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2. Κύλινδροι στην κυτταρολογική εξέταση ούρων.
Ποια η διαγνωστική σηµασία της παρουσίας τους;
Τερζοπούλου Κ, Βερώνη Σ, Αναγνωστοπούλου Ειρ, Ράµµου Ρ.
Κυτταρολογικό Τµήµα, Τζάνειο Γ. Ν. Πειραιά.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σκοπός αυτής της µελέτης είναι να διερευνηθεί η διαγνωστική σηµασία της ανεύρεσης κυλίνδρων στην απλή κυτταρολογική εξέταση ούρων και ο συσχετισµός της µε την κλινική πάθηση του ασθενούς.
Μελετήθηκαν 128 ασθενείς στην κυτταρολογική εξέταση ούρων των οποίων βρέθηκαν κύλινδροι διαφόρων τύπων. Σε
όλες αυτές τις περιπτώσεις η παρουσία των κυλίνδρων ήταν τυχαίο εύρηµα και δεν υπήρχε διεγνωσµένη νεφρική πάθηση.
Οι ασθενείς είχαν προσέλθει για έλεγχο αιµατουρίας ή/και για διάφορα άλλα συµπτώµατα από το ουροποιητικό σύστηµα
(π.χ. συχνουρία, κωλικό κ.α.).
Οι κύλινδροι, που ανευρέθησαν, κατατάχθηκαν σε πέντε τύπους: α) κοκκώδεις (αδροί-λεπτοί), β) κηρώδεις, γ) επιθηλιακοί, δ) αιµορραγικοί, ε) λευκοκυτταρικοί. Μετά την αναφορά της ανεύρεσης των κυλίνδρων και τον καθορισµό του τύπου
τους στην κυτταρολογική εξέταση, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε λεπτοµερή νεφρολογικό έλεγχο, ο οποίος απεκάλυψε σε
όλες τις περιπτώσεις κάποια νεφρική βλάβη άλλοτε σοβαρή και άλλοτε ήπια.
Η παρουσία κυλίνδρων στην κυτταρολογική εξέταση ούρων πρέπει να αναφέρεται από τον κυτταρολόγο διότι προσφέρει
σηµαντική διαγνωστική βοήθεια στον κλινικό ιατρό.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανεύρεση κυλίνδρων στα ούρα εθεωρείτο πάντα σηµαντικό εύρηµα για τη διάγνωση παθήσεων του ανώτερου
κυρίως ουροποιητικού συστήµατος. Σχηµατίζονται στον νεφρώνα και έτσι ο αριθµός τους, το µέγεθός τους, το σχήµα
τους και κυρίως η σύνθεσή τους δίνουν χρήσιµες πληροφορίες για την ύπαρξη παρεγχυµατικής νόσου του νεφρού
ακόµη και σε ασυµπτωµατικούς ασθενείς1-5. Η παρουσία
τους σηµαίνει ανώµαλη διήθηση ή επαναπορρόφηση πρωτεΐνης µέσα στον νεφρώνα ή και τα δυο οπότε η παρουσία
τους επιβάλλει την παρακολούθηση του ασθενούς6. Μερικές φορές κατά την κυτταρολογική εξέταση ούρων δεν δίδεται αρκετή προσοχή στην παρουσία µη κυτταρικών
στοιχείων, όπως είναι και οι κύλινδροι7, η παρουσία τους
παραβλέπεται, δεν αξιολογείται και δεν αναφέρεται παρά
την διαγνωστική σηµασία, που µπορεί να έχει για το κυτταρολογικό αποτέλεσµα. Στην µελέτη µας αυτή αναζητήσαµε τους κυλίνδρους στην κυτταρολογική εξέταση ούρων
της καθηµερινής εργασίας, ασχοληθήκαµε µε την µορφολογική απεικόνισή τους στις συνήθεις µεθόδους παρα-

σκευής του υλικού και επί ανεύρεσής τους έγινε προσπάθεια σύνδεσής τους µε συγκεκριµένη νεφρική πάθηση.
ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Μελετήθηκαν ούρα 128 ασθενών στα οποία κατά την
συνήθη κυτταρολογική εξέταση ανευρέθησαν διάφοροι
τύποι κυλίνδρων. Οι ασθενείς ήσαν ηλικίας 19-80 ετών
(µέση ηλικία 53,65 έτη) νοσηλευόµενοι για διάφορα παθολογικά αίτια. Τα ούρα παρασκευάσθηκαν µε απλή φυγοκέντρηση, µονιµοποιήθηκαν µε αλκοολούχο spray και
εχρώσθησαν µε τη χρώση Παπανικολάου. Ένα επίχρισµα
από κάθε περίπτωση έµεινε αµονιµοποίητο για αποξήρανση στον αέρα και χρώσθηκε µε την χρώση May-Grunwald Giemsa (M.G.G.). Η παρουσία κυλίνδρων ήταν
τυχαίο εύρηµα σε όλες τις περιπτώσεις. Στη συνέχεια αναζητήθηκε η τελική κλινική διάγνωση σε όλους τους ασθενείς και έγινε συσχετισµός του τύπου των ανευρεθέντων
κυλίνδρων µε αυτήν για να ανευρεθεί, αν υφίσταται σταθερή σχέση µεταξύ διαφόρων τύπων κυλίνδρων και κλινικής πάθησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Συσχετισµός του τύπου των ανευρεθέντων κυλίνδρων µε την κλινική διάγνωση
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ

Αριθµός
περιπτώσεων

Κοκκώδεις

Κηρώδεις

Επιθηλιακοί

Αιµορραγικοί

Λευκοκυτταρικοί

Σωληναριακήαιµορραγική νέκρωση

24

24

24

19

24

---

Φαρµακευτική αιτιολογία

42

42

42

38

29

---

Νεφρική ανεπάρκεια

16

16

16

12

9

---

Νεφρολιθίαση

14

14

14

5

7

---

Υδρονέφρωση

4

4

4

3

4

---

Σπειραµατονεφρίτις

8

---

---

---

8

7

Πυελονεφρίτις

9

---

---

---

---

9

Κάκωση νεφρού

3

3

3

1

3

---

Αδενοκαρκίνωµα νεφρού

8

8

8

1

2

---

128

111

111

79

86
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Εικόνα 1: Λεπτοκοκκώδεις κύλινδροι (Χρώση Παπανικολάου, Χ400)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η απεικόνιση των κυλίνδρων ήταν σαφής σε όλα τα µονιµοποιηµένα επιχρίσµατα τα χρωσµένα κατά Παπανικολάου σε αντίθεση µε αυτά, που χρώσθηκαν µε M.G.G.,
γεγονός, που ερµηνεύτηκε, ότι η αποξήρανση του επιχρίσµατος στον αέρα επιδρά αρνητικά στην διατήρησή τους
και έτσι δεν καθίσταται δυνατός ο εντοπισµός τους.
Οι ανευρεθέντες κύλινδροι κατατάχθηκαν ως ακολούθως:
1. Κοκκώδεις (λεπτοκοκκώδεις και αδροκοκκώδεις).
(Εικ. 1 & 2)

2. Κηρώδεις. (Εικ. 3)
3. Επιθηλιακοί. (Εικ. 4 & 5) Η επιθηλιακή προέλευση των
κυτταρικών στοιχείων που τους αποτελούν ακόµη και
µε συνοδές εκφυλιστικές αλλοιώσεις είναι σαφής.
4. Αιµορραγικοί. (Εικ. 6) Τα στοιχεία αίµατος, που τους
αποτελούν είναι είτε ακέραια ερυθροκύτταρα είτε στοιχεία αιµοσφαιρίνης λόγω αιµόλυσης.
5. Λευκοκυτταρικοί. (Εικ. 7) Η παρουσία πολυµορφοπυρήνων είναι σαφής ακόµη και µε συνοδές εκφυλιστικές
αλλοιώσεις.

Εικόνα 2: Αδροκοκκώδεις κύλινδροι (Χρώση Παπανικολάου, Χ400)
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Τέλος σπανιότεροι ήσαν οι λευκοκυτταρικοί κύλινδροι (ποσοστό περίπου 9%) οι οποίοι όµως ήσαν και οι πλέον διαγνωστικοί κύλινδροι, ανευρισκόµενοι µόνο σε περιπτώσεις
πυελονεφρίτιδας ή σπειραµατονεφρίτιδας.

Εικόνα 3: Κηρώδης κύλινδρος (χρώση Παπανικολάου Χ 400)
Από τον Πίνακα φαίνεται ότι οι κοκκώδεις και κηρώδεις
κύλινδροι ήσαν στις περισσότερες περιπτώσεις συνοδό
εύρηµα άλλων κυλίνδρων και δεν αποτελούσαν εύρηµα
κάποιας ειδικής πάθησης των νεφρών ήσαν δε οι συχνότερα ανευρισκόµενοι κύλινδροι (σε ποσοστό περίπου
86%). Οι αιµορραγικοί κύλινδροι συνήθως συνυπήρχαν µε
τους επιθηλιακούς και η συνδυασµένη παρουσία τους
υποδήλωνε σωληναριακή βλάβη του νεφρού µε τη µορφή
της αιµορραγικής ή φαρµακευτικής νέκρωσης. Αυτή η σωληναριακή βλάβη αφορούσε και στις περισσότερες περιπτώσεις της µελέτης µας. Παρατηρήθηκαν σε ποσοστό
περίπου 61% οι επιθηλιακοί και 67% οι αιµορραγικοί.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι κύλινδροι είναι σχηµατισµοί, που απεικονίζουν τον
αυλό των ουροφόρων σωληναρίων, µέσα στα οποία σχηµατίσθηκαν λόγω συνθηκών στάσης των ούρων και όξινου
ph. Αποτελούνται από µια βλεννοπρωτεΐνη η οποία είναι
PAS-θετική (καλούµενη Tamm-Horsfall)8-10 και αποτελεί την
θεµέλιο ουσία µέσα στην οποία εγκλωβίζονται εν συνεχεία
διάφορα κυτταρικά στοιχεία εκφυλισµένα ή µη3,7,11.
Κύλινδροι στα ούρα παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά
το 1837 από Γάλλους και Γερµανούς ερευνητές 12. Με την
καθιέρωση της κυτταρολογικής εξέτασης ούρων13 περιγράφηκαν τα µορφολογικά χαρακτηριστικά τους µε τη
χρώση Παπανικολάου, η οποία έχει θεωρηθεί πολύ ικανοποιητική για την ανίχνευση των πιο σηµαντικών τύπων κυλίνδρων3,7,11.
Υαλώδεις κύλινδροι και λιπώδεις κύλινδροι δεν παρατηρήθηκαν στη µελέτη µας. Οι υαλώδεις κύλινδροι συχνά
καταστρέφονται ή διαλύονται κατά την παρασκευαστική
εργασία. Είναι κύλινδροι χωρίς ιδιαίτερη διαγνωστική αξία
αφού έχει αναφερθεί ότι οι κύλινδροι αυτοί µπορεί να παρατηρηθούν και σε φυσιολογικά άτοµα σε περιπτώσεις έντονης αφυδάτωσης κυρίως δε σε περιπτώσεις έντονης
άθλησης9, 14-18. Η παρουσία λιπωδών κυλίνδρων αναµένεται σε περιπτώσεις νεφρωσικού συνδρόµου11. Στη µελέτη
µας δεν είχαµε καµµία περίπτωση νεφρωσικού συνδρό-

Εικόνα 4: Επιθηλιακοί κύλινδροι µε στοιχεία εκφύλισης διαφόρου βαθµού (χρώση κατά Παπανικολάου Χ 400).
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µου. Όµως η ανεύρεση λιπωδών κυλίνδρων δεν θα ήταν
εύκολη έτσι κι αλλιώς, διότι για τη µονιµοποίηση και τη
χρώση του υλικού µας χρησιµοποιείται οινόπνευµα µε το
οποίο οι λιπώδεις ουσίες διαλύονται και αφήνουν στη θέση
τους κενοτόπια.
Κατά τον συσχετισµό των ανευρεθέντων κυλίνδρων µε
την κλινική πάθηση (βλ. Πίνακα) παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις (42 περιπτώσεις) επρόκειτο για νεφρική βλάβη που προκλήθηκε από κάποια
φαρµακευτική ουσία. Κλινικά αυτή συνοδευόταν άλλοτε
από µικροσκοπική και άλλοτε από µικρή µακροσκοπική αιµατουρία. Σ΄αυτές τις περιπτώσεις η ανεύρεση και αναφορά των κυλίνδρων στην κυτταρολογική εξέταση των
ούρων έθεσε την υποψία της νεφρικής βλάβης και στις περισσότερες εξ αυτών έγινε µετά από άλλοτε άλλο χρονικό
διάστηµα διακοπή της χορηγούµενης φαρµακευτικής ουσίας κατά την κρίση των κλινικών ιατρών. Σε επανάληψη
της κυτταρολογικής εξέτασης ούρων µετά τρίµηνο από την
διακοπή παρατηρήθηκε εξαφάνιση των κυλίνδρων από τα
ούρα σε 19 περιπτώσεις (δηλ. σε ποσοστό 45%).
Η παρουσία αιµορραγικών και επιθηλιακών κυλίνδρων
συνδέεται κυρίως µε βλάβη στο σπείραµα και αγγειακή
συµµετοχή. Στη µελέτη µας αυτοί οι κύλινδροι παρατηρήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας και
σωληναριακής νέκρωσης, αγγειακής ή φαρµακευτικής αιτιολογίας (όπως αιµορραγικής ή οξείας σωληναριακής νέκρωσης). Βρέθηκαν ακόµη σε κάποιες περιπτώσεις
αδενοκαρκινώµατος του νεφρού πιθανώς λόγω στενωτικού ή αποφρακτικού µηχανισµού σε συνδυασµό µε διάβρωση. Η αναφορά τους στην κυτταρολογική εξέταση
ούρων και η επισήµανση υποψίας νεφρικής βλάβης συνέβαλε στην αποκάλυψη του νεοπλάσµατος. Τέλος η ανεύρεσή τους σε µερικές περιπτώσεις νεφρολιθίασης
οφειλόταν πιθανότατα στην προκαλούµενη στάση των
ούρων λόγω σπασµού εκ του τραυµατισµού, που προκαλείται από τον λίθο ή στον αποφρακτικό µηχανισµό µε τον
οποίο δρα ο ίδιος ο λίθος..
Οι πλέον ειδικοί κύλινδροι ήσαν οι λευκοκυτταρικοί συνδεόµενοι µε φλεγµονώδη αντίδραση. Στη µελέτη µας βρέθηκαν µόνο σε περιπτώσεις πυελονεφρίτιδας και
σπειραµατονεφρίτιδας. Η κλινική εικόνα διευκολύνει τη διάγνωση στις περιπτώσεις αυτές. Ίσως σ’ αυτό να οφείλεται
ο µικρός σχετικά αριθµός των παθήσεων αυτών στη µελέτη µας.

Οι κοκκώδεις κύλινδροι δεν είναι ειδικοί κάποιας πάθησης. Πρόκειται συνήθως για εκφυλιστική εξέλιξη οιουδήποτε κυλίνδρου, ο οποίος αρχικά γίνεται αδροκοκκώδης,
εξελίσσεται σε λεπτοκοκκώδη και καταλήγει σε κηρώδη. Η
παρουσία µόνο κοκκωδών-κηρωδών κυλίνδρων χωρίς
παρουσία άλλου τύπου κυλίνδρων σε ούρα, που έχουν
παρασκευασθεί µε κυτταροφυγοκέντρηση δεν θα πρέπει
να αξιολογείται διότι συνήθως πρόκειται για ψευδοκυλίνδρους προερχόµενους από τα φίλτρα που χρησιµοποιούνται κατά την τεχνική της κυτταροφυγοκέντρησης19. Αν
όµως δεν εφαρµόζεται η τεχνική της κυτταροφυγοκέντρησης, όπως στη δική µας µελέτη, τότε θα πρέπει να αξιολογούνται. Φαίνεται όµως ότι οι κοκκώδεις κύλινδροι, που
είναι και οι συχνότεροι, δεν είναι πάντα αποτέλεσµα εκφύλισης των κυτταρικών στοιχείων, που τους αποτελούν
όπως λευκοκύτταρα ή επιθηλιακά κύτταρα των νεφρικών
σωληναρίων20. ∆υνατόν µε την ίδια µορφολογία να απεικονίζονται ψευδοκύλινδροι αποτελούµενοι µόνο από
αθροίσεις πρωτεϊνών ή άλλων άµορφων ουσιών ή από
αθροίσεις βακτηριδίων οπότε και υποδηλούν πυελονεφρίτιδα21. Παρά τα αναφερόµενα στη βιβλιογραφία7, 11, 19 δεν
παρατηρήθηκαν ψευδοκύλινδροι στη µελέτη µας. Πιστεύουµε ότι η προσεκτική παρατήρηση του σχηµατισµού,
που θεωρείται κύλινδρος, σε συνδυασµό µε τη γενική εικόνα του επιχρίσµατος και τέλος η παρουσία σχετικής ποικιλίας κυλίνδρων στο επίχρισµα διευκολύνουν την
αναγνώριση ψευδοκυλίνδρων. Η εµπειρία της αναγνώρι-

Εικόνα 6 (α, β): Αιµορραγικοί κύλινδροι.
(α)

(β) µε στοιχεία αιµόλυσης (Χρώση Παπανικολάου, Χ400)
(β)

Εικόνα 5: Επιθηλιακός κύλινδρος µε έντονη εκφύλιση ώστε κατά
θέσεις εµφανίζεται κοκκώδης (χρώση κατά Παπανικολάου Χ 400).
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Εικόνα 7: Λευκοκυτταρικοί κύλινδροι (χρώση Παπανικολάου Χ 400)
σης των κυλίνδρων αποκτάται εύκολα και στηρίζεται κυρίως στο σαφώς περιγεγραµµένο σχήµα του αληθούς κυλίνδρου.
Σε ελάχιστες περιπτώσεις στη µελέτη µας παρατηρήθηκαν µικτοί κύλινδροι δηλαδή κύλινδροι αποτελούµενοι
από συνδυασµό διαφόρων κυτταρικών στοιχείων11. Η
παρουσία τους συνδεόταν µε νεφρική ανεπάρκεια. Η κυτ-

ταρική τους σύσταση ήταν συνδυασµός αιµορραγικού-επιθηλιακού κυλίνδρου.
Η παρουσία κυλίνδρων στην κυτταρολογική εξέταση
ούρων πρέπει να αξιολογείται και να αναφέρεται από τον
κυτταρολόγο ιατρό. Έτσι βελτιώνεται σηµαντικά η ποιότητα
της κυτταρολογικής διάγνωσης και ταυτόχρονα διευκολύνεται ο κλινικός ιατρός στην διάγνωσή του.

ABSTRACT
Renal casts found in urine cytological specimes. Their diagnostic value
Terzopoulou K., Veroni S., Anagnostopoulou I., Rammou R.
The purpose of this study is to evaluate the presence of casts in routine cytological examination of urine and to correlate
them to renal disease.
Smears from 128 urine sediments, where several types of casts were found, were studied. No suspicion of renal disease
was referred in any case. Most of the patients had presented with haematuria or/and several vague urological symptoms.
The presence of casts was referred on cytological report. Renal investigation revealed a renal lesion either mild or severe
in all cases.
Casts are a quite usual finding in routine urinary sediments. Their presence should always be reported because the investigation of the suggested renal lesion leads the diagnostic procedure to the right direction.
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