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ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ 

Αιματολογικού Τμ. ΓΝΝΙωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων 

Λεμφοκυττάρωση είναι η αύξηση του απόλυτου αριθμού  των λεμφοκυττάρων του 

περιφερικού αίματος, η οποία για τους ενήλικες αντιστοιχεί σε >4.0 x 103/ml  στα 

περισσότερα κλινικά εργαστήρια. Το εύρος των τιμών αναφοράς (δηλαδή, δύο τυπικές 

αποκλίσεις πάνω και κάτω από το μέσο όρο) για τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων 

(WBC) στους ενήλικες είναι 4.4 – 11.0 x 103/ml  . Τα λεμφοκύτταρα γενικά αποτελούν το 8 

έως 33 τοις εκατό των λευκών αιμοσφαιρίων στο περιφερικό αίμα. 

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 Ο απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων (ALC) χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα (αντί για το ποσοστό % των 

λεμφοκυττάρων στον λευκλοκυτταρικό τύπο των WBC).Το ALC υπολογίζεται ως εξής:  ALC 

(κύτταρα/microL) = WBC (κύτταρα/microL) x τοις εκατό λεμφοκύτταρα ÷ 100. Οι 

φυσιολογικές τιμές για το ALC αντιστοιχούν γενικά σε 1000 έως 4000 

λεμφοκύτταρα/microL, αλλά μπορεί να διαφέρουν  από εργαστήριο σε εργαστήριο .Μιλάμε 

για  λεμφοκυττάρωση όταν ο απόλυτος αριθμός  των λεμφοκυττάρων  αντιστοιχεί σε ALC 

>4000 κύτταρα/microL για ενήλικες. Αντιστοίχως η λεμφοκυτταροπενία αντιστοιχεί σε ALC 

<1000 κύτταρα/microL για ενήλικες. 

Τα λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος αποτελούνται από 3 υποπληθυσμούς  Οι 

φυσιολογικές αναλογίες των Τ λεμφοκυττάρων, των Β λεμφοκυττάρων και των φυσικών 

φονικών κυττάρων (ΝΚ) στο περιφερικό αίμα είναι: 

•Τ κύτταρα (CD3+) από  60 έως 80 % . Οι φυσιολογικές αναλογίες των υποτύπων Τ 

κυττάρων στο περιφερικό αίμα είναι:  

•Βοηθητικά/επαγωγικά Τ κύτταρα (CD4+) :   60 έως 70 % 

•Κατασταλτικά/κυτταροτοξικά Τ κύτταρα (CD8+) :   30 έως 40 % 

•Β κύτταρα (CD20+) : 10 έως 20 % 

•ΝΚ κύτταρα (CD56+) : 5 έως 10 % 

Οι  τιμές  αναφοράς για τον αριθμό των λευκοκυττάρων και των λεμφοκυττάρων στα παιδιά 

ποικίλλουν και είναι  ανάλογα με την ηλικία. 

 Η λεμφοκυττάρωση είναι είτε απόλυτη λεμφοκυττάρωση όπου ο αριθμός των 
λεμφοκύτταρων  στο περιφερικό αίμα είναι >4.0x103/I είτε σχετική λεμφοκυττάρωση, στην 
οποία η αύξηση των λεμφοκυττάρων δεν ξεπερνάει το παραπάνω όριο αλλά συμβαίνει επί 
εδάφους  ουδετεροπενίας . 

Ενήλικες: Πάνω από 4.000 λεμφοκύτταρα/μl. 

Παιδιά: Πάνω από 6.000 λεμφοκύτταρα/μl. 
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Νεογνά: Πάνω από 11.000 λεμφοκύτταρα/μl.  

Αναλόγως του αιτίου αλλά και της μορφολογίας των λεμφοκυττάρων η λεμφοκυττάρωση 
διακρίνεται σε  αντιδραστική ή κλωνική -κακοήθης. Η διάκριση μεταξύ αντιδραστικής και 
κλωνικής λεμφοκυττάρωσης είναι  πολύ σημαντική τόσο στην προσέγγιση της διάγνωσης 
όσο και  για την παρακολούθηση και την θεραπεία του εκάστοτε αιματολογικού νοσήματος 
.  Αντιδραστική λεμφοκυττάρωση:  

• Εμφανίζεται συνήθως  σε ασθενή χωρίς ιστορικό αιματολογικής νόσου  

• Είναι δευτεροπαθής, ως φυσιολογική ή παθολογική  απάντηση σε λοίμωξη, τοξίνες, 
κυττοκίνες, ή άγνωστους παράγοντες  

• Είναι κατά κανόνα, πολυκλωνική και ο απόλυτος αριθμός  των λεμφοκυττάρων 
επανέρχεται ή αναμένεται να επανέλθει στα φυσιολογικά  εντός δύο μηνών από 
την αποδρομή της κατάστασης που προκάλεσε τη λεμφοκυττάρωση.  

 Κλωνική λεμφοκυττάρωση:  

• αναφέρεται στην λεμφοκυττάρωση που συνοδεύει ένα οξύ ή χρόνιο 
λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο.  Ενώ όλες οι κακοήθεις λεμφοκυτταρώσεις είναι 
κλωνικές, όλες οι κλωνικές  λεμφοκυτταρώσεις δεν είναι κακοήθεις. 

 

ΑΙΤΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ 

Η αντιδραστική λεμφοκυττάρωση  μπορεί να οφείλεται σε λοιμώδη και μη λοιμώδη αίτια.    
Η συχνότερη αιτία αντιδραστικής λεμφοκυττάρωσης, στους νέους ενήλικες, είναι οι 
ιογενείς λοιμώξεις. Δεν είναι σπάνιος σε αυτές τις περιπτώσεις ο α/α λεμφοκυττάρων να 
είναι  20.000-30.000/μL  

Πιο αναλυτικά: 

1.Ιογενείς Λοιμώξεις  

• (EBV, CMV Mononucleosis Syndrom adenovirus type 12, Herpes virus-6  ) 

• HIV-1 

• HTLV-1( T-HELPERR LEMPHOCYTES) 

• Ιοί τη  Ιλαράς ,Ερυθράς ,Ανεμοβλογιάς ,Ηπατίτιδας 

• -Ιοί poliovirus , enterovirus , coxsackie, Γρίπης 

 
2.Βακτηριακές Λοιμώξεις 

• B.Pertussis , 

• Bartonella henselae  

• Tuberculosis  

• Brucellosis 

• Syphills 

3.Πρωτοζωικες Λοιμώξεις  

• Toxoplasma Gondi 
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4.Παρασιτικές Λοιμώξεις 

• Babesiosis 

5.Ρικετσιώσεις- 

• S.Typhi 

6.Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας –DRUG INDUCED ,SERUM SICKNNES 

7.Αντίδραση σε έντονο Στρες (μέτα τραυματικό, μετά σπληνεκτομής ,βαρείς καπνιστές) 

8.Αυτοάνοσα Αίτια (Κακόηθες Θύμωμα ,Ρευματοειδής Αρθρίτιδα ,Lymphocytotosis of Large 

Granular lymphocytes) 

9.Ενδοκρινολογικά Αίτια –Υπερθυρεοειδισμός 

Αντίθετα ο όρος Κλωνική λεμφοκυττάρωση  αναφέρεται στη λεμφοκυττάρωση που 
σχετίζεται με την διάγνωση μιας οξείας ή χρόνιας λεμφοϋπερπλαστικής διαταραχής. Τέτοια 
παραδείγματα είναι η μονοκλωνική λεμφοκυττάρωση Β (MBL), η χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (CLL) και  άλλες  λεμφοπολλαπλασιαστικές διαταραχές. 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΕΙΣ 

Όσον αφορά την διαγνωστική σκέψη για τον καθορισμό ,το είδος και το αίτιο μιας 

λεμφοκυττάρωσης υπάρχουν αρκετά  χαρακτηριστικά  που θα μπορούσαν να μας 

καθοδηγήσουν στις πιθανές αιτίες και τα επόμενα βήματα που θα καθορίσουν τις τελικές 

αποφάσεις ως προς την διάγνωση. Ακόμη και με πολύ αυξημένο αριθμό λεμφοκυττάρων, 

σε μια καλοήθους αιτιολογίας λεμφοκυττάρωση  είναι ασυνήθιστο για τους ασθενείς να 

αναπτύξουν λευκόσταση ή άλλα σημεία και συμπτώματα που αποδίδονται άμεσα στη 

λεμφοκυττάρωση. Ωστόσο, σημεία και συμπτώματα που προκύπτουν από την πάθηση που 

ευθύνεται για τον αυξημένο αριθμό λεμφοκυττάρων μπορεί να αποτελέσουν σημαντικές 

ενδείξεις για τον προσδιορισμό της υποκείμενης νόσου. Για παράδειγμα, ένας νεαρός 

ασθενής με παρουσία λεμφοκυττάρωσης στην γενική εξέταση αίματος  και πυρετό, 

φαρυγγίτιδα, σημεία  κόπωσης και σπληνομεγαλίας θα προκαλούσε υπόνοιες για 

σύνδρομο λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Αντίθετα, ένας ηλικιωμένος ασθενής με 

λεμφοκυττάρωση ,στο πλαίσιο  μιας κλινικής διερεύνησης, μιας  λεμφαδενοπάθειας ,με 

συνοδό αναιμία και θρομβοπενία  θα μπορούσε να προκαλέσει  ισχυρές υποψίες για 

Χρονία Λεμφογενή Λευχαιμία (Χ.Λ.Λ). 

Η χρονική διάρκεια της λεμφοκυττάρωσης επίσης  μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό 

παράγοντα διάκρισης μεταξύ διαφορετικών αιτιολογιών. Γενικά, σε μια λεμφοκυττάρωση 

λόγω λοιμώδους αιτιολογίας ,όπως η λοιμώδης  μονοπυρήνωση,  η λεμφοκυττάρωση θα 

εγκατασταθεί σχετικά σύντομα και θα κορυφωθεί τη δεύτερη ή την τρίτη εβδομάδα της 

νόσου. Ενώ,  λοιπόν  η αντιδραστική λεμφοκυττάρωση είναι γενικά αυτοπεριοριζόμενη , 

δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο,  να επιμείνει έως και 2 μήνες.  
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Αντίθετα η κακοήθης λεμφοκυττάρωση μπορεί να  εμφανιστεί είτε ως οξεία είτε πιο 

σταδιακά, και παρόλο που μπορεί με την πάροδο του χρόνου να μειωθεί , ο αριθμός των 

λεμφοκυττάρων δεν τείνει να υποχωρήσει χωρίς ειδική θεραπεία. Ο ρυθμός μεταβολής του 

αριθμού των λεμφοκυττάρων μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις θεραπείας. Για 

παράδειγμα, ένας χρόνος διπλασιασμού των λεμφοκυττάρων μικρότερος από 6 μήνες είναι 

σημαντικός παράγοντας για να αποφασιστεί πότε θα ξεκινήσει η θεραπεία για την ΧΛΛ. 

Η μορφολογία των λεμφοκυττάρων, όπως αξιολογείται στο επίχρισμα περιφερικού 

αίματος, μπορεί επίσης να είναι μια σημαντική ένδειξη για την πιθανή αιτία της 

λεμφοκυττάρωσης. Για παράδειγμα, άτυπα λεμφοκύτταρα με πλούσιο κυτταρόπλασμα και 

έκκεντρους πυρήνες παρατηρούνται συχνά στη λοιμώδη μονοπυρήνωση. Στη Χ.Λ.Λ 

παρατηρούνται μικρά, ώριμα λεμφοκύτταρα με αραιοχρωματικό κυτταρόπλασμα που 

συνοδεύεται από κατεστραμμένα λεμφοκύτταρα (πυρηνικές σκιές). Ένας  αυξημένος 

αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων λόγω μιας οξείας λευχαιμίας (ALL) μπορεί να παρουσιάζει 

ετερογένεια στο μέγεθος των κακοήθων κυττάρων, με τα μικρότερα κύτταρα να 

εκλαμβάνονται εύκολα ως λεμφοκύτταρα. Η παρουσία μεγάλων λεμφοβλαστών με 

προεξέχοντες πυρήνες και ωχρό μπλε κυτταρόπλασμα υποδηλώνει την ύπαρξη  Ο.Λ.Λ και 

όχι μιας καλοήθους λεμφοκυττάρωσης. 

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να ζητηθούν ώστε να βοηθήσουν στη διερεύνηση 

της  διάγνωσης μιας λεμφοκυττάρωσης  είναι οι εξής : 

Θα πρέπει να ζητηθεί μια γενική εξέταση αίματος με χειροκίνητη διαφορική για την ακριβή 

ποσοτικοποίηση του συνολικού αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) και του απόλυτου 

αριθμού λεμφοκυττάρων (ALC). Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο απόλυτος αριθμός των 

λεμφοκυττάρων (ALC) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το συνολικό αριθμό των Λευκών 

αιμοσφαιρίων ( WBC) με το επι της εκατό ποσοστό των λεμφοκυττάρων και διαιρώντας με 

το 100 (ALC = WBC [κύτταρα/uL] x [% λεμφοκύτταρα /100]). Σε ασθενείς στους οποίους 

υπάρχει υποψία αντιδραστικής λεμφοκυττάρωσης, θα πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος 

για ιογενείς λοιμώξεις . Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δοκιμασία  ετερόφιλων 

αντισωμάτων (ή monotest) για τον ιό  Epstein –Barr(EBV) και CMV ,δοκιμή ιικού άμεσου 

φθορίζοντος αντισώματος για γρίπη, RSV (αναπνευστικό συγκυτιακό ιό) και άλλους κοινούς 

ιούς, εξέταση για HIV και καλλιέργειες αίματος και φαρυγγικού επιχρίσματος. 

Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, το περιφερικό αίμα μπορεί να σταλεί για ιικές δοκιμές 

PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) για τον αποκλεισμό EBV (ιός Epstein-Barr), CMV 

(κυτταρομεγαλοϊός), HSV (ιός απλού έρπητα), HHV (ιός ανθρώπινου έρπητα)-8, και 

αδενοϊού. Εάν αυτές οι εξετάσεις είναι αρνητικές  ή εάν υπάρχει υποψία κακοήθους 

αιτιολογίας, θα πρέπει να γίνει κυτταρομετρία ροής αίματος για να αποκλειστεί 

λεμφουπερπλαστική διαταραχή.  
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Τόσο το  Ιστορικό όσο και φυσική εξέταση είναι δύο εξαιρετικά εργαλεία και η συμβολή 

τους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην διαγνωστική σκέψη και την λήψη αποφάσεων . 

  — Το ιστορικό θα πρέπει να αναζητά στοιχεία για διαταραχές που μπορεί να ευθύνονται 

για τη λεμφοκυττάρωση:  

●Ενεργή ή προηγούμενη μόλυνση ή άλλες φλεγμονώδεις διεργασίες (π.χ. τραύμα, 

επιληπτικές κρίσεις, αρθρίτιδα, εξάνθημα) 

●Ιστορικό διαγνωσμένης αιματολογικής κακοήθεια (π.χ. λέμφωμα, λευχαιμία) ή σχετικά 

συμπτώματα ή/και σημεία (π.χ. ανεξήγητη λεμφαδενοπάθεια, πυρετοί, ιδρώτες, απώλεια 

βάρους) 

●Χειρουργική ή λειτουργική ασπληνία. 

● Λήψη φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της συσχέτισης μεταξύ της έναρξης 

λεμφοκυττάρωσης (εάν είναι γνωστή) και της έναρξης φαρμάκων που σχετίζονται με την 

αντίδραση του φαρμάκου με ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (DRESS) . 

●Κάπνισμα τσιγάρου. «Επίμονη πολυκλωνική λεμφοκυττάρωση Β κυττάρων» ) 

●Οικογενειακό ιστορικό  νεοπλασμάτων ή λεμφοκυττάρωσης 

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Η φυσική εξέταση πρέπει να αναζητήσει στοιχεία λοίμωξης, φλεγμονής ή κακοήθειας, όπως 

πυρετό, λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία, ερυθρότητα των αρθρώσεων, κοιλιακό 

άλγος και ευρήματα από τους πνεύμονες 

Η παρουσία λεμφαδενοπάθειας ή και σπληνομεγαλίας δεν υποδεικνύει εάν η 

λεμφοκυττάρωση είναι κακοήθης ή αντιδραστική,επειδή αυτά τα κλινικά ευρήματα μπορεί 

να συσχετιστούν με οποιαδήποτε  άλλη νόσο. 

Στις παθήσεις που μπορεί να αποτελούν τη βάση της λεμφοκυττάρωσης σε μίας λοιμώδους 

αιτιολογίας αύξηση των λεμφοκυττάρων θα διαπιστωθεί ως αντιδραστική 

λεμφοκυττάρωση στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος. 

Υπάρχουν περιπτώσεις λοιμώδους λεμφοκυττάρωσης (συνήθως στα παιδιά), με αριθμούς 

λευκοκυττάρων περιστασιακά μεγαλύτερους από 100.000, που πιστεύεται ότι οφείλεται σε 

εντεροϊούς. Οι περιπτώσεις αυτές συχνά  σχετίζονται επίσης με ήπια ηωσινοφιλία. 

Επίσης θα πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση τυχαίου εργαστηριακού σφάλματος .Σε μια 

τέτοια υπόνοια  θα πρέπει να γίνει  εκ νέου Γενική εξέταση αίματος (CBC) και πλακάκι 

περιφερικού αίματος   

Επανάληψη  της γενικής εξέτασης αίματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως εάν ο 

ασθενής είναι κλινικά ασταθής, αν αναφερθούν ανησυχητικά ευρήματα (π.χ. λευχαιμικοί 
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βλάστες) ή  ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων  (ALC) είναι σημαντικά αυξημένος 

(π.χ. >30.000 κύτταρα/microL) χωρίς προηγούμενη  γνωστή  διάγνωση από το ιστορικό. 

Πάντως σε κάθε περίπτωση υπόνοιας καλοήθους λεμφοκυττάρωσης ,η γενική εξέταση 

αίματος θα ήταν καλό  να επαναληφθεί εντός μίας έως δύο εβδομάδων με την προϋπόθεση  

ότι ο ασθενής  είναι  κλινικά σταθερός, η λεμφοκυττάρωση είναι μέτριας βαρύτητας  και ότι 

δεν ανευρέθηκαν ανησυχητικά ευρήματα στο επίχρισμα του περιφερικού  αίματος. 

Όταν είναι διαθέσιμες, προηγούμενες γενικές εξετάσεις αίματος  τόσο εντός φυσιολογικών  

ορίων όσο και εκτός  μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη 

διάρκεια και την πορεία της λεμφοκυττάρωσης. 

Ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων (ALC) μπορεί να αυξηθεί σε 20.000 έως 30.000 

κύτταρα/microLακόμη και σε αντιδραστικές λεμφοκυτταρώσεις (π.χ. μόλυνση ή φλεγμονή). 

Όσο υψηλότερος είναι ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων  (ALC) πάνω από αυτές τις 

τιμές, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα μιας αντιδραστικής διαταραχής. Δηλαδή, η 

πιθανότητα κακοήθους διαταραχής αυξάνεται με ALC >30.000/microL ή/και χαρακτηριστικά 

ευρήματα στο επίχρισμα αίματος (π.χ. λεμφοβλάστες ,άτυπες μορφές, πυρηνικές σκιές ).  

Γενικά, η αντιδραστική λεμφοκυττάρωση μπορεί να εμμένει όσο είναι ενεργή η υποκείμενη 

φλεγμονώδης/μολυσματική νόσος. Η λεμφοκυττάρωση που προκαλείται από μια οξεία 

κατάσταση (π.χ. μόλυνση) θα πρέπει να υποχωρήσει εντός ενός έως δύο μηνών ενώ μια 

μεγαλύτερης διάρκεια λεμφοκυττάρωση μπορεί να εγείρει ανησυχίες σχετικά με μια 

υποκείμενη νεοπλασματική διεργασία. 

Η λεμφοκυττάρωση μπορεί να είναι η μόνη ανωμαλία στη γενική εξέταση αίματος  και στο 

επίχρισμα αίματος ή μπορεί να συνοδεύεται από άλλες μεταβολές του αίματος, όπως: 

1. Αυξημένα ηωσινόφιλα ή βασεόφιλα που συνοδεύουν τη λεμφοκυττάρωση 

μπορεί να οφείλονται σε: 

• Αλλεργικές καταστάσεις ή φάρμακα  

• Λοιμώξεις  

• Φλεγμονώδεις καταστάσεις  

2. Αυξημένα ουδετερόφιλα και/ή μονοκύτταρα που συνοδεύουν τη 

λεμφοκυττάρωση μπορεί να οφείλονται σε: 

• Λοιμώξεις  

• Φλεγμονώδεις καταστάσεις  

• Φάρμακα («Αντιδράσεις υπερευαισθησίας στα φάρμακα») 

• Καταστάσεις υψηλού  στρες ή άλλες καταστάσεις (π.χ. ασπληνία)  

 

3. Αναιμία – Η αναιμία που σχετίζεται με τη λεμφοκυττάρωση μπορεί να έχει 

ποικίλες αιτίες.  

Τα παραδείγματα σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν: 

•Αιμολυτική αναιμία ή καθαρή απλασία ερυθροκυττάρων που σχετίζεται με Χ.Λ.Λ ή 

λεμφοκυτταρική λευχαιμία μεγάλων κοκκίων. 
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•Αναιμία χρόνιας νόσου που σχετίζεται με χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις ή λοιμώξεις  

•Διήθηση μυελού των οστών από διάφορες λευχαιμίες και λοιμώξεις. 

 

ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ  ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΝΟΣΗΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ 

ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ  

 

Οι πιο συχνές  καλοήθεις νοσηρές οντότητες στην κλινική πράξη που συνοδεύονται από 

λεμφοκυττάρωση είναι οι ακόλουθες. 

 

 Λοιμώδης  Μονοπυρήνωση 

Η λοιμώδης μονοπυρήνωση (ΙΜ) είναι ένα κλινικό σύνδρομο- μια ιογενής λοίμωξη- που 

χαρακτηρίζεται από πυρετό, αμυγδαλική φαρυγγίτιδα και λεμφαδενοπάθεια. Η 

λεμφοκυττάρωση είναι η πιο κοινή αιματολογική εκδήλωση του ΙΜ και τα λεμφοκύτταρα 

μπορεί να αποτελούν περισσότερα από  το 50 % των λευκοκύτταρων του περιφερικού 

αίματος . Το επίχρισμα περιφερικού αίματος περιέχει συνήθως αντιδραστικά «άτυπα» 

λεμφοκύτταρα που κορυφώνονται κατά τη δεύτερη και τρίτη εβδομάδα της νόσου και 

μπορεί να επιμείνουν έως και δύο μήνες . Το IM προκαλείται συχνότερα από μόλυνση με 

τον ιό Epstein-Barr (EBV). Το IM μπορεί επίσης να σχετίζεται με άλλα αιματολογικά 

ευρήματα, συμπεριλαμβανομένης της αιμολυτικής αναιμίας και της θρομβοπενίας. 

Υπάρχουν και άλλοι μολυσματικοί παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν ένα σχεδόν 

δυσδιάκριτο σύνδρομο IM, συμπεριλαμβανομένου του κυτταρομεγαλοϊού (CMV), του ιού 

της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), άλλων ιών και του τοξοπλάσματος.  

Στη λοιμώδη μονοπυρήνωση χαρακτηριστικό εύρημα στο επίχρισμα του περιφερικού 

αίματος είναι η παρουσία των άτυπων λεμφοκυττάρων τα οποία διακρίνονται σε 3 

κατηγορίες:  

• Μικρά λεμφοκύτταρα με έκκεντρο πυρήνα και υπερβασεόφιλο πρωτόπλασμα , 

χωρίς πυρήνια ,αναφερόμενα και ως  πλασματοκυτταροειδή 

λεμφοκύτταρα(κύτταρα Τürk). 

• Μεσαίου μεγέθους διεγερμένα λεμφοκύτταρα με  ανώμαλο πυρήνα, άφθονο 

βασεόφιλο πρωτόπλασμα κυρίως περιφερικά το οποίο περιπυρηνικά εμφανίζει 

διαύγαση. Το πρωτόπλασμα αυτών των κυττάρων αγκαλιάζει τα συνορεύοντα 

ερυθρά. Τα κύτταρα αυτά αποτελούν τα χαρακτηριστικά κύτταρα της λοιμώδους 

μονοπυρηνώσεως. 

• Μεγάλα κύτταρα με άφθονο βασεόφιλο πρωτόπλασμα ,ελαφρώς αραιοχρωματικό 

πυρήνα, σπάνια με παρουσία πυρηνίων. Αυτά τα κύτταρα θα μπορούσαν να 

ληφθούν ως βλάστες αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία δεν συνηγορούν υπέρ μιας 

κακοήθους νόσου. 
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Εργαστηριακά ευρήματα 

Όσο αφορά στα εργαστηριακά ευρήματα παρατηρείται κοκκιοκυτταραιμία και εντός μιας 

εβδομάδος ακολουθεί λεμφοκυτταρική λευκοκυττάρωση (50%των λευκοκυττάρων) με τα 

άτυπα λεμφοκύτταρα να αποτελούν πάνω από το 10% του αριθμού των λευκών 

αιμοσφαιρίων. Τα άτυπα λεμφοκύτταρα εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά: είναι 

μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα φυσιολογικά ώριμα λεμφοκύτταρα, έχουν βαθύτερη χρώση, 

κενοτοπιώδες-αφρώδες κυτταρόπλασμα και σκουρόχρωμη χρωματίνη στον πυρήνα. Ενίοτε 

μπορεί να εμφανιστεί αιμολυτική αναιμία και θρομβοπενία. 

Οι ορολογικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν τις δοκιμασίες ετερόφιλων αντισωμάτων που 

προκαλούν συγκόλληση ερυθροκυττάρων προβάτου(δοκιμασία Monospot). Αυτές οι 

δοκιμασίες συνήθως θετικοποιούνται εντός 4 εβδομάδων από την έναρξη των 

συμπτωμάτων έχουν αυξημένη ειδικότητα όμως μικρή ευαισθησία κατά την πρώιμη φάση 

της νόσου. Κατά τον έλεγχο παρατηρείται αρχικά αύξηση του τίτλου IgM έναντι του 

καψιδικού αντιγόνου του EBV ενώ στην συνέχεια(3-4 εβδομάδες) παρατηρείται η αύξηση 

και η παραμονή εφ όρου ζωής θετικού τίτλου αντισωμάτων IgG. Ιδιαίτερη προσοχή 

χρειάζεται στις εγκυμονούσες που διαγιγνώσκονται με CMV στο πρώτο τρίμηνο της κύησης 

λόγω της πιθανότητας για συγγενή λοίμωξη από CMV.Η συγγενής νόσος επιβεβαιώνεται με 

παρουσία του ιού στο αμνιακό υγρό ή την ανεύρεση IgM στο εμβρυικό αίμα. Για την 

διάγνωση της λοίμωξης αυτής χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως η PCR ή η ELISA. Σε 

ανοσοανεπαρκή άτομα η PCR αποτελεί μια πολύ αξιόπιστη μέθοδο ανίχνευσης  

Συνήθως όλα αυτά τα κύτταρα έχουν στον πυρήνα κομβία ή ταινίες χρωματίνης , όχι σαφή 

πυρήνια και έτσι γίνεται η διάκρισή τους από τα βλαστικά κύτταρα. Επίσης η μη παρουσία 

λοβωτού πυρήνα βοηθάει στην διάκρισή τους από τα μονοκύτταρα , τα οποία αρκετές 

φορές είναι παρόντα σε ένα σύνδρομο μονοπυρηνώσεως. 

Είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση της καλοήθους φύσεως όλων αυτών των κυττάρων.  

Η  σκέψη του εργαστηριακού ιατρού προς μια ιογενή λοίμωξη και μάλιστα του συνδρόμου 

της μονοπυρηνώσεως  θα οδηγήσει  στην στοχευμένη αναζήτηση για ανίχνευση των 

ειδικών αντισωμάτων που θα επιβεβαιώσουν την διάγνωση. 

Αντιγόνα του EBV εντοπίζονται σε ασθενείς με λέμφωμα Burkitt και ρινοφαρυγγικό 

καρκίνωμα. Η επαγόμενη από τον EBV λεμφουπερπλασία δημιουργεί λεμφώματα β 

κυττάρων σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, όπως πχ πρωτοπαθές λέμφωμα του ΚΝΣ σε 

ασθενείς με HIV λοίμωξη ή λεμφοϋπερπλαστική νόσο μετά από μεταμόσχευση. Επίσης 

εμπλέκεται στην παθογένεια διάφορων διαταραχών Hodgkin,  γαστρικό καρκίνωμα και 

σκλήρυνση κατά πλάκας. 

Από τις σοβαρές επιπλοκές της λοιμώδους μονοπυρήνωσης είναι και η ρήξη σπληνός που 

αν και σπάνια θα πρέπει να αναφερθεί και να τονιστεί ιδιαιτέρως στον ασθενή για 

περιορισμό της φυσικής του δραστηριότητας. 
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Κοκκύτης  

Οι  οξείες  βακτηριακές  λοιμώξεις  σπάνια προκαλούν λεμφοκυττάρωση, εκτός από την 

νόσο του  κοκκύτη  που. Ο κοκκύτης (κοκκύτης) είναι μια λοίμωξη του αναπνευστικού που 

προκαλείται λόγω μόλυνσης  με το Gram αρνητικό βακτηρίδιο Bordetella  pertussis. Τα 

λεμφοκύτταρα στον κοκκύτη έχουν συχνά μια χαρακτηριστική εμφάνιση με έναν 

περιελιγμένο και/ή σχισμένο πυρήνα . Σε κλινικές μελέτες  που έγιναν σε παιδιά που 

έπασχαν από τη νόσο (Bordetella pertussis ), ο απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων 

κυμαινόταν από 6.500 έως 54.800/microL, με μέσο όρο 20.300/microL]. 

     Το επιχρίσμα του περιφερικού αίματος  εμφάνισε μια σημαντική αύξηση  από μικρά 

λεμφοκύτταρα με περιελιγμένους και διασπασμένους πυρήνες. Ο μέσος όρος των 

κυκλοφορούντων λευκοκυττάρων ήταν 21 %  Β-λεμφοκύτταρα και 53% Τ-λεμφοκύτταρα 

(δηλαδή, φυσιολογικά ποσοστά κατά ανοσοφαινότυπο) . Αυτή η αύξηση του αριθμού των 

λεμφοκυττάρων φαίνεται ότι σχετίζεται με την παρεμπόδιση της φυσιολογικής  

εξαγγείωσης των λεμφοκυττάρων από το αίμα προς  τους λεμφαδένες παρά από την 

αύξηση της παραγωγής λεμφοκυττάρων. 

Αντίθετα, όταν μια πανομοιότυπη κλινική ασθένεια προκαλείται από το B. parapertussis, 

δεν παρατηρείται λεμφοκυττάρωση. Σε κλινικές  μελέτες  που έγιναν  διαπιστώθηκε ότι το 

φαινόμενο της αύξησης των λεμφοκυττάρων αφορά μόνο την περίπτωση λοίμωξης με την 

B. Pertussis. Σε έλεγχο 114 ασθενών, (38 από τους οποίους είχαν λοίμωξη από B. 

parapertussis και οι υπόλοιποι B. Pertussis), ο μέσος αριθμός λευκοκυττάρων και 

λεμφοκυττάρων ήταν σημαντικά χαμηλότερος στην περίπτωση της B. parapertussis 

λοίμωξης σε σχέση με την B. Pertussis (7600 έναντι 12.500/microL και 3500 έναντι 

7800/microL αντίστοιχα). Τόσο το B. pertussis όσο και το B. parapertussis παράγουν την 

τοξίνη του κοκκύτη. Όμως όσο αφορά την  B. pertussis φαίνεται ότι η τοξίνη που παράγει 

προάγει τη λεμφοκυττάρωση . Ενώ η παρουσία λεμφοκυττάρωσης δεν είναι πολύ ειδική για 

τη διάγνωση του κοκκύτη, η απουσία λεμφοκυττάρωσης καθιστά απίθανη την διάγνωσή 

του.  

 

Bartonella henselae: νόσος εξ ονύχων γαλής 

 Η νόσος  εξ ονύχων γαλής  μετά από γρατσουνιά γάτας είναι μια λοίμωξη που οφείλεται 

στην Bartonella henselae ( gram αρνητικό , βακτηρίδιο)  και εκδηλώνεται με 

λεμφαδενοπάθεια και μπορεί να σχετίζεται με νευρολογική, οφθαλμική και προσβολή 

άλλων οργάνων. Η λεμφοκυττάρωση συνήθως περιλαμβάνει μεγάλα άτυπα λεμφοκύτταρα 

και μπορεί να συνοδεύεται από ήπια ηωσινοφιλία,  μονοκυττάρωση, αναιμία ή/και 

θρομβοπενία 

 

Λεμφοκυττάρωση και Έντονο παροδικό στρες (TSL) 

Σε αρκετές επιστημονικές κλινικές μελέτες  που πραγματοποιήθηκαν σε άτομα τα οποία 

υπέστησαν κάποιο έντονο στρες  ,διαπιστώθηκε παροδική αύξηση του  απόλυτου αριθμού 
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των  λεμφοκυττάρων. Η λεμφοκυττάρωση σε όλες τις περιπτώσεις συσχετίστηκε με οξύ 

στρεσογόνο παράγοντα και κυμαινόταν από 4.000 έως 10.400/μL.Σε σύγκριση με  τα υγιή 

άτομα,  οι ασθενείς που υπέστησαν  Έντονο παροδικό στρες (TSL) παρουσίασαν αύξηση στο 

συνολικό αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων, στον απόλυτο αριθμό των λεμφοκύτταρων 

(ALC), στον απόλυτο αριθμό ουδετερόφιλων (ANC) και στον αριθμό των αιμοπεταλίων 

χωρίς να παρατηρείται  διαφορά στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης. Σύμφωνα με τις 

ανοσοφαινοτυπικές αναλύσεις 38 περιπτώσεων παρατηρήθηκε  αύξηση στους  απόλυτους 

αριθμούς των  Τ, Β και ΝΚ λεμφοκυττάρων .  

Η λεμφοκυττάρωση από έντονο  στρες (TSL) τυπικά υποχωρεί εντός 24 έως 48 ώρες. Σε 

ορισμένες κλινικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι η  λεμφοκυττάρωση που προκαλείται από 

τραύμα ή στρες μπορεί να είναι ένας δείκτης μιας σχετικά δυσμενούς κλινικής πορείας. 

Αλλαγές στα κυκλοφορούντα επίπεδα λευκοκυττάρων και λεμφοκυττάρων επίσης έχουν 

περιγραφεί σε συνθήκες έντονου ψυχολογικού αλλά  και σωματικού  στρες όπως η  έντονη 

άσκηση. Αυτό  πιστεύεται ότι οφείλεται  , τουλάχιστον εν μέρει, από τη ρύθμιση των 

κατεχολαμινών, των στεροειδών ορμονών και των μορίων κυτταρικής προσκόλλησης. Η 

λεμφοκυττάρωση που προκαλείται από την άσκηση τείνει να υποχωρεί σε λίγες ώρες αλλά 

μπορεί να εμφανίζει διακριτή χρονική δυναμική σε διαφορετικά υποσύνολα των Τ 

κυττάρων. 

Οι ανοσοφαινοτυπικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε περιπτώσεις έντονου στρες  

(TSL) εμφανίζουν αύξηση των Β κυττάρων, των Τ κυττάρων και των (NK) κύτταρων  

παρόμοιες  με εκείνες  που παρατηρούνται  σε ασθενείς  μετά τη χορήγηση επινεφρίνης. 

Η παροδική λεμφοκυττάρωση είναι ένα φαινόμενο που έχει περιγραφεί σε ασθενείς με 

επείγουσες ιατρικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου τραύματος, καρδιακών 

παθήσεων,   κρίσεων σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο, σε ασθενείς με οξύ κοιλιακό 

άλγος και σε  επείγοντα μαιευτικά συμβάματα. 
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