Quiz

uiz
Q
Quiz

ακτινολογικό
ΕΙΚΟΝΑ 1

Σιωπηλή πυκνοατελεκτασία
Ερώτηση

ΕΙΚΟΝΑ 2
Α

B

Ασθενής, 56 ετών, μη καπνιστής, έμπορος
αυτοκινήτων προσήλθε αναφέροντας έντονο άλγος αριστερού άνω άκρου, με επέκταση στην αριστερή ωμοπλάτη από 7μήνου, καθώς και μη παραγωγικό βήχα από
4μήνου. Για τα ενοχλήματα αυτά είχε επισκεφθεί ορθοπεδικούς και του είχαν χορηγηθεί μεγάλες ποσότητες ΜΣΑΦ. Δεν ανέφερε δύσπνοια, αιμόφυρτα πτύελα, απώλεια βάρους ή πυρετό. Ατομικό αναμνηστικό υποθυρεοειδισμού υπό αγωγή με θυροξίνη από έτους, και νοσηλείας προ 5ετίας σε πνευμονολογική κλινική για λοίμωξη του αναπνευστικού.
Ο εργαστηριακός έλεγχος εισαγωγής ήταν
χωρίς παθολογικά ευρήματα. Ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε πύκνωση με αεροβρογχόγραμμα στο δεξιό άνω λοβό και διάχυτη θολερότητα αριστερά, με σημαντική
μετατόπιση του μεσοθωρακίου (ατελεκτασία και συλλογή υγρού) (εικόνα 1).
Με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος
παροχετεύθηκαν 1.500 cc ξανθοχρωματικού υγρού (λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα).
Μετά την εκκενωτική παρακέντηση έγινε
CT θώρακος. Εκτός από την πύκνωση στο
δεξιό άνω λοβό με στοιχεία αεροβρογχογράμματος, αποκαλύφθηκε και σχεδόν
πλήρης ατελεκτασία του αριστερού πνεύμονα, καθώς και μικρής έκτασης πνευμοθώρακας (εικόνες 2α, 2β).
Κατά τη βρογχοσκόπηση, διαπιστώθηκε οί-
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δημα και σημαντική στένωση των στομίων των υποτμηματικών του αριστερού
κάτω λοβού και της γλωσσίδας χωρίς αλλοιώσεις στο
βλεννογόνο. Οι κυτταρολογικές των πτυέλων, του
washing και του brushing
από τη βρογχοσκόπηση, αλλά και του πλευριτικού υγρού ήταν αρνητικές για κακοήθεια. Αρνητικές επίσης ήταν οι καλλιέργειες των υλικών για κοινά μικρόβια και
για β-Koch.
Στη φάση αυτή, προσκομίστηκε από τους οικείους
του ασθενούς CT θώρακος που είχε γίνει προ 5ετίας, κατά τη νοσηλεία του
σε Πνευμονολογική κλινική για «λοίμωξη του αναπνευστικού» (εικόνα
3). Φαίνεται πυκνωτική εξεργασία στον αριστερό
κάτω λοβό, με ακτινοειδείς προσεκβολές και σε
ευρεία επαφή με τον υπεζωκότα. Τότε είχε βρογχοσκοπηθεί και είχε πάρει αντιβίωση.
Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, του είχε συσταθεί επανέλεγχος, τον οποίο δε θεώρησε απαραίτητο, καθώς τα συμπτώματά του είχαν υποχωρήσει. Από τότε και μέχρι την παρούσα εισαγωγή,
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δεν είχε υποβληθεί σε κανένα έλεγχο και ήταν
τελείως ασυμπτωματικός!
Ο προβληματισμός μας για την επίτευξη της διB
άγνωσης ήταν έντονος.
Τα αρνητικά ευρήματα από την απεικόνιση με
CT κοιλίας, εγκεφάλου και Sc οστών οδήγησαν
σε αδιέξοδο. Η επόμενη διαγνωστική μας πράξη, που ενείχε και κάποιο κίνδυνο έθεσε τη διάγνωση.
Απάντηση

Απάντηση
Πραγματοποιήθηκε FNB ( fine needle biopsy ) υπό CT της βλάβης του δεξιού άνω λοβού. Η απόφαση για τη διενέργεια της εξέτασης αυτής δεν ήταν εύκολη. Η πλήρης ατελεκτασία του αριστερού πνεύμονα, παρά την τοποθέτηση παροχετευτικού σωλήνα, θα δημιουργούσε στον
άρρωστο πρόβλημα σε περίπτωση δεξιού πνευμοθώρακα. Η εξέταση έγινε χωρίς επιπλοκές. Η
βιοψία ανέδειξε βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα πνεύμονα. Το νεόπλασμα πρέπει να γεννήθηκε εδώ και έξι χρόνια και αναπτύχθηκε σιωπηλά και ύπουλα ως ο μακροβιότερος βρογχικός
καρκίνος. Ο ασθενής βρίσκεται στον τρίτο κύκλο χημειοθεραπείας, και εμφανίζει ικανοποιητική
έως τώρα ανταπόκριση.
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