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Ορφανά Νοσήματα

ή λεμφαγγειολειομυομάτωση 
(λΑμ) είναι μια σπάνια πολυ-
συστηματική νόσος που εμ φαν-

ίζεται σε γυναίκες της αναπαραγωγικής 
και μέσης ηλικίας και προκαλεί κυστι-
κή καταστροφή του πνευμονικού 
παρεγχύματος ή οδηγεί στη δημιουρ-
γία όγκων στην κοιλιακή χώρα (π.χ. 
αγγειομυολιπώματα (Αμλ), λεμφαγ-
γειολειομυώματα). ή λΑμ μπορεί 
να εμφανιστεί σποραδικά ή να συνυ-
πάρχει με το ςύμπλεγμα οζώδους 
ςκλήρυνσης (ςος) - Tuberous Sclerosis 
Complex, TSC - ένα αυτοσωμικά κλη-
ρονομούμενο σύνδρομο που χαρα-
κτηρίζεται από ανάπτυξη όγκων που 
μοιάζουν με αμαρτώματα, με ιστολο-
γικά ευρήματα παρόμοια με αυτά της 
λΑμ. ςτις μέρες μας έχουν συγκεντρω-
θεί πολλά στοιχεία που υποδηλώνουν 
ότι τα δύο νοσήματα μοιράζονται μία 
κοινή γενετική προέλευση.

Αν και μελετώνται πολλοί νέοι θερα-
πευτικοί παράγοντες, καμία αποτελεσμα-
τική θεραπεία δεν έχει καθιερωθεί ως τις 
μέρες μας και η πρόγνωση των ασθενών 
με ΛΑΜ παραμένει κακή. Έτσι η μεταμό-
σχευση πνεύμονα εξακολουθεί να απο-
τελεί την τελευταία ελπίδα των ασθενών 
με αναπνευστική ανεπάρκεια στα προ-
χωρημένα στάδια της νόσου1-3.

Επιδημιολογία
Η λεμφαγγειολειομυωμάτωση προ-

σβάλλει συνήθως νέες γυναίκες, αν και 
η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση αυξά-
νει τελευταία – είναι περίπου τα 41 έτη 
στον παρόντα χρόνο, ενώ για τις γυναίκες 
στις οποίες τέθηκε η διάγνωση 10 χρό-
νια πρωτύτερα ήταν τα 36 έτη περίπου4. 
Αυτό πιθανόν συμβαίνει εξαιτίας του 
υψηλότερου δείκτη υποψίας της νόσου 

από τους πνευμονολόγους και την εφαρ-
μογή νεότερων διαγνωστικών τεχνικών 
στην κλινική πρακτική.

Η εμφάνιση της νόσου μετά την εμμη-
νόπαυση είναι σπάνια και σ’ αυτή την 
περίπτωση σχετίζεται συνήθως με τη 
λήψη οιστρογόνων4,5. Έχει επίσης ανα-
φερθεί παρόξυνση πνευμονικής ΛΑΜ 
από οιστρογόνα χορηγούμενα για τη 
θεραπεία υπογονιμότητας6. Καμία συσχέ-
τιση δεν έχει αποδειχτεί πάντως μεταξύ 
της χρήσης του αντισυλληπτικού δισκίου 
και της ανάπτυξης ΛΑΜ7.

Η ΛΑΜ παρουσιάζεται είτε σποραδικά 
είτε στα πλαίσια ΟΣ, συχνότερα. H επί-
πτωση της ΟΣ είναι περίπου 1 στις 6.000 
γεννήσεις χωρίς προτίμηση φύλου. Ο 
συνολικός επιπολασμός της σποραδικής 
ΛΑΜ υπολογίζεται πως είναι 1 έως 5 ανά 
εκατομμύριο γυναικών8. Στην πλειονότη-
τά τους οι περιπτώσεις ΛΑΜ είναι σπο-
ραδικές, παρόλο που η προβλεπόμενη 
επίπτωση της ΟΣ-ΛΑΜ είναι υψηλότε-
ρη σε σχέση με αυτήν της σποραδικής 
ΛΑΜ. Τα συμπτώματα συχνά υποεκτι-
μώνται και η διάγνωση τίθεται συνήθως 
με καθυστέρηση4.

Αιτιολογία και συσχέτιση της λεμ-
φαγγειολυομυωμάτωσης με την ο-
ζώδη σκλήρυνση

Παλαιότερες επιδημιολογικές, γενε-
τικές και βιολογικές μελέτες, ανέδειξαν 
ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ της σπορα-
δικής ΛΑΜ και της ΟΣ10, αλλά η άπο-
ψη ότι γονίδια της ΟΣ μπορεί να έχουν 
κάποιο σημαντικό ρόλο στη ΛΑΜ δια-
τυπώθηκε για πρώτη φορά το 1998 από 
τους Smolarek και συν10.

Η ΟΣ είναι μια κληρονομική νόσος 
που μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό επι-
κρατούντα χαρακτήρα και οδηγεί στην 
ανάπτυξη αμαρτωμάτων και καλοήθων 
όγκων στον εγκέφαλο, στους νεφρούς 
(κυρίως ΑΜΛ), στο δέρμα και στους 
πνεύμονες, ενώ σχετίζεται συχνά με 
σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, επιλη-
ψία και αυτισμό11,12. Επιληψία εμφανίζε-
ται στο 80% περίπου των ασθενών με 
ΟΣ, ενώ δερματολογικές εκδηλώσεις 
ανευρίσκονται σε περισσότερους από το 
90% αυτών των ασθενών σε κάθε ηλι-
κία13 (Εικόνες 1 και 2).

Η ΟΣ προκαλείται από γενετικές μεταλ-
λάξεις σε δύο γονίδια, το TSC1 στο 
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χρωμόσωμα 9q34 και το TSC2 στο χρω-
μόσωμα 16p1314. Αμφότερα αυτά τα 
γονίδια είναι ογκο-κατασταλτικά γονί-
δια που κωδικοποιούν την πρωτεΐνη 
αμαρτίνη (TSC1) και τουμπερίνη (TSC2) 
και έχει δειχθεί πως οι όγκοι που σχε-
τίζονται με την ΟΣ έχουν υποστεί απώ-
λεια της ετεροζυγωτίας, έχοντας εικόνα 
ενός αλληλίου αντί για δύο. Η επίπτω-
ση ακτινολογικών ευρημάτων της ΛΑΜ 
στις γυναίκες με ΟΣ ποικίλει στις διάφο-
ρες μελέτες και κυμαίνεται από 26 έως 
40%4,15,16. Το 25 έως 50% των ασθενών 
με ΟΣ έχουν οικογενειακό ιστορικό της 
νόσου, ενώ οι κλινικές εκδηλώσεις της 
ΟΣ μπορεί να μην εμφανίζονται σταθε-
ρά στις οικογένειες αυτές. Στους ασθενείς 
με ΟΣ, η ΛΑΜ είναι η τρίτη συχνότερη 
αιτία θανάτου σχετιζόμενου με ΟΣ, μετά 
τη νεφρική νόσο και τους εγκεφαλικούς 
όγκους.

Τα ΛΑΜ-κύτταρα έχουν έναν ασυνήθη 
φαινότυπο και σχηματίζουν έναν ετερο-
γενή πληθυσμό από κύτταρα παρόμοια 
με τα λεία μυϊκά κύτταρα σε διάφο-
ρα στάδια διαφοροποίησης. Εκφράζουν 
πρωτεΐνες των λείων μυϊκών κυττάρων, 
πρωτεΐνες του μελανώματος και υπο-
δοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης, 
τα οποία αναδεικνύονται πολλές φορές 
χρήσιμα στη διάγνωση14.

Η μελέτη των Smolarek και συν.10 
αρχικά, αλλά και άλλες αργότερα, έδει-
ξαν πως η σποραδική ΛΑΜ προκαλεί-
ται από μια μετάλλαξη στην περιοχή του 
TSC2 γονιδίου και υποστήριξαν την άπο-
ψη ότι τα πνευμονικά ΛΑΜ κύτταρα και 
τα ΑΜΛ κύτταρα μοιράζονται μία κοινή 
γενετική προέλευση17-19.

ο ρόλος της Τουμπερίνης
Η τουμπερίνη και αμαρτίνη σχηματίζουν 

ένα κυτταροπλασματικό ετεροδιμερές και 
συντονίζουν τη διαβίβαση σημάτων δια-
μέσου της Phosphatidylinositol 3-kinase 
(P13K)/serine-threonine kinase PKB (Akt)/
S6 kinase (S6K1) οδού, η οποία ελέγχει 
την κυτταρική ανάπτυξη και τη μετά-
φραση των πρωτεινών. Φυσιολογικά, η 
μη φωσφορυλιωμένη τουμπερίνη έχει 
GAP δράση (Guanosine Triphosphatase 
GTPase-activating protein) για το Ras 
homolog enriched in brain (Rheb) δια-
τηρώντας το τελευταίο σε απενεργο-
ποιημένη κατάσταση και αναστέλλοντας 
έτσι τη δράση του mammalian target of 
rapamycin (mTOR)20-24.

Διάφορα μόρια και αυξητικοί παρά-
γοντες ενεργοποιούν αυτήν την οδό, 
αποκλείοντας την GAP δράση της γου-
ανοσινης-τριφωσφατάσης του ανέπα-
φου TSC1-TSC2 συμπλόκου. Ομοίως, 
γενετικές μεταλλάξεις συνοδεύονται από 
περίσσεια του Rheb-GTP και απουσία 
δραστηριότητας της GAP25-26. Αυτό επι-
τρέπει φωσφορυλίωση και ενεργοποί-
ηση του mTOR που ενεργοποιεί με 
τη σειρά του το S6K1. Αυτή η διαδι-
κασία αναστέλλεται από το sirolimus 
(rapamycin)24 (Εικόνα 3). 

ςημασία των MMPs και TIMPs στη 
λΑμ και στην Κυστική πνευμονική 
Νόσο

Παράλληλα με τον άτυπο πολλα-
πλασιασμό των λείων μυϊκών κυττά-
ρων, η ΛΑΜ χαρακτηρίζεται επίσης από 
την κυστική διεύρυνση των αεροχώρων 
και την επακόλουθη καταστροφή τους. 
Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες του στρώμα-
τος (Matrix Metalloproteinases, MMPs) 
είναι σημαντικοί μεσολαβητές της απο-
δόμησης της εξωκυτταρικής θεμέλιας 
ουσίας και της αναδόμησης των αεραγω-
γών. Οι βλάβες της ΛΑΜ έχει δειχτεί ότι 
σχετίζονται με διαταραχές της ισορροπί-
ας μεταξύ των MMPs και των ενδογενών 
τους αναστολέων (TIMPs). Τα ΛΑΜ-
κύτταρα υπερεκφράζουν την τύπου 1 
μεταλλοπρωτεϊνάση της μεμβράνης (MT-
1 MMP), μία πρωτεΐνη που ενεργοποι-
εί την MMP-227. Αυξημένη έκφραση 
MMP-2 και MMP-9 έχει διαπιστωθεί 
στη ΛΑΜ28. Ο Serum Response Factor 
(SRF), ένας παράγων μετάφρασης που 
εκφράζεται φυσιολογικά στα ανώριμα 
λεία μυϊκά κύτταρα, παρουσιάζει μεγα-
λύτερη του αναμενόμενου επαγωγή στα 
ΛΑΜ-κύτταρα και φαίνεται να αναστέλ-
λει την έκφραση της TIMP-329,30. Φαίνε-
ται πως η απώλεια ή η μετάλλαξη του 
TSC2 οδηγεί στη διάσπαση του κυττα-

Εικόνα 3. Η PI3K/PKB/S6K οδός, που ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό και την κυτταρική ανάπτυ-
ξη.
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ροπλασματικού ετεροδιμερούς τουμπε-
ρίνης-αμαρτίνης, ενεργοποίηση των Rho 
GTPασών με επακόλουθη μετακίνηση 
του SRF στον πυρήνα του κυττάρου και 
καταστολή του TIMP-331 (Εικόνα 4). Αυτό 
με τη σειρά του μπορεί να αυξήσει τη 
δραστηριότητα της MMPs.

Κλινικά χαρακτηριστικά
Υπάρχουν δύο πρόσφατες, μεγάλες 

σειρές ασθενών με ΛΑΜ, στις οποίες 
διερευνούν τα κλινικά χαρακτηριστικά 
τους. Στην πρώτη4, η δύσπνοια προσπα-
θείας ήταν το συχνότερα αναφερόμε-
νο σύμπτωμα (73.8%), με υψηλότερη 
συχνότητα στις μεγαλύτερες σε ηλικία 
ασθενείς, με δεύτερο την κόπωση που 
περιγράφηκε στο 71.9% των συμμετε-
χόντων. Άλλα αναφερόμενα συμπτώμα-
τα και σημεία ήταν ο βήχας (46.7%), το 
θωρακικό άλγος (44.2%), η συρίττουσα 
αναπνοή (37%), ο μετεωρισμός κοιλίας, 
το κοιλιακό άλγος, το οίδημα άνω και 
κάτω άκρων (λεμφοίδημα), ο χυλοθώ-
ρακας, το χυλοπεριτόναιο, η χυλόπτυση 
και η απώλεια βάρους. Ιστορικό πνευμο-
θώρακα υπήρχε στο 63.1%. Οι γυναίκες 
που έπασχαν από ΟΣ-ΛΑΜ ανέφεραν 
πιο συχνά κόπωση και είχαν μικρότερη 
μέση ηλικία κατά τη διάγνωση συγκρι-
τικά με εκείνες που δεν είχαν ΟΣ. Δεν 
υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές στην επί-

πτωση των άλλων συμπτωμάτων από το 
αναπνευστικό.

Ακόμα λιγότερες παρόμοιες διαφορές 
βρέθηκαν στη NHLBI LAM Registry που 
συμπεριέλαβε 230 γυναίκες με ΛΑΜ3. 
Πνευμοθώρακας είχε συμβεί στο 55.5% 
των ασθενών. Τα τελευταία χρόνια φαί-
νεται πως ο πνευμοθώρακας συνοδεύ-
ει λιγότερο συχνά τη νόσο κατά τη 
στιγμή της διάγνωσης και στις μεγαλύ-
τερες ηλικιακές ομάδες είναι λιγότερο 
συχνός. Παρόλα αυτά, η επίπτωση και 
το ποσοστό υποτροπών δευτεροπαθούς 
αυτόματου πνευμοθώρακα στη ΛΑΜ, 
παραμένουν τα υψηλότερα μεταξύ των 
χρονίων πνευμονικών νοσημάτων32. Το 
συχνότερο σύμπτωμα ήταν και πάλι η 
δύσπνοια (73%) ενώ 45% των ασθενών 
ανέφεραν συρίττουσα αναπνοή, σύμπτω-
μα που είχε περιγραφεί λιγότερο συχνά 
σε προηγούμενες σειρές.

Διαταραχές της πνευμονικής λειτουρ-
γίας ήταν εμφανείς στο 66% των γυναι-
κών που συμμετείχαν στη LAM Registry. 
Οι ασθενείς με ΟΣ-ΛΑΜ είχαν συχνό-
τερα φυσιολογικό λειτουργικό έλεγ-
χο αναπνοής συγκριτικά με εκείνους 
που έπασχαν από τη σποραδική μορφή 
της νόσου (53.1% και 30.7% αντιστοί-
χως). Περίπου μία στις τέσσερις εκείνων 
που εμφάνιζαν αποφρακτικό σύνδρομο 
παρουσίαζαν ανταπόκριση στη βρογχο-

διαστολή33. Κανένα ειδικό εργαστηριακό 
εύρημα δεν έχει περιγραφεί στις ασθε-
νείς με ΛΑΜ.

Τα νεφρικά ΑΜΛ αποτελούνται από 
λιπώδη ιστό, λείο μυϊκό ιστό και συνή-
θως από διαπλεκόμενα αιμοφόρα αγγεία 
που μερικές φορές παρουσιάζουν ανευ-
ρύσματα. Συνήθως είναι ετερόπλευρα 
και μονήρη στους ασθενείς με σπο-
ραδική ΛΑΜ. Τα ΑΜΛ σπάνια προ-
καλούν συμπτώματα, όπως κοιλιακό 
άλγος, υπόταση ή shock και αιματουρία, 
σε συνάρτηση επίσης με το μέγεθος και 
τις τυχόν επιπλοκές τους34,35. Εκτός από 
τα ΑΜΛ, οι εξωπνευμονικές εκδηλώσεις 
περιλαμβάνουν τη λεμφαδενοπάθεια και 
τα κοιλιακά λεμφαγγειώματα (μεγάλες 
κυστικές λεμφικές μάζες), κυστικές μάζες 
μαλακών μορίων και λειομυώματα. Η 
διάγνωση της εξωπνευμονικής ΛΑΜ 
συνήθως προηγείται αυτήν της πνευμο-
νικής ΛΑΜ κατά 1 έως 2 χρόνια36.

Απεικονιστικά χαρακτηριστικά
Τα ευρήματα της ΛΑΜ στην απλή 

ακτινογραφία είναι μη ειδικά (συμμε-
τρικές δικτυωτές ή δικτυοζώδεις διάμε-
σες σκιάσεις) και μπορεί να ποικίλλουν 
ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου. Οι 
πνευμονικοί όγκοι όμως διατηρούνται 
συνήθως ή μερικές φορές είναι αυξημέ-
νοι (Εικόνα 5). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, 
νοσήματα όπως η χρόνια πνευμονίτιδα 
εξ υπερευαισθησίας, η ιδιοπαθής πνευ-
μονική ίνωση με συνυπάρχον εμφύση-
μα, η πνευμονική ιστιοκύτωση Χ και η 
σαρκοείδωση, πρέπει να αξιολογηθούν 
στη διαφορική διάγνωση2. Πνευμοθώ-
ρακας και υπεζωκοτική συλλογή μπορεί 
επίσης να αναδειχθούν στην ακτινογρα-
φία θώρακος. Σε προχωρημένα στάδια 

Εικόνα 5. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία θώρα-
κος ασθενούς με ΛΑΜ (Ν.Ν.Θ.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ). 
Εμφανείς κυστικές αλλοιώσεις, αυξημένοι πνευ-
μονικοί όγκοι και υπεζωκοτική συλλογή (αρ)

Εικόνα 4. Διάσπαση του κυτταροπλασματικού ετεροδιμερούς τουμπερίνης-αμαρτίνης, μεταφορά 
του SRF στον πυρήνα και καταστολή του TIMP-3.
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της νόσου μπορεί να κυριαρχήσει η εικό-
να μελικηρύθρας αλλά τα στοιχεία της 
καταστροφής του παρεγχύματος παρα-
μένουν περιορισμένης έκτασης. Σε πολ-
λούς ασθενείς με επιβεβαιωμένη νόσο, 
η ακτινογραφία θώρακος δεν αναδεικνύ-
ει ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα.

Αντιθέτως, η αξονική τομογρα-
φία θώρακος υψηλής ευκρίνειας (High 
Resolution CT, HRCT) είναι ένα εξαιρετι-
κό μέσο στη διάγνωση και την παρακο-
λούθηση της ΛΑΜ. Διαθέτει μεγαλύτερη 
διακριτική ικανότητα από τη συμβατική 
CT και πιθανώς υψηλότερη ευαισθησία 
από το λειτουργικό έλεγχο της ανα-
πνοής. Η HRCT αναδεικνύει στις χαρα-
κτηριστικές περιπτώσεις, πολυάριθμες 
αμφοτερόπλευρες, συνήθως ομαλού 
σχήματος, λεπτοτοιχωματικές κύστεις, με 
πάχος τοιχώματος μέχρι 4mm, οι οποίες 
περιβάλλονται από σχετικά φυσιολογικό 
πνευμονικό παρέγχυμα. Αυτές οι κύστεις 
έχουν διάμετρο που ποικίλλει από 2 έως 
60mm, είναι γεμάτες με αέρα και κατανέ-
μονται συμμετρικά σε όλες τις ζώνες των 
πνευμόνων, χωρίς να προτιμούν ούτε να 
φείδονται κάποιων περιοχών τους (Εικό-
να 6). Το μέγεθος και ο αριθμός τους τεί-
νουν να αυξηθούν με την πρόοδο της 
νόσου. Άλλα λιγότερο συχνά ευρήμα-
τα στην HRCT είναι μικροί όζοι, ανο-
μοιογενείς περιοχές με σκιάσεις τύπου 
θολής υάλου, πάχυνση μεσολοβιδίων 
διαφραγμάτων και πυλαία και μεσοθω-
ρακική λεμφαδενοπάθεια37.

Στη διαφορική διάγνωση, άλλες νοσο-
λογικές οντότητες με παρόμοια απεικό-
νιση πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Στην 
ιστιοκύττωση του Langerhan’s, οι όζοι 
είναι συνήθως πολύ περισσότερο εμφα-
νείς, οι κύστεις έχουν ανώμαλο σχή-
μα και χαρακτηριστικά καταλαμβάνουν 

μόνο τα ανώτερα δύο τρίτα των πνευ-
μόνων, ενώ φείδονται των πλευροδια-
φραγματικών γωνιών38. Στο εμφύσημα, 
οι κυστικές αλλοιώσεις δεν έχουν συνή-
θως εμφανές τοίχωμα, παρουσιάζουν 
μια κεντρική εντονότερη περιοχή (central 
dot) και το κλινικό ιστορικό μπορεί να 
βοηθήσει στη διάκρισή τους στις περισ-
σότερες των περιπτώσεων. Η λεμφοκυτ-
ταρική διάμεση πνευμονία, Lymphocytic 
Interstitial Pneumonia (LIP), μπορεί επί-
σης να μιμηθεί την εμφάνιση της ΛΑΜ, 
αλλά σ’ αυτή τη νόσο ανομοιογενείς 
περιοχές σκιάσεων θολής υάλου είναι 
πολύ συχνότερες2,3,37.

Διαγνωστική προσέγγιση
Η διάγνωση της ΛΑΜ συχνά καθυστε-

ρεί, εξαιτίας της σπανιότητάς της και της 
μη ειδικής φύσης των συμπτωμάτων και 
σημείων της. Υποψία αυτής της διάγνω-
σης θα πρέπει να τεθεί σε νέες γυναίκες 
που εμφανίζονται με πνευμοθώρακα ή 
χυλοθώρακα (ιδίως εάν αναφέρουν υπο-
τροπιάζοντα επεισόδια), εικόνα ανθεκτι-
κού στην κατάλληλη αγωγή άσθματος, 
εμφύσημα χωρίς ιστορικό καπνίσματος 
ή βαριά ανεπάρκεια α1-αντιθρυψίνης, 
ή όταν υπάρχει διάμεσο πνευμονικό 
νόσημα με φυσιολογικούς πνευμονικούς 
όγκους και αποφρακτικό σύνδρομο2,3. 
Στα πλαίσια συμβατής κλινικής εικόνας, 
κλασσικά απεικονιστικά ευρήματα μπο-
ρούν να τεκμηριώσουν τη διάγνωση, 
έχοντας αξιολογήσει στη διαφορική δια-
γνωστική την ηλικία, τα συμπτώματα, 
τις προσωπικές συνήθειες και το ιατρι-
κό ιστορικό. Τυπικά ευρήματα της ΛΑΜ 
στην HRCT και ύπαρξη νεφρικών μαζών 
που υποδεικνύουν ΑΜΛ στη CT κοιλί-
ας είναι επίσης αρκετά να θέσουν τη διά-
γνωση2,3.

Οι δοκιμασίες του λειτουργικού ελέγ-
χου της αναπνοής μπορούν επίσης να 
φανούν χρήσιμες στη διάγνωση και την 
εκτίμηση της σοβαρότητας της νόσου, 
φανερώνοντας συχνά ένα περιοριστικό 
σύνδρομο στα πρώιμα στάδια και απο-
φρακτικό σύνδρομο στις προχωρημένες 
μορφές της νόσου. Η βρογχοσκόπηση 
με διαβρογχικές βιοψίες σε συνδυασμό 
με κατάλληλες ανοσοϊστοχημικές μελέ-
τες μπορούν σπανιότερα να θέσουν τη 
διάγνωση39. Όταν δεν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία, ο ασθενής πρέπει να υποβάλλε-
ται σε ανοιχτή βιοψία πνεύμονος και ακο-
λούθως ανοσοϊστοχημική ανάλυση προς 
ανάδειξη παθολογικών λείων μυϊκών κυτ-
τάρων, θετικών στην HMB-45 και στην 
ακτίνη, στην περίπτωση της ΛΑΜ2,3.

Θεραπεία
Γενικά μέτρα

Δεν υπάρχει συμφωνία των ειδικών 
επιστημόνων ως προς την ιδανική θερα-
πεία, εξαιτίας της σπανιότητας της νόσου 
και της έλλειψης καλά σχεδιασμένων 
μελετών σ’ αυτό το πεδίο. Η αγωγή 
είναι σε μεγάλο μέρος της υποστηρι-
κτική, ιδίως στα αρχικά στάδια χωρίς 
σημεία ταχείας εξέλιξης και συχνά έχει 
σαν στόχο την πρόληψη ή την αντιμε-
τώπιση των επιπλοκών. Οι ασθενείς θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται προς τη δια-
κοπή του καπνίσματος, πρέπει να εμβο-
λιάζονται για τον ιό της γρίππης και τον 
πνευμονιόκοκκο, να λαμβάνουν άμε-
σα θεραπεία σε περίπτωση λοίμωξης 
αναπνευστικού και να αποφεύγουν τα 
αντισυλληπτικά που περιέχουν οιστρο-
γόνα ή άλλα ορμονικά υποκατάστα-
τα. Μεταξύ των γενικών θεραπευτικών 
μέτρων, θα πρέπει να θεωρηθεί η χορή-
γηση βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων 

Εικόνα 6. Τυπικές εικόνες HRCT θώρακος ασθενούς με ΛΑΜ (Ν.Ν.Θ.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ). Διακρίνονται πολλές λεπτοτοιχωματικές κύστεις και πνευμο-
θώρακας δεξιά.
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(β2-αγωνιστές), ιδίως στους ασθενείς 
με απόφραξη των αεραγωγών και επι-
πλέον η οξυγονοθεραπεία σε εκείνους 
που εμφανίζουν υποξαιμία στην ηρεμία, 
στην άσκηση ή κατά τη διάρκεια του 
ύπνου. Ο ασθενής θα πρέπει επίσης να 
ενημερωθεί για τα συμπτώματα και τις 
συνήθεις επιπλοκές της νόσου, όπως ο 
πνευμοθώρακας και να αξιολογηθεί το 
ενδεχόμενο μεταμόσχευσης εάν ο FEV1 
προσεγγίζει το 30% της προβλεπόμε-
νης τιμής2.

Ορμονική θεραπεία
Έχει δειχθεί ότι τα συμπληρώματα 

οιστρογόνων μπορεί να έχουν ανεπι-
θύμητες συνέπειες, να παροξύνουν τη 
νόσο ή να επιταχύνουν την εμφάνιση 
των συμπτωμάτων40. Με βάση αυτά τα 
στοιχεία, την υψηλότερη επίπτωση της 
νόσου στην αναπαραγωγική ηλικία και 
την παρουσία ορμονικών υποδοχέων 
στα ΛΑΜ-κύτταρα που πολλαπλασιά-
ζονται, η ορμονική θεραπεία συνεστή-
θη από πολλούς ερευνητές. Ειδικότερα, 
η προγεστερόνη και τα αντιοιστρογό-
να χρησιμοποιήθηκαν ευρέως, κυρί-
ως στους ασθενείς με φτωχή ή ταχέως 
επιδεινούμενη πνευμονική λειτουργία41. 
Το συχνότερα χορηγούμενο φάρμακο 
είναι η προγεστερόνη, είτε σε ενδομυϊ-
κή χορήγηση είτε από το στόμα2. Αρκε-
τές μελέτες πάντως απέτυχαν να δείξουν 
ουσιαστικό όφελος και συνεπώς πρέπει 
να είμαστε προσεκτικοί πριν τη χορήγη-
ση μιας τέτοιας αγωγής που εκτός των 
άλλων δε στερείται παρενεργειών42,43.

Η χημική ωοθηκεκτομή, με τους 
gonadotropin-releasing hormone (GnRh) 
αγωνιστές, έχει επίσης δοκιμαστεί χωρίς 
να έχει ευκρινώς αναδειχθεί η ευεργετι-
κή της δράση44. Ενώ κάποιες μελέτες45 
υποστήριξαν την ευεργετική δράση της 
γκοσερελίνης, οι Harari και συν.46 έδει-
ξαν τελευταία πως η τριπτορελίνη, ένα 
άλλο ανάλογο της GnRh, δε βελτίωσε 
την έκβαση της νόσου.

Τα κορτικοστεροειδή και τα κυττα-
ροτοξικά φάρμακα δεν έχουν δείξει 
κάποιο όφελος.

Κύηση
Σχετικά με την εγκυμοσύνη, οι γυναί-

κες με ΛΑΜ πρέπει να ενημερώνονται 
για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκή 
δεδομένα ώστε να στηρίξουν αυστηρές 
συστάσεις, αν και είναι πολλές οι ανα-
φορές εμφάνισης, παρόξυνσης ή εξέ-
λιξης της ΛΑΜ κατά τη διάρκεια της 
κύησης47,48.

Πνευμονικές επιπλοκές και επιπλοκές 
από τον υπεζωκότα

Οι επιπλοκές της ΛΑΜ που αφορούν 
στον υπεζωκότα πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται άμεσα και επιθετικά. Ο πνευμο-
θώρακας είναι μία συχνή επιπλοκή και 
συνήθως υποτροπιάζει. Έτσι, από το 
πρώτο επεισόδιο συνιστάται η διενέρ-
γεια κάποιας τεχνικής πλευρόδεσης2. 
Φαίνεται μάλιστα πως η χημική πλευρό-
δεση είναι εξίσου αποτελεσματική με τη 
χειρουργική (μηχανική τριβή και πλευ-
ρεκτομή) και αμφότερες πολύ καλύτε-
ρες από τη συντηρητική θεραπεία (την 
απλή αναρρόφηση ή την τοποθέτηση 
θωρακικού σωλήνα)49.

Μικρές, χυλώδεις πλευριτικές συλ-
λογές συνήθως δε χρήζουν παροχέτευ-
σης, δεδομένου ότι σπάνια μπορούν να 
προκαλέσουν φλεγμονή του υπεζωκό-
τα και ίνωση50.

Μεταμόσχευση πνεύμονος
Η μεταμόσχευση πνεύμονος παρα-

μένει η μόνη αποτελεσματική θερα-
πεία για τη ΛΑΜ τελικού σταδίου. Οι 
Kpodonu και συν. μελετώντας 79 ασθε-
νείς, ανέφεραν πως 55 εξ αυτών (70%) 
παρέμεναν εν ζωή μετά από μια μέση 
διάρκεια παρακολούθησης 37 μηνών 
(εύρος 0-128 μήνες)51, με δείκτες επι-
βίωσης παρόμοιους ή καλύτερους από 
εκείνους που ακολουθούν τη μεταμό-
σχευση για άλλες πνευμονικές νόσους. 
Οι κύριες αιτίες θανάτου ήταν απο-
τυχία του μοσχεύματος, πολυοργανι-
κή ανεπάρκεια, μυκητιασικές λοιμώξεις, 
απόρριψη και αποφρακτική βρογχιολί-
τις. Η υποτροπή της ΛΑΜ στο μόσχευ-

μα συναντάται σπάνια52,53. Όσον αφορά 
στην προέλευση των κυττάρων της υπο-
τροπιάζουσας ΛΑΜ, φαίνεται πως τα 
ΛΑΜ-κύτταρα στο μόσχευμα προέρχο-
νται από τα αρχικά, πρωτότυπα ΛΑΜ-
κύτταρα του ασθενούς54,55.

Κλινική πορεία και πρόγνωση
Ο ρυθμός εξέλιξης της νόσου ποικίλ-

λει πολύ μεταξύ των ασθενών και δεν 
υπάρχουν ευρέως αποδεκτοί κλινικοί 
προγνωστικοί δείκτες της ταχείας προό-
δου της νόσου. Διάφορες παράμετροι, 
όπως η θετική ανταπόκριση στη βρογ-
χοδιαστολή συσχετιζόμενη με χαμη-
λό FEV156 και οι αρχικές τιμές διάχυσης 
του μονοξειδίου του άνθρακα (TLCO), 
έχουν συσχετιστεί με ταχύτερη έκπτωση 
της πνευμονικής λειτουργίας57,58. Οι επι-
πλοκές που αφορούν στον υπεζωκότα 
δε φαίνεται να επηρεάζουν την πρόγνω-
ση32. Η φυσική ιστορία της νόσου συνα-
ντά την προοδευτική απόφραξη των 
αεραγωγών που οδηγεί στην αναπνευ-
στική ανεπάρκεια και την πνευμονική 
καρδία. Όσον αφορά στο προσδόκιμο 
ζωής, οι περισσότερες σειρές αναφέ-
ρουν 10-ετή επιβίωση στο 80%59

, ενώ 
πιο πρόσφατα οι δείκτες επιβίωσης φαί-
νονται ακόμη καλύτεροι60.

Μελλοντικές κατευθύνσεις
Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην 

κυτταρική βιολογία και γενετική της ΟΣ 
και της ΛΑΜ μας έδωσαν τη δυνατό-
τητα να κάνουμε σημαντικά βήματα 
στην κατανόηση των αρχικών σημεί-
ων αλλά και των οδών που ακολου-
θούν αυτά τα νοσήματα, παρά το ότι 
παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα πολ-
λά σημαντικά σημεία των εκδηλώσεων 
και της εξέλιξης της ΛΑΜ. Ο ανοσο-
κατασταλτικός παράγοντας sirolimus 
(rapamycin) έχει ήδη χρησιμοποιη-
θεί στις μεταμοσχεύσεις και στη θερα-
πεία κάποιων μορφών καρκίνου61,62. 
Τελευταία έχουν δημοσιευθεί αναφο-
ρές περιπτώσεων63 και μικρές σειρές 
ασθενών με ΛΑΜ64 που παρουσίασαν 
κλινική, λειτουργική και απεικονιστική 
βελτίωση με τη λήψη sirolimus. Αναμέ-
νονται με ενδιαφέρον τα αποτελέσμα-
τα δύο μεγάλων σειρών, του Cincinnati 
Angiomyolipoma Sirolimus Trial (CAST) 
και του Multicenter International 
Lymhangioleiomyomatosis Efficacy of 
Sirolimus (MILES), που πιθανώς θέσουν 
τις βάσεις νέων θεραπευτικών στρατη-
γικών65. Επιπλέον, εξετάζεται ο ρόλος 
της δοξυκυκλίνης, η οποία αναστέλλει 

ή πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην 
κυτταρική βιολογία και γενετική 
της ος και της λΑμ μας έδωσαν τη 
δυνατότητα να κάνουμε σημαντικά 
βήματα στην κατανόηση των αρχι-
κών σημείων αλλά και των οδών 
που ακολουθούν αυτά τα νοσήμα-
τα, παρά το ότι παραμένουν ακόμη 
αδιευκρίνιστα πολλά σημαντικά 
σημεία των εκδηλώσεων και της 
εξέλιξης της λΑμ. 
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τη δράση της MMP και την αγγειογένε-
ση66,67.

Τέλος, το μετατρεπτικό ένζυμο της 
αγγειοτενσίνης Ι και οι υποδοχείς της 
ρενίνης και της αγγειοτενσίνης ΙΙ, που 
εντοπίστηκαν πρόσφατα και πιθανώς 
αποτελούν ένα αυτόνομο ειδικό της 
ΛΑΜ αυτοκρινικό σύστημα, θα αποτε-
λέσουν ίσως ένα νέο στόχο θεραπευτι-
κής παρέμβασης68.
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