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Εισαγωγή: H ιστιοκυττάρωση Langerhans (LCH) είναι μια σπάνια κλινική οντότητα και κλινικά ποικίλει ευρέως από μεμονωμένες

εντοπισμένες δερματικές ή οστικές βλάβες μέχρι εκτεταμένη ή/και πολυσυστηματική επιθετική νόσο.

Σκοπός: Η παρουσίαση βρέφους 4 μηνών με μονοσυστηματική εκδήλωση LCH (δερματικό εξάνθημα) που αντιμετωπίστηκε αρχικά με

τοπική αγωγή. Σε ηλικία 14 μηνών παρουσίασε υποτροπή της νόσου με πολυεστιακή και πολυσυστηματική εντόπιση της.

Υλικό - Μέθοδος: Το βρέφος διαγνώστηκε κλινικά και επιβεβαιώθηκε παθολογοανατομικά σε ηλικία 4 μηνών στο Νοσοκομείο «Ανδρέας

Συγγρός» με μονοσυστηματική εντόπιση της LCH (λευκωπές ερυθροφαιές βλατίδες κορμού).

Αποτελέσματα: Ο αρχικός μεταστατικός έλεγχος ήταν αρνητικός, τέθηκε σε συστηματική παρακολούθηση και έλαβε τοπική αγωγή. Σε ηλικία

14 μηνών εμφάνισε υποτροπή της νόσου με κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορμού και διόγκωση στη δεξιά υπερκόγχια χώρα. Στη γενική

αίματος διαπιστώθηκε αναιμία (6,6gr/dL) και στο βιοχημικό έλεγχο υπολευκωματιναιμία. Στην CT σπλαχνικού κρανίου βρέθηκαν οστεολυτικές

αλλοιώσεις στην δεξιά μετωπιαία χώρα με συνοδό μάζα μαλακών μορίων, στη δεξιά βρεγματική χώρα με συνοδό μάζα μαλακών μορίων και

στην αριστερή μετωπιαία χώρα στην οροφή του οφθαλμικού κόγχου. Το μυελόγραμμα ανέδειξε παθολογικά ιστιοκύτταρα με έντονη

φαγοκυττάρωση. Θεωρήθηκε υψηλού κινδύνου και άρχισε χημειοθεραπεία σύμφωνα με το πρωτόκολλο LCH-IV (Stratum I). Στην συνέχεια

λόγω μη ανταπόκρισης στην θεραπεία αναβαθμίστηκε στο Stratum III. Στη παρούσα φάση είναι στο στάδιο της συντήρησης και η νόσος του

είναι σε πλήρη ύφεση.

Συμπεράσματα: Παιδιά <2 ετών ακόμα και με μονοσυστηματική LCH έχουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπή και χρήζουν συστηματική

παρακολούθηση. Σε περίπτωση πολυσυστηματικής και εκτεταμένης υποτροπής της νόσου υπάρχει δυνατότητα δεύτερης ύφεσης και ίασης

των παιδιών με ανάλογη θεραπεία.
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Εξάνθημα κορμού σε ηλικία 4 μηνών.
Νινίδα τριχωτού κεφαλής σε ηλικία 

14 μηνών.
Εξάνθημα κορμού σε ηλικία 14 μηνών.



CT ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ     

Οστεολυτικές αλλοιώσεις 

• Δεξιά μετωπιαία χώρα με 

συνοδό μάζα μαλακών 

μορίων

• Δεξιά βρεγματική χώρα με 

συνοδό μάζα μαλακών 

μορίων 

• αριστερή μετωπιαία χώρα 

στην οροφή του 

οφθαλμικού κόγχου


