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Αν και οι πρώτες αναφορές για τη στρογγύλη ατελεκτασία (ΣΑ) του πνεύμονα
χρονολογούνται από το 1928, η κατανόησή της παρέμεινε επί μακρόν περιορισμένη. Το 1980 οι Hanke και Kretzschmar προσδιόρισαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά της και πρότειναν τον όρο «ατελεκτασικός
ψευδοκαρκίνος του πνεύμονα».
Έκτοτε έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι όροι για τη ΣΑ που αντανακλούν τη σύγχυση που επικρατεί όσον αφορά στην παθογένεσή της: σύνδρομο Blesovsky,
pleuroma, αναδιπλούμενη ατελεκτασία του πνεύμονα, ρικνούμενη πλευρίτιδα με
ατελεκτασία, ελικοειδής ατελεκτασία, σφαιρική και κυλινδρική ατελεκτασία. Στο
κείμενο που ακολουθεί ανασκοπούνται οι τελευταίες γνώσεις για τη μυστηριώδη
αυτή πάθηση και παρουσιάζονται ενδεικτικά περιστατικά.

Η

στρογγύλη ατελεκτασία είναι
η πιο σπάνια καλοήθης υπεζωκοτική βλάβη που οφείλεται σε έκθεση σε αμίαντο. Αποτελεί
μια περιφερική σύμπτωση (collapse)
του πνεύμονα, ασυνήθιστου σχήματος που συνοδεύει υπεζωκοτικές συλλογές.
Σύμφωνα με μια μελέτη, η μέση ηλικία
των ασθενών με στρογγύλη ατελεκτασία
είναι 65±13 χρόνια, ενώ το 83% αυτών
είναι ενεργοί ή πρώην καπνιστές. Η οντότητα αυτή όμως έχει αναφερθεί και σε μη
καπνιστές ενώ αποτελεί σπάνια αιτία μονήρους πνευμονικού όζου σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Μέχρι πρόσφατα το ιστορικό, η φυσική εξέταση και η απλή ακτινογραφία ήταν το μόνο εργαλείο
για τη διάγνωση της ΣΑ. Η ανάπτυξη της
αξονικής τομογραφίας συνεισέφερε στην
ακριβέστερη διάκριση της βλάβης.
Ο αμίαντος εξακολουθεί να αποτελεί την
κύρια αιτία σχηματισμού της ΣΑ. Ωστόσο
υπάρχουν κι άλλες πιο σπάνιες αιτίες που
πρέπει να αναφερθούν.
Αρχικά η ΣΑ είχε παρατηρηθεί σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε συμπτωσιοθεραπεία (π.χ. ιατρογενής πνευμοθώρακας για τη θεραπεία της φυματίωσης).
Σύντομα έγινε φανερή η μεγάλη προτίμηση της ΣΑ για ασθενείς με ιστορικό πλευρίτιδας. Στις αρχές του 1980, ταυτόχρονα
με την αναγνώριση του αμιάντου ως μεί-

34

Εικόνα 1. Ασαφής σκίαση δεξιού κάτω λοβού
σε ασθενή 30 ετών με ιστορικό θεραπευθείσας
ΤΒ πνευμόνων. Διακρίνεται αεροβρογχόγραμμα
εντός της βλάβης καθώς και ασαφοποίηση του
κατιόντος κλάδου της πνευμονικής και κατάσπαση
της σύστοιχης αγγειακής πύλης, έμμεσα σημεία
ατελεκτασίας του δεξιού κάτω λοβού.

ζονος κινδύνου για τη δημόσια υγεία, η
έκθεση σε αυτόν ενοχοποιήθηκε και για
την ανάπτυξη της ΣΑ. Η ΣΑ που σχετιζόταν με έκθεση σε αμίαντο συνυπήρχε συνήθως με άλλες πλευροπνευμονικές νόσους οφειλόμενες στον αμίαντο, και μόνο περιστασιακά ήταν μονήρης.
Η έκθεση σε αμίαντο, όχι μόνο η επαγγελματική αλλά και η περιβαλλοντική, αποτελεί ακόμα και σήμερα την κύρια αιτία, σε ποσοστό 29-86% όλων των ΣΑ.
Μια πρωτοποριακή μελέτη στην Ελλάδα,

εντόπισε στο Μέτσοβο, μια περιοχή με τεκμηριωμένη περιβαλλοντική έκθεση στον
τρεμολίτη, έναν απροσδόκητα μεγάλο αριθμό ασθενών με ΣΑ χωρίς επαγγελματική έκθεση («πνεύμονας Μετσόβου»). Ο
σχηματισμός της ΣΑ έχει συσχετιστεί και
με έκθεση σε άλλες μεταλλικές σκόνες,
όπως πυρίτιο ή μείγμα αυτών.
Παρόλα αυτά, πρόσφατα αποδείχθηκε
ότι οι υπεζωκοτικές συλλογές μπορούν να
οδηγήσουν στο σχηματισμό ΣΑ, ανεξάρτητα από την έκθεση σε αμίαντο ή σε άλλες ορυκτές σκόνες. Οι πλευρίτιδες αποτελούν τη δεύτερη κύρια αιτία ΣΑ σε ποσοστό 14-64%. Συνήθως μάλιστα η ΣΑ σχηματίζεται στη φάση της αποδρομής μιας
πλευριτικής συλλογής. Οι εξιδρωματικές
φλεγμονώδεις πλευριτικές συλλογές που
προκαλούν πάχυνση του υπεζωκότα παρουσιάζουν μεγαλύτερη τάση να προκαλούν ΣΑ σε σχέση με τις διïδρωματικές. Η
ΣΑ έχει παρατηρηθεί πρακτικά σε όλα τα
είδη πλευριτικών συλλογών (οξείες παραπνευμονικές, χρόνιες εμπυηματώδεις
και φυματιώδεις, μετα-τραυματικό αιμοθώρακα, μετά από χειρουργείο στεφανιαίων αγγείων και ασθενών χρονίως αιμοκαθαιρόμενων) γεγονός ενδεικτικό του ότι
συνδέεται περισσότερο με τη φλεγμονή
του υπεζωκότα παρά με τον ειδικό παράγοντα που προκάλεσε τη συλλογή.
Σε πολλές περιπτώσεις η προσβολή του
υπεζωκότα είναι ασυμπτωματική και κυρι-

αρχεί η παρεγχυματική νόσος του πνεύμονα. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η ΣΑ είναι λανθάνουσα, ως μια χρόνια εξέλιξη
μιας ασυμπτωματικής πλευρίτιδας. Έτσι
η ΣΑ έχει αναφερθεί με πνευμονία από
Legionella pneumofila, με ιστοπλάσμωση
και τελικού σταδίου νεφρική νόσο. Τέλος,
έχει αναφερθεί συσχέτιση με πρωτοπαθή
αυτόματο πνευμοθώρακα και δευτεροπαθή από φλεγμονή του νευρειλημώματος.
Επίσης έχει αναφερθεί σε παιδιά με κακοήθη νόσο, καθώς και σε νέους, υγιείς με
ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η
ΣΑ είναι ασυμπτωματική. Είναι συνήθως
εντυπωσιακή η αντίθεση μεταξύ των εκτεταμένων ακτινολογικών ευρημάτων
και της παρουσίας ελάχιστων ή καθόλου
κλινικών σημείων. Περιστασιακά οι ασθενείς αναφέρουν θωρακικό άλγος, δύσπνοια ή βήχα. Όταν συνδέεται με έκθεση σε αμίαντο έχει την τάση να δίνει πιο
συχνά συμπτώματα. Δεν είναι όμως σαφές αν αυτά προκαλούνται από την υποκείμενη νόσο και όχι από την ΣΑ. Σπάνια
ακρωόνται αραιοί εισπνευστικοί τρίζοντες
και ήχος τριβής πάνω από την πάσχουσα περιοχή. Η επίπτωση του καπνίσματος μεταξύ ασθενών με ΣΑ είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στο γενικό πληθυσμό. Είναι
άγνωστο αν αυτό συνδέεται με την παθογένεση της ΣΑ.
Η ΣΑ συναντάται είτε ως τυχαίο εύρημα σε ένα κατά τα άλλα υγιές άτομο με
ή χωρίς ιστορικό πλευρίτιδας, είτε κατά
τη διάρκεια μακροχρόνιας παρακολούθησης ασθενή με έκθεση σε αμίαντο. Η
τελευταία περίπτωση αποτελεί και μεγαλύτερη διαγνωστική πρόκληση, καθώς η
ΣΑ πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί με ακρίβεια από κακοήθη νόσο σε άτομα με
πνευμονική συννοσηρότητα, τα οποία και
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις
επεμβατικές διαδικασίες.
Δεν υπάρχουν εργαστηριακές εξετάσεις
ειδικές ή ευαίσθητες για τη ΣΑ. Η μονήρης
ΣΑ, όταν δε συνοδεύεται από άλλη παρεγχυματική ή υπεζωκοτική βλάβη-κυρίως
διάχυτη πάχυνση- δεν προκαλεί σημαντική διαταραχή της πνευμονικής λειτουργίας. Οι λειτουργικές δοκιμασίες είναι χρήσιμες μόνο για την παρακολούθηση της
νόσου και δεν προσφέρουν πληροφορίες ως προς την αιτία.
Οι απεικονιστικές εξετάσεις είναι οι μόνες με ικανοποιητική ευαισθησία και ειδικότητα για τη ΣΑ. Η απλή ακτινογραφία θώρακος και η απλή αξονική τομογραφία, απεικονίζουν τη βλάβη συνεισφέροντας λίγο όμως στη διαφοροδιάγνωση από άλλες στρογγυλές ενδοθω36

Εικόνα 2. Ο ίδιος ασθενής της εικόνας 1. Α. Μεσοθωρακικό παράθυρο: μάζα μαλακών μορίων
στο δεξιό κάτω πνευμονικό πεδίο (λευκό βέλος) που καταλήγει σε πεπαχυσμένο υπεζωκότα
(μαύρα βέλη) με εστιακή αποτιτάνωση (παχύ μαύρο βέλος). Β. Το σημείο ουράς κομήτη (βέλη)
επιβεβαιώνει τη διάγνωση.

ρακικές πυκνώσεις. Ακόμα κι έτσι όμως,
το 50% δεν ανιχνεύεται στην απλή ακτινογραφία θώρακος. Νέες τεχνικές όπως
η αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας, ο υπέρηχος, η μαγνητική τομογραφία
και το PET, μπορούν με ακρίβεια να αποδώσουν και να περιγράψουν ειδικά χαρακτηριστικά της ΣΑ.
Η ΣΑ είναι συνήθως μονήρης και ετερόπλευρη αλλά μπορεί να είναι πολλαπλή και αμφοτερόπλευρη. Έχουν αναφερθεί μέχρι 3 βλάβες στον ίδιο ασθενή.
Όταν δε σχετίζεται με έκθεση σε αμίαντο,
η ΣΑ βρίσκεται συνήθως σε περιοχές του
πνεύμονα σχετιζόμενες με τη βαρύτητα
(κατώτερες, οπίσθιες, παρασπονδυλικές).
Βρίσκεται επίσης κατά προτίμηση, στο μέσο λοβό και τη γλωσσίδα. Στις περιπτώσεις που σχετίζεται με έκθεση σε αμίαντο
η ΣΑ βρίσκεται κατά προτίμηση σε περιοχές που παρουσιάζουν συνήθως βλάβη
από εισρόφηση (κάτω λοβοί, γλωσσίδα,
μέσος λοβός). Παρ’όλα αυτά η θέση δεν
είναι ενδεικτική της αιτίας.
Η ΣΑ αποκαλύπτεται συχνότερα στην
ακτινογραφία θώρακος όπου εμφανίζεται ως μια στρογγυλή, αδραχτοειδής ή
σφηνοειδής σκίαση με ασαφή ανομοιόμορφα όρια και διάμετρο μικρότερη από
7 cm. Βρίσκεται περιφερικά σε επαφή με
τον πεπαχυσμένο υπεζωκότα. Η πυκνότητά της είναι αντίστοιχη των μαλακών ιστών και τα όριά της σχηματίζουν οξεία
γωνία με τον υπεζωκότα. Υπάρχει σε κάποιο βαθμό απώλεια όγκου στο σύστοιχο
πνευμονικό πεδίο και περιστασιακά παρατηρείται και το σημάδι της ουράς του κομήτη. Αυτά τα πρωτεύοντα ακτινολογικά
σημεία συνοδεύονται συχνά από δευτερεύοντα, όπως διάχυτη πάχυνση του υπεζωκότα, πλευριτική συλλογή, υπεζωκοτικές πλάκες, ινοθώρακα ή κατειλλημμένες
πλευροδιαφραγματικές γωνίες.

Με την πρόοδο της αξονικής τομογραφίας περιγράφηκαν καινούρια σημεία που
διευκολύνουν τη μη επεμβατική διάγνωση της ΣΑ. Στην αξονική τομογραφία εμφανίζεται ως μια στρογγυλή περιφερική
μάζα σε επαφή με τον πεπαχυσμένο υπεζωκότα, με διάμετρο μεταξύ 3,7-7 cm και
πυκνότητα μαλακών μορίων. Ενισχύεται
με την έγχυση σκιαγραφικού αλλά κατά
ποικίλο τρόπο. Παρουσιάζει ασαφή όρια
που σχηματίζουν οξείες γωνίες με την επιφάνεια του υπεζωκότα. Μεσολόβιες σχισμές ή κεντρικοί βρόγχοι μπορεί να παρεκτοπισθούν λόγω της απώλειας όγκου
που συνδέεται με τη ΣΑ. Μπορεί να υπάρχουν αποτιτανώσεις και συσσώρευση εξωϋπεζωκοτικού λίπους εντός του πεπαχυσμένου υπεζωκότα που συνορεύει με
τη βλάβη ή εντός της ίδιας της μάζας. Τα
όρια της πύλης της ΣΑ εντοπίζονται από
την είσοδο των αγγείων. Πριν από την είσοδό τους στη βλάβη, τα αγγεία εμφανίζουν περισφύξεις και καμπές, σχηματίζοντας τη χαρακτηριστική εικόνα του σημείου της βρογχοαγγειακής σύγκλισης.
Συνήθως η ΣΑ παρουσιάζει στο κέντρο
αεροβρογχόγραμμα. Η περιφέρεια της
βλάβης μπορεί να εμφανίζεται μεγαλύτερης πυκνότητας σε σχέση με το πιο ακτινοδιαυγαστικό κέντρο της. Δεν υπάρχει ποτέ διόγκωση των λεμφαδένων του
μεσοθωρακίου στη ΣΑ. Η διόγκωση πυλαίων λεμφαδένων ή του μεσοθωρακίου είναι ενδεικτική κακοήθειας.
Στις περιπτώσεις που η ΣΑ συνδέεται
με πυριτίαση, μπορεί να υπάρχουν οζίδια πυριτίου τόσο μέσα στη βλάβη όσο
και στο πνευμονικό παρέγχυμα.
Σύμφωνα με μια μελέτη τα πιο χρήσιμα διαγνωστικά κριτήρια στη CT για τη
ΣΑ είναι:
1. Συνέχεια ιστού (continuity) με περιοχές
διάχυτης πάχυνσης του υπεζωκότα

2.Φακοειδές ή σφηνοειδές περίγραμμα
3. Απώλεια όγκου
4.Το σημείο της ουράς του κομήτη.
Αν και η CT υψηλής ευκρίνειας δεν είναι ανώτερη από τη συμβατική CT όσον
αφορά στην απεικόνιση της ΣΑ, ωστόσο
οι δύο τεχνικές έχουν διαφορετικές δυνατότητες στο να απεικονίζουν συνυπάρχουσες βλάβες. Η HRCT υπερέχει στην
απεικόνιση διάχυτων διάμεσων στοιχείων, ενώ η συμβατική CT έχει μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα στη σκιαγράφηση των υπεζωκοτικών πλακών.
Ο υπέρηχος, σε σύγκριση με την αξονική τομογραφία, δεν έχει βελτιώσει τη διαγνωστική ακρίβεια της ΣΑ. Τα υπερηχογραφικά ευρήματα περιλαμβάνουν μια υπεζωκοτική υπερηχογενή περιοχή, γειτονική πάχυνση του υπεζωκότα με εξωϋπεζωκοτικό λίπος και μια γραμμή αυξημένης ηχογένειας που εκτείνεται από τον υπεζωκότα έως το εσωτερικό της πύκνωσης και η οποία αποδίδεται σε αναδίπλωση του σπλαχνικού υπεζωκότα.
Τα τελευταία χρόνια ασθενείς με ΣΑ έχουν μελετηθεί με μαγνητική τομογραφία
και έχουν αναγνωρισθεί τα σημεία της ΣΑ.
Η βλάβη προκαλεί σήμα υψηλότερο από
αυτό του μυός και χαμηλότερο από αυτό
του λίπους, σε εικόνες T1-weighted, ενώ
σε εικόνες T2-weighted το σήμα είναι παρόμοιο ή χαμηλότερο από αυτό του λίπους. Η ατελεκτασική μάζα εμφανίζεται ομοιογενώς πιο έντονη ύστερα από χορήγηση σκιαγραφικού. Ο πεπαχυσμένος υπεζωκότας δεν παράγει σήμα και φαίνεται πιο καθαρά σε εικόνες T2-weighted.
Συχνά παρατηρείται μια χαρακτηριστική
εικόνα παρόμοια με αυτή του νεφρού,
με υπόπυκνες γραμμές που συγκλίνουν
προς το κέντρο της βλάβης. Η μαγνητική
τομογραφία αποδίδει καλύτερα τον αναδιπλούμενο σπλαχνικό υπεζωκότα, απ’όπου ξεκινάει η βλάβη. Αν και την απεικονίζει με περισσότερη λεπτομέρεια, δε
φαίνεται να προσφέρει περισσότερα στη
διάγνωση από την αξονική.
Όσον αφορά στη θέση της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) στη διάγνωση της ΣΑ, δεδομένου ότι η βλάβη είναι μεταβολικά ανενεργής, η εξέταση είναι χρήσιμη στη διαφοροδιάγνωση
της ΣΑ από κακοήθεις βλάβες, όπως επίσης και στη διάκριση μεταξύ κακοήθους
βλάβης και μονήρους πνευμονικού όζου.
Νεώτερες τεχνικές (FDG-PET) υπόσχονται
ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια. Ωστόσο, η
χρήση της FDG-PET ως πρώτης γραμμής
εξέταση στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ
ΣΑ και μονήρους πνευμονικού όζου παραμένει περιορισμένη λόγω της μικρής

Εικόνα 3. Παθογενετικοί μηχανισμοί Στρογγύλης Ατελεκτασίας:
Α. Ο μηχανισμός της υπεζωκοτικής αναδίπλωσης. Β. Ο ινωτικός
μηχανισμός. C. O μηχανισμός
της παραμόρφωσης των μικρών
βρόγχων.

διαθεσιμότητας και του υψηλού κόστους
της εξέτασης.

Κλινική Πορεία - Πρόγνωση
Η ΣΑ έχει καλή κλινική πορεία. Επιπλοκές
όπως απόφραξη βρόγχου, μεταποφρακτική πνευμονία και αρτηριακή θρόμβωση
έχουν αναφερθεί μόνο μια φορά στον ίδιο ασθενή. Ωστόσο αρνητικό προγνωστικό σημείο αποτελεί η προϋπάρχουσα
έκθεση σε αμίαντο. Σύμφωνα με μια μελέτη οι υπεζωκοτικές βλάβες που οφείλονται σε έκθεση σε αμίαντο (όπως η ΣΑ)
είναι επιδεινούμενες, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική πνευμονική λειτουργία, ανεξάρτητα από την παρουσία ή
όχι παρεγχυματικής βλάβης και μπορεί να
συνοδεύονται από πνευμονική συμμετοχή. Η συνύπαρξη ΥΣ φαίνεται επίσης να
αποτελεί κακό προγνωστικό παράγοντα
για την ανάπτυξη απεικονιστικών ανωμαλιών και διαταραχής της πνευμονικής λειτουργίας. Συνήθως η ΣΑ ακολουθεί αργή και ασυμπτωματική πορεία αλλά δεν
ισχύει το ίδιο για τις νοσογόνες διαδικασίες που την προκαλούν.
Η διάγνωση της ΣΑ μπορεί να γίνει με
αρκετή ασφάλεια με βάση τα ακτινολογικά κριτήρια. Οι περισσότεροι συμφωνούν
ότι η CT είναι ένα σχεδόν τέλειο εργαλείο
για την ασφαλή διάγνωση της ΣΑ, αρκετά
ακριβής ώστε να αποφευχθεί η διαγνωστική θωρακοτομή. Για το θέμα αυτό όμως υπάρχει μόνο μια μελέτη. Σύμφωνα
με αυτήν, κανένα κριτήριο της αξονικής
τομογραφίας από μόνο του δεν είναι ικανό να αποκλείσει με σιγουριά άλλες διαγνώσεις, παρά ένας συνδυασμός στοιχείων. Επιπλέον απεικονιστικές μέθοδοι όπως η μαγνητική τομογραφία, FDG-PET
ή ο υπέρηχος μπορεί να βοηθήσουν στη
διάγνωση σε αμφίβολες περιπτώσεις. Η
βιοψία με λεπτή βελόνη ή η διαδερμική
βιοψία υπό CT δεν ενδείκνυνται για την
πλειοψηφία των ασθενών με τυπική ΣΑ.
Μπορεί να έχουν θέση σε αμφιλεγόμενες
περιπτώσεις όπου τα απεικονιστικά κριτήρια δεν είναι ικανά να θέσουν με σιγουριά τη διάγνωση και να αποκλείσουν την

κακοήθεια. Όταν χρησιμοποιούνται αυτές
οι μέθοδοι, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μόνο τα θετικά αποτελέσματα έχουν αξία. Η αρνητική προγνωστική αξία
των εξετάσεων αυτών είναι χαμηλή λόγω
του περιορισμένου δείγματος.
Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις μη τυπικής βλάβης με ασαφή όρια, σε ασθενείς
με αυξημένο κίνδυνο κακοήθειας, η χειρουργική μέθοδος εκλογής είναι η VATS.
Η μέθοδος αυτή συνδέεται με χαμηλότερα
ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας απ’
ότι η ανοιχτή θωρακοτομή και προσφέρει
ικανοποιητική διαγνωστική ακρίβεια. Θα
έπρεπε να εφαρμόζεται πριν από την τελική απόφαση για ανοιχτή βιοψία πνεύμονα. Παρ’όλα αυτά η VATS προϋποθέτει ικανοποιητική πνευμονική λειτουργία,
γιατί γίνεται υπό γενική αναισθησία και διπλού αυλού διασωλήνωση των κυρίων
βρόγχων. Σε ασθενείς που είναι οριακοί
ή ανεπαρκείς όσον αφορά στην καρδιοαναπνευστική εφεδρεία τους, η ιατρική θωρακοσκόπηση, μια πρόσφατα αναπτυσσόμενη τεχνική που είναι ακόμα λιγότερο επεμβατική από τη VATS θα ταίριαζε καλύτερα. Αυτές οι ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στη διαχείριση μη χειρουργήσιμων ή οριακών ασθενών. Είναι ανεκτίμητες σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου
στις οποίες πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε
πιθανό κριτήριο προκειμένου να αποφευχθεί μια χειρουργική επέμβαση.
Το διερευνητικό χειρουργείο προσφέρεται στους ασθενείς με ΣΑ συνήθως ως τελευταία διαγνωστική λύση προκειμένου
να αποκλειστεί η κακοήθεια. Ωστόσο είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η παθολογοανατομική επιβεβαίωση
της απεικονιστικής διάγνωσης της ΣΑ.
Η κύρια διαφορική διάγνωση της ΣΑ είναι από καρκίνο πρωτοπαθή ή μεταστατικό
στον πνεύμονα ή στον υπεζωκότα, δεδομένου ότι υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις
όπου συνυπάρχουν και τα δύο. Αυτός είναι ο λόγος που η ΣΑ κατατάσσεται στους
ψευδοκαρκίνους του πνεύμονα. Άλλες πα37

θήσεις που προκαλούν παρόμοια ακτινολογική εικόνα είναι η στρογγύλη πνευμονία, το πλασματοκυτταρικό κοκκίωμα, η
κοκκιωμάτωση του Wegener, ο νευρογενής καρκίνος, το απόστημα πνεύμονα, οι
μυκοβακτηριακές, μυκητιασικές και λεμφο-υπερπλαστικές νόσοι.
Δεν υφίσταται ειδική θεραπεία για τη
ΣΑ. Χειρουργική εξαίρεση θα πρέπει να
σκεφτόμαστε μόνο όταν η επίπτωση στη
λειτουργία του πνεύμονα είναι μεγάλη ή
όταν τεκμηριώνεται η παρουσία συνυπάρχουσας κακοήθειας. Η ΣΑ μπορεί να
διαγνωσθεί ως οξεία όταν διαπιστώνεται
η παρουσία υπεζωκοτικής συλλογής, ως
υποξεία κατά τη διάρκεια της αποδρομής
της υπεζωκοτικής συλλογής ή χρόνια μετά
από υπεζωκοτική συλλογή ή έκθεση σε
αμίαντο. Η κύρια ιστοπαθολογική βλάβη,
είναι μια εστία τοπικής ίνωσης στο σπλαχνικό υπεζωκότα κάτω από την οποία υπάρχει ζαρωμένος και αναδιπλωμένος υπεζωκότας. Ο τελευταίος προβάλλει βαθιές προσεκβολές μέσα στο υποκείμενο πνευμονικό παρέγχυμα. Η ακτινολογική σκίαση αντιστοιχεί στον ατελεκτασικό πνεύμονα με εστίες ίνωσης του ενδιάμεσου ιστού και όχι σε μια συμπαγή μάζα. Η ΣΑ είναι καθαρά βλάβη του σπλαχνικού υπεζωκότα σε αντίθεση με τις υπεζωκοτικές πλάκες οι οποίες προέρχονται από τον τοιχωματικό.
Ο μηχανισμός σχηματισμού της ΣΑ είναι
ακόμα υπό συζήτηση. Έχουν αναπτυχθεί
δύο κύριες θεωρίες στην προσπάθεια να
εξηγηθεί η ανάπτυξή της: η “αναδιπλούμενη” και η “ινωτική”. Σύμφωνα με την
πρώτη θεωρία το αρχικό γεγονός στην
παθογένεση της ΣΑ είναι η συμπίεση του
πνευμονικού παρεγχύματος και η επακόλουθη αναδίπλωση από τη συσσώρευση
πλευριτικού υγρού. Η ινωτική θεωρία υποστηρίζει ότι το αρχικό γεγονός για το σχηματισμό της ΣΑ είναι η τοπική φλεγμονή
του σπλαγχνικού υπεζωκότα. Ακολουθεί
επανόρθωση που καταλήγει σε ίνωση. Η
επακόλουθη συρρίκνωση αυτής της ινωτικής εστίας του σπλαγχνικού υπεζωκότα
οδηγεί στο σχηματισμό ΣΑ στο υποκείμενο πνευμονικό παρέγχυμα. Σήμερα, οι
δύο αυτές θεωρίες στέκονται αλληλοσυμπληρούμενες.
Εμείς προτείνουμε την παραμόρφωση
των μικρών βρόγχων ως ένα συμπληρωματικό μηχανισμό στο σχηματισμό της ΣΑ.
Ο στραγγαλισμός των μικρών αεραγωγών
με επακόλουθη απορρόφηση του αέρα
περιφερικά και τοπική ατελεκτασία, θα
μπορούσε να εξηγήσει την εκλεκτική προσβολή του μέσου λοβού και της γλωσσίδας και την επιδημιολογική σύνδεση με το
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κάπνισμα. Σε αντίθεση με τις άλλες δύο
θεωρίες αυτή θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει την αργή αποδρομή που παρατηρείται στις χρόνιες βλάβες.
Η σχέση της ΣΑ με την κακοήθεια περιλαμβάνει δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι η μεγάλη της ομοιότητα με τον
καρκίνο του πνεύμονα και το μεσοθηλίωμα και η επιτακτική ανάγκη διαφοροδιάγνωσης. Το δεύτερο είναι αν η ΣΑ που
σχετίζεται με έκθεση σε αμίαντο προδιαθέτει για καρκίνο ή όχι. Μόνο μια μελέτη έχει ασχοληθεί με αυτό. Σύμφωνα με
αυτήν, οι ασθενείς με ΣΑ και συνυπάρχουσα διάχυτη πάχυνση του υπεζωκότα
και/ή διάμεση ίνωση είχαν στατιστικά σημαντική αύξηση στην κατακράτηση σωματιδίων αμιάντου σε αντίθεση με ασθενείς
που είχαν μόνο υπεζωκοτικές πλάκες. Εν
τέλει, οι ασθενείς με ΣΑ οφειλόμενη στην
έκθεση σε αμίαντο συνιστούν πληθυσμό
που έχει εκτεθεί σε γνωστή καρκινογόνο
ουσία. Γι’ αυτό όταν ανευρίσκεται τέτοια
βλάβη, οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε στενή παρακολούθηση.
Συμπερασματικά, η Στρογγύλη
Ατελεκτασία αποτελεί μια σπάνια νοσολογική οντότητα, αποτέλεσμα προσβολής του σπλαχνικού υπεζωκότα από παθογόνες διαδικασίες, και χαρακτηρίζεται
από μεγάλη απόκλιση μεταξύ των ελάχιστων κλινικών και των εντυπωσιακών
απεικονιστικών ευρημάτων. Η γνώση ύπαρξης αυτής της σπάνιας οντότητας είναι σημαντική προκειμένου να γίνει σωστή διάγνωση.
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