεινύ ησλ νζηώλ θαη νζθπνλσηηαία παξαθέληεζε.

Θεραπεία
Τα ιεκθώκαηα είλαη δπλεηηθά ηάζηκα λνζήκαηα. Οη ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα λνζήκαηα απηά είλαη νη εμήο:




Φεκεηνζεξαπεία
Αθηηλνζεξαπεία (ζε ζπλδπαζκό κε ρεκεηνζεξαπεία)
Μνλνθισληθά αληηζώκαηα




Νεόηεξνη παξάγνληεο πνπ ελεξγνύλ είηε αλαζηέιινληαο θάπνηεο εηδηθέο
πξσηεΐλεο ησλ θπηηάξσλ, ηηο θηλάζεο, είηε αζθνύλ αλνζνηξνπνηεηηθή δξάζε.
Σε πεξηπηώζεηο ππνηξνπήο ηεο λόζνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε
κεηακόζρεπζε αηκνπνηεηηθώλ πξνγνληθώλ θπηηάξσλ.

Τν είδνο ηεο ζεξαπείαο πνπ ζα αθνινπζεζεί εμαξηάηαη από ην είδνο θαη ηελ έθηαζε
ηνπ ιεκθώκαηνο. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο αζπκπησκαηηθώλ αζζελώλ κε κε Hodgkin
ιεκθώκαηα ρακεινύ βαζκνύ θαθνήζεηαο, κπνξεί λα απνθαζηζηεί λα κελ εθαξκνζηεί
θακκηά ζεξαπεία ζηελ αξρή θαη απιώο ν αζζελήο λα ηεζεί ζε παξαθνινύζεζε κέρξη
λα αλαπηύμεη ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ, ε ιεγόκελε “watch and wait” ηαθηηθή.

Άλλες πηγές ενημέρφσης για τα λεμυώματα





https://www.cancer.gov/types/lymphoma
https://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/PS50_Lymphoma_Guide_2018.pdf
http://www.onlymphoma.gr/ti-einai-to-lemfoma/ti-symbainei-otan-exete-lemfoma/
https://www.cancer.org/cancer/lymphoma.html
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