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Εισαγωγή: Η νόσος Kikuchi–Fujimoto (ΝKF) αποτελεί 
μια σπάνια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υποξεία
νεκρωτική λεμφαδενοπάθεια. Πρόκειται για καλοήθη 
και αυτοπεριοριζόμενη νόσο. Η αιτιοπαθογένεια της 
παραμένει ασαφής, με πιο πιθανά αίτια λοιμώδη και 
αυτοάνοσα. Η διαφορική διάγνωση της ΝKF 
περιλαμβάνει τη λοιμώδη λεμφαδενίτιδα, την 
αυτοάνοση λεμφαδενοπάθεια (κυρίως συστηματικό 
ερυθηματώδη λύκο-ΣΕΛ) και το λέμφωμα.
Σκοπός: Παρουσιάζεται η περίπτωση κοριτσιού ηλικίας 
8 ετών με ΝKF.

Υλικό: Πρόκειται για κορίτσι ηλικίας 8 ετών, με  ατομικό 
ιστορικό χειρουργηθείσας υπερώιοσχιστιας και ελεύθερο 
οικογενειακό ιστορικό, που  προσκομίσθηκε λόγω 
αμφοτερόπλευρης τραχηλικής διόγκωσης από 3 
εβδομάδων, χωρίς πυρετό. Κατά τη κλινική εξέταση 
παρουσίαζε επώδυνη διόγκωση τραχηλικών λεμφαδένων 
άμφω, χωρίς σημεία φλεγμονής και ψηλαφητό ήπαρ στα 
2cm. Λοιπή κλινική εξέταση φυσιολογική. 
Μέθοδος: Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν 
αυξημένοι δείκτες φλεγμονής, αυξημένα επίπεδα LDH, 
τρανσαμινασών και IgM. O λοιπός έλεγχος (ορολογικός, 
ανοσολογικός, μυελόγραμμα, απεικονιστικός) ήταν 
αρνητικός. Διενεργήθηκε βιοψία λεμφαδένα.
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Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της ιστολογικής εξέτασης 
του λεμφαδένα ήταν συμβατά με λεμφαδενοπάθεια Kikuchi
– Fujimoto (ιστιοκυτταρική νεκρωτική λεμφαδενοπάθεια). 
Χορηγήθηκε pos πρεδνιζολόνη και παρουσίασε σταδιακή 
βελτίωση κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων.
Συμπεράσματα: Η νόσος Kikuchi–Fujimoto αποτελεί μια 
σπάνια νόσο που πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική 
διάγνωση της τραχηλικής λεμφαδενοπάθειας. Σε ασθενείς 
με διάγνωση ΝKF είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο αποκλεισμός 
του ΣΕΛ και απαιτείται τακτική παρακολούθηση. 
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