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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η νόσος Castleman αποτελεί μία ετερογενή νοσολογική ομάδα, που χαρακτηρίζεται από 
λεμφαδενοπάθεια, με ή χωρίς συστηματικά συμπτώματα. Διακρίνεται στη μονοκεντρική μορφή, μία 
καλοήθη λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή, και στην πολυκεντρική, που συσχετίζεται με τον ιό της 
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Άνδρας 36 ετών προσήλθε λόγω ψηλάφησης ευμεγέθους, 
ανώδυνης διόγκωσης δεξιάς μασχαλιαίας χώρας. Από το ατομικό αναμνηστικό, σημειώνεται η χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών κατά το παρελθόν, και οι κατ’ επανάληψη τραυματισμοί του ασθενούς από γάτα, 
που διατηρούσε στην οικία του. Εκ της αντικειμενικής εξετάσεως, διαπιστώθηκε λεμφαδενική διόγκωση 
δεξιάς μασχαλιαίας χώρας χωρίς ανάδειξη άλλων διογκωμένων λεμφαδενικών ομάδων , καθώς και 
πολλαπλές αμυχές από όνυχες γάτας στα άνω άκρα. Ο ορολογικός έλεγχος για HIV και Bartonella ήταν 
αρνητικός. Διενεργήθηκε εκτομή του λεμφαδενικού block. Η καλλιέργεια του υλικού ήταν αρνητική. Η 
βιοψία ανέδειξε μονοκεντρική νόσο Castleman υαλοειδούς - αγγειακού τύπου,  διάγνωση σπάνια, 
δεδομένου ότι η νόσος εκδηλώνεται, συνήθως, ως μεσοθωρακική, πυλαία ή ενδοκοιλιακή 
λεμφαδενοπάθεια, και σπανίως ως μονήρης περιφερική. Η εκτομή του λεμφαδενικού block στον ασθενή 
αρκούσε, ώστε να επιφέρει ίαση. Η μονοκεντρική νόσος Castleman αποτελεί ένα απομεμακρυσμένο, αλλά 
υπαρκτό ενδεχόμενο στη διερεύνηση της περιφερικής λεμφαδενοπάθειας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η νόσος Castleman περιγράφηκε για 
πρώτη φορά από τον Benjamin Castleman 
και τους συνεργάτες του το 1956. Οι 
παραπάνω συγγραφείς εντόπισαν μία 
ομάδα ασθενών με υπερπλαστικούς 
μεσοθωρακικούς λεμφαδένες που 
χαρακτηρίζονταν από παρουσία 
υαλοειδοποίησης και νεοαγγειογένεσης [1]. 
Αργότερα, η ίδια ομάδα ερευνητών 
περιέγραψε, σε άλλη ομάδα ασθενών, την 
χαρακτηριστική υφή των λεμφαδένων:  

 

μεγάλα υπερπλαστικά βλαστικά κέντρα 
και παρουσία πλασματοκυττάρων εντός 
των λεμφαδένων. Στην ομάδα αυτή, δεν 
παρατηρήθηκαν υαλοειδοποιημένοι 
λεμφαδένες σε όλους τους αρρώστους [2, 3]. 
Περιγράφουμε την περίπτωση ενός 
ασθενούς, με μασχαλιαία λεμφα-
δενοπάθεια .  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Άνδρας 36 ετών προσήλθε στην κλινική 
μετά από ψηλάφηση ευμεγέθους ανώδυνης  
μάζας δεξιάς μασχαλιαίας χώρας Από το 
ατομικό αναμνηστικό, αναφέρεται χρήση 
ενδοφλεβίως χορηγούμενων εξαρτησιο-
γόνων ουσιών, η οποία είχε διακοπεί από 
έτους. Επίσης, αναφέρεται στενή 
ενασχόληση και κατ’ επανάληψη 
τραυματισμοί του ασθενούς από γάτα την 
οποία διατηρεί στη οικία του. Εκ της 
κλινικής εξέτασης, διαπιστώθηκε κινητή, 
ανώδυνη μη  κλυδάζουσα  μάζα στη δεξιά  
μασχαλιαία χώρα. Η  μάζα αυτή δεν 
συμφυόταν με τα παρακείμενα μόρια. 
Κατά την ψηλάφηση, δεν αναδείχθηκαν 
διογκωμένοι λεμφαδένες στον τράχηλο, 
στην αριστερή μασχαλιαία χώρα, στις 
βουβωνικές ή επιτροχίλιες χώρες. 
Επισκοπικά, ο ασθενής έφερε αμυχές σε όλη 
την πρόσθια επιφάνεια του κορμού, καθώς 
και στην παλαμιαία επιφάνεια των 
αντιβραχίων. Κατά την ακρόαση της 
κοιλιάς, οι εντερικοί ήχοι ήταν παρόντες, 
ενώ, κατά την ψηλάφηση, δεν 
διαπιστώθηκε ευαισθησία ή ηπατο-
σπληνομεγαλία. Οι αξονικές τομογραφίες 
θώρακος και άνω και κάτω κοιλίας δεν 
ανέδειξαν παρουσία παθολογικά 
διογκωμένων  λεμφαδένων ή άλλα 
παθολογικά ευρήματα.  

Ο ορολογικός έλεγχος για τους ιούς των 
ηπατιτίδων ήταν θετικός για την ηπατίτιδα 
C. Ο έλεγχος για τον ιό της ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας ήταν αρνητικός. Η 
αρχική διαφορική διάγνωση 
περιελάμβανε: α) τη νόσο εξ ονύχων γαλής, 
β) τα λεμφώματα, γ) άλλες βακτηριακές 
λοιμώξεις (staphylococcus, streptococcus), 
και δ) ιογενείς λοιμώξεις (EBV,CMV). 
Λαμβάνοντας υπόψη την ενασχόληση του 
ασθενούς με την γάτα που διατηρούσε στην 
οικία του, καθώς και τις πολλαπλές αμυχές 
που εντοπίστηκαν στο σώμα του, εστάλη 
ορολογικός έλεγχος προς τεκμηρίωση της 
νόσου εξ ονύχων γαλής (Cat scratch disease 
/ αιτιολογικός παράγων: Bartonella 

henselae). Οι τιμές των αντισωμάτων (IgG, 
IgM) ήταν αρνητικές. Ακολούθως, 
διενεργήθηκε εκτομή και βιοψία του 
λεμφαδενικού block. Ελήφθη επίσης, 
καλλιέργεια από το υλικό της βιοψίας, η 
οποία ήταν αρνητική. Η ιστολογική 
εξέταση του εξαιρεθέντος λεμφαδένα 
ανέδειξε: διατήρηση της αρχιτεκτονικής 
του λεμφαδένα, παρουσία μικρών 
βλαστικών κέντρων με ατροφικά 
φαινόμενα, διείσδυση αγγείων με 
υαλοειδοποιημένο τοίχωμα εντός των 
βλαστικών κέντρων, υπερπλασία και 
επέκταση της ζώνης του μανδύα με εστιακά 
φαινόμενα στοχοειδούς διάταξης. Τα 
ευρήματα αυτά συνηγορούν υπέρ νόσου 
Castleman υαλοειδούς – αγγειακού τύπου. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Παθολογοανατομικά, η νόσος Castleman 
διακρίνεται σε τρεις κύριους τύπους. Ο 
υαλοειδής αγγειακός τύπος (Εικόνα 1) 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία  
λεμφαδένων με ατροφικά ή ατελώς 
διαφοροποιημένα βλαστικά κέντρα, που 
περιβάλλονται από διευρυμένη ζώνη 
μανδύα με μικρά λεμφοκύτταρα. Τα 
βλαστικά κέντρα περιλαμβάνουν αρκετά 
δενδριτικά κύτταρα, τα οποία εμφανίζουν 
αυξημένη έκφραση του υποδοχέα του 
επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 
(EGFR). Οι λεμφόκολποι είναι τυπικά 
εξαλειμμένοι [1, 3, 4].  

 Εικόνα 1. Υαλοειδής αγγειακός τύπος, 
θυλάκιο περιβαλλόμενο από διευρυμένη ζώνη 
μανδύα, με υαλοειδές βλαστικό κέντρο και 
αυξημένη αγγειοβρίθεια.  
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Ο πλασματο-κυτταρικός τύπος (Εικόνα 2) 
χαρακτηρίζεται από υπερπλαστικά 
βλαστικά κέντρα και συχνά παρουσία 
κάποιων ατελώς διαφοροποιημένων 
λεμφαδένων. Οι λεμφαδένες είναι 
αγγειοβριθείς και περιέχουν πλασμα-
τοκύτταρα.  Οι λεμφόκολποι είναι 
παρόντες, ειδικά στην πολυκεντρική 
μορφή [3].  

 

Εικόνα 2. Πλασματοκυτταρικός τύπος, 
παρουσία αντιδραστικού θυλακίου με 
υπερπλαστικό βλαστικό κέντρο και 
ενδοθυλακικά πλασματοκύτταρα. 

 

Ο τρίτος τύπος της νόσου είναι ο 
σχετιζόμενος με λοίμωξη από τον 
ανθρώπινο ερπητοϊό 8 (HHV-8, human 
herpes virus-8), ο οποίος χαρακτηρίζεται 
από τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής του 
λεμφαδένα και αυξημένο αριθμό 
λεμφαδένων, που ποικίλουν από 
υπερπλαστικοί έως εξασθενημένοι. 
Εσωτερικά, ο λεμφαδένας περιλαμβάνει 
ώριμα πλασματοκύτταρα, παρόμοια με 
αυτά που απαντώνται στον πλασματο-
κυτταρικό τύπο. Στον τύπο αυτό, 
απαντάται αυξημένος αριθμός 
ανοσοβλαστών στην εξωτερική ζώνη του 
μανδύα και μερικές φορές στα βλαστικά 
κέντρα [5, 6]. 

Παθογενετικά, η υπερπλασία των 
βλαστικών κέντρων, η αύξηση των 
ανοσοβλαστών και των πλασματο- 
κυττάρων και η αυξημένη αγγειογένεση, 
οφείλονται στην ανταπόκριση σε 

φυσιολογικά αντιγονικά ερεθίσματα. Τα 
λεμφοκύτταρα της ζώνης του μανδύα είναι 
πολυκλωνικά και εκφράζουν IgD ή IgM 
ανοσοσφαιρίνες [7, 8]. Στην παθογένεια 
της νόσου, παίζουν ρόλο ο HHV 8 και η 
ιντερλευκίνη 6 (IL-6) [9-14]. 

Σημαντική πρόοδος αναφορικά με την 
παθογένεια της νόσου πραγματοποιήθηκε 
με την απομόνωση του ιού HHV-8 σε 
περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 
ασθενών με νόσο Castleman [15]. Ο ιός 
HHV-8 ονομάζεται επίσης ερπητοιός 
σχετιζόμενος με το σάρκωμα Kaposi . Ο ιός 
HHV-8 είναι ένας γ-ερπητοιός, ο οποίος 
εμφανίζει ομοιότητες με τον  EBV και τον  
Herpes virus salmiri , ο οποίος έχει βρεθεί 
τόσο σε ενδημικές όσο και σε σχετιζόμενες 
με τον ιό περιπτώσεις σαρκώματος Kaposi 
[16, 17]. Ο ιός HHV-8 έχει συσχετισθεί 
κυρίως με δύο λεμφουπερπλαστικές 
οντότητες: τα πρωτοπαθή λεμφώματα από 
διάχυση και την πολυκεντρική νόσο 
Castlemann (MCD). Η MCD μπορεί να 
εξελιχθεί σε Β-πλασμαβλαστικό λέμφωμα 
[5]. Η παθογενετική σχέση μεταξύ της MCD 
και του HHV-8 έγινε κατανοητή 
λαμβάνοντας υπ’ όψη την κλινική 
συσχέτιση μεταξύ του σαρκώματος Kaposi 
και   της  MCD. Αρκετές μελέτες έχουν 
επιβεβαιώσει ότι ο ιός HHV-8 έχει 
ανευρεθεί σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 
HIV θετικών ασθενών και σε ποσοστό 40%-
50% των HIV αρνητικών ασθενών με MCD 
[18, 19]. Η χρήση ανοσοϊστοχημικών 
χρώσεων  για την ανίχνευση των 
αντιγόνων  του ιού HHV-8 σε ασθενείς με 
MCD  κατέδειξαν την παρουσία του σε 
ποσοστό 10%-30% των λεμφοκυττάρων της 
ζώνης του μανδύα [20-22]. Οι 
επιμολυσμένοι από τον ιό HHV-8 
ανοσοβλάστες εμφανίζουν υψηλό ρυθμό 
πολλαπλασιασμού [6]. 

Τόσο η μονοκεντρική όσο και  η 
πολυκεντρική μορφή της νόσου έχουν 
συσχετισθεί με αυξημένα επίπεδα IL-6 
.Στην μονοκεντρική μορφή της νόσου η 
παραγωγή της IL-6 από μία μόνο 
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λεμφαδενική ομάδα είναι υπεύθυνη για 
την εμφάνιση συστηματικών 
συμπτωμάτων και η εκτομή της υπεύθυνης 
αυτής λεμφαδενικής ομάδας, οδηγεί στη 
διακοπή παραγωγής IL-6 και στην διακοπή 
των εξ’αυτής προκαλούμενων συμπτω-
μάτων. Τα πιθανά  υπεύθυνα κύτταρα  για 
την παραγωγή του μορίου αυτού είναι τα 
β-κύτταρα του βλαστικού κέντρου, τα 
δενδριτικά κύτταρα ή τα ευρισκόμενα στις 
διάμεσες περιοχές του λεμφαδένα κύτταρα. 
Στους επίμυες η διαγονιδιακή έκφραση της 
IL-6 οδηγεί στην εμφάνιση ένος συνδρόμου 
παρόμοιου με την MCD, που περιλαμβάνει 
περιφερική λεμφαδενοπάθεια, σπληνο-
μεγαλία, κι εκτεταμένη διήθηση των 
λεμφαδένων από πλασματοκύτταρα [23]. 
Τα HHV-8 θετικά κύτταρα εκκρίνουν μία 
παραλλαγή του μορίου της IL-6 (vIL-6) που 
κωδικοποιείται από  το  γενετικό υλικό του 
HHV-8, το οποίο ενεργοποιεί τον 
ανθρώπινο υποδοχέα της IL-6 [22]. Οι μη 
επιμολυσμένοι από τον ιό HHV-8 
ανοσοβλάστες της ζώνης του μανδύα 
εκφράζουν το μόριο Vil-6 σε ποσοστό 5%-
25% σε ασθενείς με MCD [21, 22, 24, 25]. 

Κλινικά, η νόσος Castleman περιλαμβάνει 
δύο κύριες νοσολογικές οντότητες: την 
μονοκεντρική και την πολυκεντρική 
μορφή. 

Η μονοκεντρική μορφή απαντάται πιο 
συχνά σε νεαρούς ενήλικες, ως μεμονωμένη 
καλοήθης λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή, 
που κατά κανόνα δεν σχετίζεται με 
λοίμωξη από τον HHV-8. Η μεγαλύτερη 
δημοσιευμένη σειρά ασθενών 
περιελάμβανε 81 περιπτώσεις. Το 90% των 
ασθενών εμφάνιζε, παθολογοανατομικά, 
τον υαλοειδή αγγειακό τύπο της νόσου. Η 
πλειοψηφία των ασθενών ήταν 
ασυμπτωματικοί, και η ανεύρεση της νόσου 
γινόταν τυχαία, κατά τον απεικονιστικό 
έλεγχο. Η διάμεση ηλικία ήταν 35 έτη και η 
αναλογία ανδρών – γυναικών 1:1. Το μέσο 
μέγεθος των βλαβών ήταν 5 έως 9 cm. Από 
τις 81 περιπτώσεις, στη συγκεκριμένη σειρά 
ασθενών, στις 72, η λεμφαδενοπάθεια 

 Εικόνα 3. Αξονική τομογραφία (οστικό 
παράθυρο) χωρίς σκιαγραφική ενίσχυση, που 
αναδεικνύει μάζα στο οπίσθιο μεσοθωράκιο. Η 
μάζα αυτή εμφανίζει τυπικό πρότυπο και στο 
εσωτερικό της αναγνωρίζονται αποτιτανώσεις. 

 

εντοπιζόταν στο μεσοθωράκιο (Εικόνα 3), 
ενώ σε 5 στον τράχηλο. Η ανεύρεση 
περιφερικής λεμφαδενοπάθειας ήταν 
ασυνήθιστη [3]. 

Σε 10%-20% των ασθενών με μονοκεντρική 
μορφή της νόσου ανευρίσκεται ο 
πλασματοκυτταρικός τύπος. Τα 
χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών είναι 
ίδια με αυτά που απαντώνται στον 
υαλοειδή αγγειακό τύπο, με μόνη διαφορά 
την επιπλέον ύπαρξη εργαστηριακών 
ευρημάτων, όπως αναιμία, αυξημένη 
ταχύτητα καθίζησης, και υπεργαμμα-
σφαιριναιμία. Αναφορικά με τις 
επιπλοκές, η μονοκεντρική νόσος 
Castleman έχει συσχετισθεί με αυξημένο 
κίνδυνο λεμφώματος. Κατά την παρακο-
λούθηση μίας σειράς 48 ασθενών, τρεις εξ’ 
αυτών εκδήλωσαν non - Hodgkin 
λέμφωμα, ένας Hodgkin λέμφωμα, και δύο 
αμυλοείδωση, παρά την προηγηθείσα 
ολική εκτομή [6, 21, 22, 26, 27]. 

Στην πολυκεντρική μορφή της νόσου, 
συνυπάρχει αρκετά συχνά λοίμωξη από 
τον ιό της επίκτητης ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας (HIV, human 
immunodeficiency virus). Η διάμεση 
ηλικία των ασθενών είναι μεταξύ 52 και 65 
χρονών, αλλά οι ασθενείς με HIV λοίμωξη 
είναι συνήθως νεότεροι [22, 24, 26-32]. 
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με HIV λοίμωξη 
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είναι μολυσμένοι με τον ιό HHV-8. 
Ιστολογικά, η πλειονότητα των 
περιπτώσεων υπάγεται στον 
πλασματοκυτταρικό ή μικτό (υαλοειδή - 
πλασματοκυτταρικό) τύπο, με λιγότερο 
από 10% των περιπτώσεων να υπάγονται 
στον υαλοειδή τύπο της νόσου (22,26-
29,31). Οι λεμφαδένες από HIV (+) ασθενείς 
είναι σχεδόν πάντα θετικοί για τον ιό 
HHV-8, ενώ σε ποσοστό 40% συνυπάρχει 
σάρκωμα Kaposi [30]. Αναφορικά με την 
εξέλιξη της νόσου, μερικοί ασθενείς 
εμφανίζουν βραδεία εξέλιξη, ενώ άλλοι, 
μεταξύ των οποίων και οι HIV (+), ταχεία 
[7, 28]. Στους ασθενείς με πολυκεντρική 
νόσο, η περιφερική λεμφαδενοπάθεια είναι 
σχεδόν πάντοτε παρούσα [7, 22, 26, 28]. 
Συνήθως, είναι γενικευμένη και 
συνοδεύεται από ηπατοσπληνομεγαλία 
[33]. Τα εργαστηριακά ευρήματα 
περιλαμβάνουν αναιμία, 
υπολευκωματιναιμία, υπεργαμμασφαι-
ριναιμία, και αυξημένη ταχύτητα 
καθίζησης [34]. Τα κλινικά ευρήματα είναι 
μη ειδικά και περιλαμβάνουν πυρετό, 
νυκτερινές εφιδρώσεις, απώλεια βάρους, 
καταβολή δυνάμεων. Λιγότερο από 10% 
των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί. Η 
πολυκεντρική μορφή έχει συσχετιστεί με 
σάρκωμα Kaposi, non Hodgkin λέμφωμα, 
Hodgkin λέμφωμα, και σύνδρομο POEMS. 

Θεραπεία 

Στην μονοκεντρική μορφή, η πλήρης 
εκτομή του πάσχοντος λεμφαδένα επιφέρει 
ίαση [20]. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν 
αναφερθεί υποτροπές της μονοκεντρικής 
μορφής της νόσου μετά από ολική εκτομή. 
Τα συστηματικά συμπτώματα εμφανίζουν 
επίσης ύφεση [3, 6, 21, 22, 26]. Σε ασθενείς 
στους οποίους η ολική εκτομή δεν κατέστη 
δυνατή, η πρόγνωση είναι ευνοϊκή. Οι 
μερικώς αφαιρεθείσες λεμφαδενικές μάζες 
μπορεί να παραμείνουν σταθερές σε 
μέγεθος και ασυμπτωματικές για πολλά 
χρόνια [3, 21, 22]. 

Αναφορικά με τη θεραπεία της 
πολυκεντρικής μορφής της νόσου δεν 
υπάρχουν δεδομένα από τυχαιοποιημένες 
μελέτες. Παρ’ όλα αυτά, στη βιβλιογραφία 
αναφέρονται στοιχεία που υποστηρίζουν 
ότι η χρήση του Rituximab, ενός 
μονοκλωνικού αντι-CD20 αντισώματος ως 
μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με 
κυτταροστατικά φάρμακα μπορεί να 
πετύχει υφέσεις μεγάλης διάρκειας σε 
υψηλό ποσοστό ασθενών [34, 35]. Η 
χορήγηση συνδυασμού χημειο-
θεραπευτικών φαρμάκων βρίσκει 
εφαρμογή σε ασθενείς με επιθετική νόσο 
(βλάβες σε όργανα στόχους) [33]. Σε 
ασθενείς με επιβαρυμένη γενική 
κατάσταση, οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι 
για επιθετική θεραπεία, τα προτιμώμενα 
σχήματα είναι τα γλυκοκορτικοειδή ή η 
μονοθεραπεία με βινμπλαστίνη ή 
ετοποσίδη για ανακούφιση των 
συμπτωμάτων. Τα γλυκοκορτικοειδή έχουν 
συχνά χρησιμοποιηθεί, με ποσοστό 
συνολικής ανταπόκρισης 60%-70%, ενώ 
δεν φαίνεται να έχουν ανταπόκριση σε 
HIV+ MCD. Ενώ η ολική αφαίρεση των 
προσβεβλημένων λεμφαδένων επι-φέρει 
ίαση στην μονοκεντρική μορφή της νόσου, 
δεν έχει θέση στην πολυκεντρική μορφή 
[20].  

Οι αναστολείς της IL-6 όπως το siltuximab 
επιτυγχάνουν κλινική αποτελεσμα-
τικότητα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των 
συμπτωμάτων. Στον αντίποδα, υπάρχουν 
μελέτες, στις οποίες η βελτίωση των 
συμπτωμάτων ήταν παροδική και η 
επανεμφάνισή τους συνέβη σύντομα μετά 
τη διακοπή της θεραπείας [36-38]. Η χρήση 
μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά του 
υποδοχέα της IL-6 ανέδειξε παρόμοια 
αποτελέσματα με υποτροπή των 
συμπτωμάτων μετά τη διακοπή της 
θεραπείας [39].  

 Άλλες θεραπευτικές επιλογές περι-
λαμβάνουν τη μεταμόσχευση αιμο-
ποιητικών κυττάρων και τη χορήγηση 
αντιϊκών παραγόντων. Σε μια σειρά τριών 
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ασθενών οι οποίοι δεν είχαν ανταποκριθεί 
στη χορήγηση χημειοθεραπείας, η 
μεταμόσχευση ,οδήγησε στην εμφάνιση 
ύφεσης [40-42]. Οι κλινικές εκδηλώσεις 
στην MCD εμφανίζουν συσχέτιση με το 
ιϊκό φορτίο  του HHV-8 στον ορό. Σε in 
vitro μελέτες η χορήγηση των αντιϊκών   
ganciclovir,  foscarnet ή  cidofovir  
περιόρισε τον πολλαπλασιασμό του HHV-
8. Παρ’ όλα αυτά τα κλινικά δεδομένα από 
τη χρήση αντιϊκών σκευασμάτων είναι 
περιορισμένα [21, 22].   

Η αρχική διαγνωστική σκέψη 
κατευθύνθηκε προς τη νόσο εξ ονύχων 
γαλής, λόγω των πολλαπλών αμυχών του 
ασθενούς από την γάτα που διατηρούσε 
στην οικία του. Παρ’ όλο που οι τίτλοι των 
αντισωμάτων για την Bartonella henselae 
ήταν αρχικά αρνητικοί, επανεστάλησαν 
μετά από πάροδο 45 ημερών προς 
επιβεβαίωση (αποκλεισμός μιας πιθανής 
αρχικά λανθάνουσας λοίμωξης). Οι τιμές 
των αντισωμάτων ανευρέθηκαν  εκ νέου 
αρνητικές. Οι λοιπές βακτηριακές και 
ιογενείς λοιμώξεις αποκλείστηκαν, 
λαμβάνοντας υπόψη την κλινική εικόνα 
του ασθενούς (απουσία κακουχίας, 
μυαλγιών, αρθραλγιών, απώλειας βάρους) 
και τον εργαστηριακό έλεγχο (απουσία 
λευκοκυττάρωσης, απουσία αύξησης 
δεικτών φλεγμονής). 

Η βιοψία του εξαιρεθέντος λεμφαδενικού 
ιστού, σε συνδυασμό με την απουσία 
συστηματικών συμπτωμάτων και τον 
αρνητικό έλεγχο για HIV λοίμωξη, έθεσαν 
τη διάγνωση της μονοκεντρικής μορφής 
της νόσου Castleman. Ο ασθενής υπεβλήθη 
και σε αξονικές τομογραφίες θώρακος, και 
άνω - κάτω κοιλίας, οι οποίες δεν ανέδειξαν 
παρουσία παθολογικά διογκωμένων 
λεμφαδένων σε άλλη ανατομική περιοχή. 
Μετά από πάροδο δύο μηνών, ο ασθενής 
δεν επανεμφάνισε λεμφαδενική διόγκωση 
στη δεξιά μασχαλιαία χώρα.  

Το εξαιρετικό ενδιαφέρον του εν λόγω 
περιστατικού έγκειται, πέραν της 
σπανιότητας της διαγνώσεως, στην 
περιφερική εντόπιση της 
λεμφαδενοπάθειας, γεγονός ασυνήθιστο, 
δεδομένου ότι η μονοκεντρική νόσος 
Castleman εκδηλώνεται, κατά κανόνα, ως 
κεντρική (μεσοθωρακική, πυλαία ή 
ενδοκοιλιακή) λεμφαδενοπάθεια. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Η μονοκεντρική νόσος Castleman αποτελεί 
ένα απομακρυσμένο, αλλά υπαρκτό 
ενδεχόμενο στην διερεύνηση της μονήρους 
περιφερικής λεμφαδενοπάθειας. 
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CASE REPORT 

One sided axillary lymphadenopathy as the only manifestation of 
single-center Castleman disease 
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ABSTRACT 

Castleman's disease is characterized by lymphadenopathy, with or without systematic symptoms .It 
comprises of two distinct types, monocentric type which is  a benign lymphoproliferative disease, and  
multicentric type, which is  associated with  human immunodeficiency virus (HIV) infection . A 36 year 
old man was attended due to palpation of a sizable, painless mass in the right axilla. He had a previous 
history of intravenous drug addiction. His medical history, also revealed repeated scratches from his cat. 
Moreover, his clinical examination revealed the presence of a swollen lymph node group in the right axilla 
and multiple lacerations in the upper extremities. No other palpable lymph node groups were detected. 
The serological tests for HIV and Bartonella were negative. A resection of the lymphatic block was 
performed and the biopsy culture was negative. However, biopsy revealed monocentric Castleman 
disease, hyaline - vascular type, which is a rare manifestation of the disease since it usually presents as 
mediastinal, hilar or intraabdominal   lymphadenopathy, and rarely as a single peripheral. The resection 
of the lymphatic block was sufficient to cure the patient. The monocentric Castleman disease is a  rare but 
possible cause of peripheral lymphadenopathy .  
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