
Περίληψη
Τα ενδοβρογχικά λιπώματα αποτε-
λούν εξαιρετικά σπάνιες καλοήθεις 
κλινικοπαθολογοανατομικές οντότη-
τες του πνεύμονα. Εμφανίζονται συ-
χνότερα στους άνδρες, στο ύψος των 
τριών πρώτων διακλαδώσεων του 
τραχειοβρογχικού δένδρου. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις προκαλούν 
συμπτώματα όπως βήχα, αυξημέ-
νη απόχρεμψη, εμπύρετο, αιμόπτυ-
ση και δύσπνοια και συνήθως συνο-
δεύονται από ακτινολογικά ευρήματα. 
Υπόνοιες για τη φύση του όγκου μπο-
ρούν να τεθούν και από τον απεικονι-
στικό έλεγχο, αλλά η τελική διάγνωση 
χρειάζεται ιστολογική επιβεβαίωση. 
Για τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους 
εφαρμόζονται χειρουργικές και βρογ-
χοσκοπικές μέθοδοι ή και συνδυα-
σμός αυτών. Παρουσιάζεται σύντο-
μη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 
καθώς και ακτινολογικές και βρογ-
χοσκοπικές εικόνες από ασθενή της 
κλινικής μας.

Λέξεις κλειδιά: ενδοβρογχικό λίπω-
μα, ενδοβρογχική μάζα, βρογχοσκό-
πηση.

Τα ενδοβρογχικά λιπώματα αποτε-
λούν εξαιρετικά σπάνιες καλοήθεις κλι-
νικοπαθολογοανατομικές οντότητες, με 
συχνότητα από 0.1 έως 0.5% στο σύ-
νολο των όγκων του πνεύμονα1,2,3,4. 
Εμφανίζονται συχνότερα στους άνδρες, 
στην ηλικία των 60 ± 11,4 ετών και συ-
νήθως στον δεξιό πνεύμονα3. Το μέ-
γεθός τους ποικίλει από 3 έως 65mm 
(20 ± 15mm)5 και παρατηρούνται συ-
νηθέστερα στο ύψος των τριών πρώ-
των διακλαδώσεων του τραχειοβρογ-
χικού δένδρου3.

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν 
ότι για την ανάπτυξη των ενδοβρογ-
χικών λιπωμάτων, το κάπνισμα και η 
παχυσαρκία αποτελούν σημαντικούς 
προδιαθεσικούς παράγοντες2,6, αλλά 

δεν υπάρχουν θέσεις ομοφωνίας. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις (75%) τα 
ενδοβρογχικά λιπώματα προκαλούν 
συμπτώματα όπως βήχα, αυξημένη 
απόχρεμψη, εμπύρετο, αιμόπτυση και 
δύσπνοια, ενώ συχνά διαγιγνώσκονται 
και αντιμετωπίζονται λανθασμένα ως 
άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμο-
νοπάθεια4,7. Συνήθως (80%) συνοδεύ-
ονται από ακτινολογικά ευρήματα τύ-
που πυκνοατελεκτασίας (εικόνα 1) και 
απώλειας όγκου πνεύμονα και σπανι-
ότερα από ορατές μάζες ή σύστοιχες 
υπεζωκοτικές συλλογές3. Ο σπιρομε-
τρικός έλεγχος συχνά παρουσιάζει εν-
δείξεις απόφραξης ανώτερων αερα-
γωγών4. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται 
και περιστατικό πολλαπλών αμφοτε-
ρόπλευρων λιπωμάτων8. Η διαφορο-
διάγνωση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
άλλες ενδοβρογχικές παθήσεις, όπως 
πρωτοπαθή και μεταστατικά καρκινώ-
ματα (μαστού, παχέος εντέρου, νεφρών, 
κεφαλής – τραχήλου), ενδοβρογχικές 
μυκητιάσεις και φυματίωση, λέμφωμα 
Hodgkin, πρωτοπαθές βρογχογενές με-
λάνωμα, βρογχόλιθους και φλεγμονώ-
δεις ψευδοπολύποδες9.

Υπόνοιες για τη φύση του όγκου μπο-
ρούν να τεθούν και από τον απεικονι-
στικό έλεγχο μέσω της CT θώρακος 
(εικόνες 2, 3), ενώ τελευταία χρησι-
μοποιείται και η MRI για το σκοπό αυ-
τό3,10,11. Κατά τη βρογχοσκόπηση τα εν-
δοβρογχικά λιπώματα είναι συνήθως 
ορατά2 και χαρακτηρίζονται από καλο-
ήθη μορφολογία (εικόνες 4, 5).

Τα περισσότερα ενδοβρογχικά λιπώ-
ματα αναπτύσσονται στην υποβλεννο-
γόνια στοιβάδα ενός κύριου ή λοβαίου 
βρόγχου, έχουν αναφερθεί όμως και 
περιπτώσεις ανάπτυξής τους υποϋπε-
ζωκοτικά στο παρέγχυμα3.

Σε αρκετές περιπτώσεις η διάγνωση 
τίθεται μέσω μελέτης δειγμάτων από 
διαβρογχική βιοψία3, πιστεύεται όμως 
ότι η υποβλεννογόνια ανάπτυξη του 
ενδοβρογχικού λιπώματος μπορεί να 
οδηγήσει σε χαμηλή διαγνωστική ακρί-
βεια της μεθόδου αυτής6. 

Επιπροσθέτως, οι υποτροπιάζουσες 
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ση των Πνευμονολόγων. Αμέτρητες οι εκδόσεις, 
σεμινάρια, υποτροφίες και προγράμματα συνεχιζό-
μενης μετεκπαίδευσης. Υπήρξε προσπάθεια να αυ-
ξηθεί η Πνευμονολογία στα 6 χρόνια (με 2 χρόνια 
Παθολογία και 1 χρόνο Εντατική Θεραπεία), αλλά 
δεν πέτυχε. Κατά καιρούς η Ειδικότητα απειλήθη-
κε και από άλλους «φίλους», αλλά την κρατήσαμε 
ανεξάρτητη και «κύρια», γιατί δεν χρειάζεται δεκα-
νίκια. Όλες οι Πανεπιστημιακές Κλινικές με μια και 
μοναδική εξαίρεση συνεργάστηκαν και τίμησαν τις 
προσπάθειές της. Μέσα από την Εταιρεία αναδεί-
χθηκαν και εξαίρετοι Πνευμονολόγοι από κρατικά 
Νοσοκομεία. Με υποτροφίες μετεκπαιδεύτηκαν εκτός 
Ελλάδος και ανέβασαν το επίπεδο της ειδικότητας σε 
όλη τη χώρα. Στην ομάδα των Καναδών ανήκε και 
ο Νίκος Σιαφάκας. Ανήσυχος, δραστήριος αλλά και 
μεθοδικός. Με τους παλαιότερους Φυματιολόγους 
τον συνέδεε και δεσμός αίματος. Ο πατέρας του, 
Μενέλαος Σιαφάκας, ήταν σύγχρονος με το Λιώκη 
Φυματιολόγος. Είχε εκτελέσει μεγάλο ιατρικό και 
κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα στην περίοδο της κατο-
χής και του εμφυλίου. Όταν ήμουν εσωτερικός βοη-
θός στη Θεραπευτική κλινική, γνώρισα το Νίκο, νεα-
ρό τότε ειδικευόμενο στην Παθολογία. Γίναμε φίλοι 
στις σκληρές εφημερίες και φίλοι πορευτήκαμε 30 
χρόνια. Ποτέ δεν ανταλλάξαμε πικρή κουβέντα. Σε 
στιγμές δοκιμασίας και έντασης μου έλεγε: «και μό-
νο για τη μνήμη του πατέρα μου δεν έχω δικαίωμα 
να αποτύχω». Η άνοδος του Σιαφάκα προς την επι-
τυχία δεν ήταν δρόμος εύκολος. Πέρασε 5 χρόνια 
εξειδίκευσης σε 3 διαφορετικές χώρες και άφησε τη 
βολή του στον «Ευαγγελισμό» και το σπίτι του για 
να φτιάξει Πανεπιστημιακή Κλινική σε Περιφερειακό 
Πανεπιστήμιο. Με σκληρή εργασία και έργο που 
παρήγε στον τόπο του, αναδείχθηκε. Τίμησε και 
συνεργάστηκε με την Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία, αφού υπήρξε από τους κύριους συντελε-
στές της ανάπτυξης και της δράσης της. Σαν ερευνη-
τής και ακαδημαϊκός δάσκαλος έγινε αξιόλογο μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Κοινότητας. 
Είναι τιμή σε κείνον, στη χώρα, αλλά και μεγάλη 
χαρά-ικανοποίηση σε μας, ότι εξελέγη πρόσφατα 
Πρόεδρος και στην Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική 
Εταιρεία. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία γι-
ορτάζει φέτος 40 χρόνια από την ίδρυσή της και θα 
τιμήσει την επέτειο ανάλογα. Ανάμεσα στο Λιώκη 
που έφυγε και στον Σιαφάκα που διακρίθηκε, τιμή 
μεγάλη στον ίδιο χρόνο, υπάρχει μια νοητή γραμ-
μή που συνδέει τη Φυματιολογία με τη σύγχρονη 
Πνευμονολογία. Επάνω της κινήθηκε, αγωνίσθηκε, 
δικαιώθηκε ή και αδικήθηκε ένας ολόκληρος κόσμος 
των Ελλήνων Πνευμονολόγων-Φυματιολόγων που 
κρατά μνήμες και βιώματα ανιστόρητα. Σ’ αυτό τον 
κόσμο ας στρέψει τα μάτια του και ο αναγνώστης και 
ο τιμώμενος σήμερα καθηγητής. Με τη συγκίνηση 
εμφανή και την ικανοποίηση μεγάλη θέλω να συγ-
χαρώ από καρδιάς το Νίκο Σιαφάκα. Η ομάδα των 
Καναδών εδώ και χρόνια σκόρπισε. Αν δεν είχε δι-
αλυθεί θα κάναμε ένα καλό γλέντι, Νίκο.

Για την επιτροπή Σύνταξης
Αντώνης Ρασιδάκης
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αποφρακτικές πνευμονίες μπορεί να προ-
καλέσουν αρκετές κυτταρικές ατυπίες ικανές 
να υποδείξουν κακοήθεια στην κυτταρολο-
γική μελέτη δειγμάτων από βούρτσισμα των 
όγκων αυτών12. Καθότι έχουν αναφερθεί και 
περιπτώσεις ασθενών που πλακώδη καρκι-
νώματα συνόδευαν ή και συνυπήρχαν μέσα 
στον ίδιο τον όγκο του λιπώματος13,14,15,16,17, 
η τελική διάγνωση χρειάζεται ιστολογική επι-
βεβαίωση.

Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των εν-
δοβρογχικών λιπωμάτων εφαρμόζονται χει-
ρουργικές και βρογχοσκοπικές μέθοδοι ή και 
συνδυασμός αυτών3. Εκτομές όγκων, τμημά-
των ή πνευμόνων εφαρμόζονται κατά περί-
πτωση, η θεραπεία εκλογής όμως των ενδο-
βρογχικών λιπωμάτων είναι η βρογχοσκοπική 
αφαίρεση του όγκου με Nd-YAG laser, ηλε-
κτροκαυτηρίαση ή κρυοθεραπεία3,7,18,19, που 
παρουσιάζει απόλυτη επιτυχία, αν και ανα-
φέρονται περιπτώσεις υποτροπής των λι-
πωμάτων20. 

Η χειρουργική αφαίρεση των ενδοβρογ-
χικών λιπωμάτων προτιμάται σε περίπτω-
ση εκτεταμένης ιστικής βλάβης περιφερικά 
του όγκου, λόγω μακροχρόνιας ατελεκτα-
σίας ή πνευμονίας, αμφιβολίας διάγνωσης 
και αδυναμίας αποκλεισμού της κακοήθει-
ας, εξωαυλικής επέκτασης του όγκου ή υπο-
ϋπεζωκοτικής λιπωματώδους νόσου, ή και 
αναμενόμενης δυσκολίας στη βρογχοσκοπι-
κή αφαίρεση του όγκου λόγω της πολυδιά-
στατης ανάπτυξής του3.

Abstract
The endobronchial lipomas indicate ex-

tremely rare benign pulmonary clinic-path-
ologic entities. They appear more frequently 
in men, located in the first three subdivi-
sions of the tracheobronchial tree. In most 
cases they cause symptoms like coughing, 
increased expectoration, fever, hemopty-
sis and dyspnoea and usually are accompa-

nied by radiographical findings. Suspicions 
as to the nature of the tumor can arise al-
so from the radiological control, but final 
diagnosis needs histological confirmation. 
Surgical and bronchoscopic methods, com-
bined or not, are implemented in order to 
treat endobronchial lipomas. 

This article demonstrates a brief bibli-
ografy review, as well as radiologic and 
bron choscopic pictures from a patient of 
our department.

Key words: endobronchial lipoma, endo-
bronchial tumor, bronchoscopy.
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Εικόνα 1. α/α θώρακος: πυκνοατελεκτασία 
δεξιού μέσου και κάτω λοβού από ενδοβρογ-
χικό λίπωμα.

Εικόνα 2. CT θώρακος - Πνευμονικό παράθυρο: 
ενδοβρογχική μάζα πυκνότητας λίπους που 
αποφράσσει το διάμεσο βρόγχο.

Εικόνα 3. CT θώρακος - Μεσοθωρακικό παρά-
θυρο: ενδοβρογχική μάζα πυκνότητας λίπους 
που αποφράσσει το διάμεσο βρόγχο.

Εικόνα 4. Βρογχοσκοπική εικόνα: ενδοβρογ-
χική μάζα με κοκκιωματώδη επιφάνεια, ωχρού 
χρώματος, που αποφράσσει το διάμεσο βρόγχο 
και το στόμιο του δεξιού άνω λοβαίου βρόγχου 
σε αυτή τη φάση της εκπνοής.

Εικόνα 5. Βρογχοσκοπική εικόνα: η ίδια μάζα 
- κοντινή εικόνα.
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