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Choroba Castlemana  opis przypadku
Castlemans disease  case report
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Choroba Castlemana to rzadko wystêpuj¹cy przerost wêz³ów
ch³onnych o niejasnej etiologii i patogenezie. Zwykle ujawnia siê jako
pojedynczy, wolnorosn¹cy guz, zlokalizowany w ródpiersiu. Istnieje
równie¿ postaæ wieloogniskowa choroby. Autorzy przedstawiaj¹
przypadek 21-letniej chorej z guzem Castlemana, zlokalizowanym na
szyi. Guz szyi by³ jedynym objawem choroby. Pacjentka leczona by³a
operacyjnie. Zgodnie z wynikiem badania histopatologicznego
rozpoznano postaæ naczyniowo-szklist¹ choroby Castlemana. W okresie
roku po obserwacji nie stwierdzono wznowy.

Castlemans disease is uncommon lymphadenopathy of unknown
etiology and pathogenesis. Usually, it occurs in the form of a solitary
slow growing mass, classically situated in mediastinum, although it
may appear as a multifocal. The authors present a case of 21-year old
female patient with Castlemans disease in the neck region. The only
symptom was tumour of the neck. The tumour was excised and
histological examination showed a hyaline-vascular type of Castlemans
disease. One year after the surgery there have been no signs of
recurrence of the disease.

Przedstawiono istniej¹ce hipotezy dotycz¹ce etiologii i patogenezy
choroby, zasad diagnostyki i leczenia oraz rokowanie w chorobie
Castlemana. W przypadku postaci ograniczonej choroby, usuniêcie
guza jest leczeniem z wyboru i rokowanie jest dobre. Postaæ
wieloogniskowa, która dotyczy g³ównie wêz³ów powierzchownych,
ma bardziej agresywny przebieg, a rokowanie jest niepewne. Nie
ustalono optymalnego postêpowania dla postaci wieloogniskowej, lecz
wiadomym jest, ¿e leczenie chirurgiczne jest niewystarczaj¹ce.

The authors discuss the etiology and pathogenesis, diagnostics,
treatment and prognosis in Castlemans disease. All cases of localized
form of the disease, mostly hyaline-vascular type, occur usually in
young population and the prognosis after surgical excision is good. In
multifocal type, where superficial nodes are affected, the disease is
more aggressive and the prognosis is poor. No optimal procedure has
been established for the multifocal type of the disease, while surgery
alone is known to be insufficient.

S³owa kluczowe: choroba Castlemana, limfadenopatia, bezobjawowy
guz szyi, szyja

Key words: Castlemans disease, lymphadenopathy, asymptomatic
neck mass, neck

© Otorynolaryngologia 2007, 6(1): 55-59

Adres do korespondencji / Address for Correspondence

www.mediton.pl/orl

Antoni Bruzgielewicz
Katedra i Klinika Otolaryngologii AM
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 022 599 10 12, fax: 022 599 25 23, antek@amwaw.edu.pl

Nades³ano: 21.11.2006
Zakwalifikowano do druku: 16.03.2007

obecnie wyró¿nia siê postaæ zlokalizowan¹ i wieloogniskow¹. Najczêstszym miejscem lokalizacji
Choroba Castlemana jest to rzadko wystêpuchoroby jest ródpiersie; g³owa i szyja zajmuj¹ druj¹cy rodzaj przerostu wêz³ów ch³onnych. W litegie miejsce. Przedstawiony przypadek guza szyi
raturze spotyka siê wiele terminów okrelaj¹cych
jako postaci zlokalizowanej choroby Castlemana
tê jednostkê chorobow¹: olbrzymi lub naczyniojest okazj¹ do podsumowania obecnej wiedzy na
wo-grudkowy przerost wêz³ów ch³onnych, ³agodten temat.
ny ch³oniak olbrzymi, hamartoma wêz³ów ch³onnych [1].
Dotychczas nie ustalono jednoznacznie etiolo- OPIS PRZYPADKU
gii i patogenezy choroby [2]. Pierwszy raz zosta³a
21-letnia chora zosta³a przyjêta do Kliniki Otoona opisana w 1956 roku przez Castlemana i wsp., laryngologii z powodu guza na szyi po stronie prau 13 chorych jako powiêkszenie wêz³ów ch³on- wej, który od roku powiêksza³ siê, nie powoduj¹c
nych ograniczone do ródpiersia [3]. Klinicznie ¿adnych dolegliwoci bólowych. Dwa miesi¹ce
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wczeniej, w innym orodku, u chorej wykonano
biopsjê otwart¹ guza. Wynik badania histopatologicznego: guz Castlemana, postaæ naczyniowo
szklista.
W dniu przyjêcia chora by³a w stanie ogólnym
dobrym, nie zg³asza³a istotnych dolegliwoci.
W badaniu przedmiotowym stwierdzono guz szyi
po stronie prawej, zlokalizowany poni¿ej k¹ta ¿uchwy, o rednicy 5 cm, twardy, niebolesny, trudno
przesuwalny, skóra nad nim by³a niezmieniona.
Pozosta³e wêz³y ch³onne szyi w badaniu palpacyjnym niepowiêkszone.
Wyniki badañ laboratoryjnych krwi, radiogram
klatki piersiowej oraz badanie tomograficzne jamy
brzusznej by³y prawid³owe. Badanie rezonansem
magnetycznym pokaza³o po stronie prawej, nieco
poni¿ej k¹ta ¿uchwy, wêze³ ch³onny powiêkszony
do 20x34x44 mm, jednorodny, ulegaj¹cy intensywnemu, jednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu (ryc. 1). Poza tym obustronnie na szyi obecne
by³y liczne drobniejsze wêz³y ch³onne do 12-13 mm.
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Ryc. 2. Usuniêty guz

Wynik badania histopatologicznego potwierdzi³
istnienie choroby Castlemana, postaci naczyniowo-szklistej w usuniêtym guzie oraz w niektórych drobnych wêz³ach ch³onnych. Czêæ pozosta³ych usuniêtych wêz³ów ch³onnych zmieniona by³a odczynowo, wykazywa³a odczyn mieszany z obu stref
limfocytów B i T oraz zatok. Chora pozostaje od
roku pod opiek¹ poradni przyklinicznej, nie stwierdza siê cech nawrotu choroby.
ETIOLOGIA

Ryc. 1. Guz w obrazie rezonansu magnetycznego

Chora zakwalifikowana zosta³a do leczenia
operacyjnego. Wykonano wyciêcie guza. W miejscu uprzedniego pobrania tkanek toczy³ siê proces zapalny, a preparacjê guza utrudnia³y liczne
zrosty. Guz usytuowany by³ bocznie od naczyñ
szyjnych, przylega³ jednak cile do ¿y³y szyjnej.
Guz usuniêto w ca³oci (ryc. 2). Chora otrzymywa³a w okresie oko³ooperacyjnym przez 7 dni ceftriakson (1g/24h) we wstrzykniêciach do¿ylnych.
Rana wygoi³a siê prawid³owo.

Choroba Castlemana to rzadko wystêpuj¹cy
³agodny przerost wêz³ów ch³onnych. Opisywane
s¹ zwykle pojedyncze przypadki, b¹d niewielkie
grupy chorych [4,5].
Etiologia choroby jest niejasna. Charakterystyczne, odczynowe powiêkszenie wêz³ów ch³onnych mo¿e byæ wynikiem przewlek³ej stymulacji
antygenami. Patogenezê tej choroby ³¹czy siê z infekcj¹ wirusem Epsteina-Barr, toksoplazm¹ lub
mykobakteri¹ [1,2]. Wród czynników sprawczych
wymienia siê obni¿enie odpornoci immunologicznej i autoimmunizacjê [6-8]. Wieloogniskowa postaæ tej choroby ³¹czy siê patogenetycznie z obecnoci¹ wirusa herpes typ 8 (HHV-8). Wirus ten jest
równie¿ wykrywany u chorych na AIDS oraz niektóre ch³oniaki, tak¿e w zwi¹zanym z AIDS miêsaku Kaposiego [9,10].
PATOGENEZA I HISTOPATOLOGIA
Rozwa¿a siê zaburzenia rozwoju i wzrostu
wêz³ów ch³onnych [11]. Stwierdzono grudkow¹
dysplazjê komórek dendrytycznych, zale¿noæ od
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cytokin np. interleukiny 6 (IL-6) i nadmiern¹ produkcjê cz¹steczek adhezyjnych. Nasilona produkcja IL-6 przez zmienione wêz³y ch³onne uwa¿ana
jest za zasadnicz¹ w patogenezie tej choroby
[12,13]. IL-6 bierze udzia³ w proliferacji i dojrzewaniu limfocytów B w kierunku produkuj¹cych
immunoglobuliny plazmocytów. Uwa¿a siê, ¿e jest
ona odpowiedzialna za objawy ogólnoustrojowe,
które wystêpuj¹ przede wszystkim w postaci wieloogniskowej. Niektórzy zaliczaj¹ postaæ jednoogniskow¹ choroby do zaburzeñ rozwojowych
(hamartoma).
Mikroskopowo wyró¿niamy trzy typy histologiczne choroby: naczyniowoszklist¹ i plazmatycznokomórkow¹, opisane w 1969 roku przez Flendringa i Schillinga [14] oraz postaæ przejciow¹
(mieszan¹), opisan¹ trzy lata póniej przez Kellera
i wsp [1].
Najczêciej (w 91%) wystêpuj¹ca jest postaæ naczyniowoszklista, która charakteryzuje siê znaczn¹ proliferacj¹ ma³ych naczyñ krwiononych
w przestrzeniach miêdzygrudkowych. Charakterystyczne jest obfite szkliwienie i w³óknienie cian
tych naczyñ. Grudki ch³onne s¹ okr¹g³e, ró¿nej
wielkoci, z zanikaj¹cymi orodkami rozmna¿ania.
Naczynia centralne orodków s¹ zachowane, ale
o pogrubia³ych cianach (ryc. 3 i 4).
Postaæ plazmatycznokomórkowa charakteryzuje siê obecnoci¹ znacznie zwiêkszonej iloci
komórek plazmatycznych w okolicy miêdzygrudkowej oraz przyzatokowej. Orodki rozmna¿ania
s¹ zwykle pobudzone, rozsiane na ca³ej powierzchni, o normalnym wygl¹dzie. Istnieje hipoteza, ¿e
postaæ plazmatycznokomórkowa jest pocz¹tkowym, aktywnym stadium choroby, podczas gdy
postaæ naczyniowoszklista jest ostatecznym zejciem zmian [14]. Inna teoria to propozycja traktowania obu postaci jako odrêbnych jednostek
chorobowych.
Specyficzny obraz histopatologiczny zmian
w obu postaciach choroby nie jest dla nich swoisty. Nale¿y go ró¿nicowaæ z limfadenopati¹
w AIDS, zmianami w reumatoidalnym zapaleniu
stawów, w chorobie Sjögrena, w nadwra¿liwoci
na fenytoinê, w stanach immunosupresji jatrogennej [15]. Podobne, zmiany histopatologiczne w chorobie Hogdkina s¹ przyczyn¹ b³êdów diagnostycznych [16]. Z tego powodu niezwykle wa¿ny jest
przekaz informacji na temat klinicznego obrazu
choroby, którego oczekuje tu specjalista patomorfolog.

57

Ryc. 3. Obraz histopatologiczny choroby Castlemana.
Kilka zanikowych orodków rozmna¿ania w grudce ch³onnej oraz szkliste z³ogi (strza³ka)

Ryc. 4. Obraz histopatologiczny choroby Castlemana.
Liczne naczynia. Barwienie immunohistochemiczne
z CD34

KLINIKA
Klinicznie istotne jest rozró¿nienie postaci zlokalizowanej i wieloogniskowej tej choroby. Postaæ
wieloogniskowa, opisana przez Leibetsedera i Turnera ok. 30 lat temu, jest bardzo rzadka i dotyczy
wielu wêz³ów, czêsto w odleg³ych okolicach cia³a
[17]. Powiêkszone wêz³y ch³onne najczêciej znajduj¹ siê w krezce, przestrzeni zaotrzewnowej, a tak¿e narz¹dach limfatycznych [1,2]. Postaæ ta jest
uwa¿ana obecnie za potencjalnie z³oliwy rozrost
limfatyczny. Obserwuje siê zwi¹zek epidemiologiczny i etiologiczny tej choroby z zespo³em POEMS (polyneuropathy, organomegaly, endocrinpathy,
monoclonal proteinemia, skin changes  polineuropatia, powiêkszenie narz¹dów mi¹¿szowych, en-
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dokrynopatia, gammapatia monoklonalna, zmiany skórne), z osteosklerotyczn¹ postaci¹ szpiczaka mnogiego (osteosclerotic myeloma), miêsakiem
Kaposiego i AIDS. Chorzy na wieloogniskow¹
postaæ choroby maj¹ zaburzenia odpornoci i spowodowane tym zwiêkszone ryzyko rozwoju infekcji i nowotworów, zw³aszcza ch³oniaków. Objawy
choroby przypominaj¹ infekcjê wirusow¹: os³abienie, gor¹czka, utrata wagi i apetytu, poty. W badaniu przedmiotowym, obok powiêkszenia wêz³ów
ch³onnych, stwierdziæ mo¿na hepato- i splenomegaliê oraz wysypki skórne, a w badaniach laboratoryjnych: anemiê, hypoalbuminemiê, hypergammaglobulinemiê oraz leukopeniê i trombocytopeniê [1]. Ta postaæ choroby wystêpuje czêciej u kobiet, a szczyt zachorowañ przypada na pi¹t¹ dekadê ¿ycia (rednia 57 lat) [18].
Wieloorodkowa postaæ choroby Castlemana
ma agresywny przebieg i w¹tpliwe rokowanie,
pomimo leczenia po³owa chorych umiera w ci¹gu 26-30 miesiêcy. Leczenie tej postaci choroby jest
najczêciej skojarzone: chemioterapia, sterydoterapia i radioterapia. Opisywana w literaturze chemioterapia oparta by³a na cyklofosfamidzie i azatioprynie, a sterydoterapia, z zastosowaniem prednizonu, pozwala³a na uzyskanie czasowej remisji
[19-21].
Postaæ zlokalizowana zwykle ujawnia siê jako
pojedynczy guz, znajduj¹cy siê w ródpiersiu, na
szyi, w przestrzeni zaotrzewnowej lub w dole pachowym. Rzadko s¹ to guzy mnogie. Choroba
Castlemana g³owy i szyi najczêciej jest samotnym
guzem umiejscowionym dorodkowo od miênia
mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Opisano
równie¿ przypadki guzów Castlemana nosogard³a
i krtani [22,23]. Choroba przebiega bezobjawowo
od 2 miesiêcy do 10 lat [24]. Niektórzy pacjenci
odczuwaj¹ pewne dolegliwoci: niespecyficzny ból
lub rozpieranie, zmêczenie, gor¹czkê, pocenie.
W badaniach laboratoryjnych mo¿na stwierdziæ:
anemiê, hipergammaglobulinemiê, hipoalbuminemiê, leukocytozê i podwy¿szone OB [25]. Zlokalizowana choroba Castlemana mo¿e rozwin¹æ siê
w ka¿dym wieku, jednak najczêciej w okresie dojrzewania lub u m³odych doros³ych, bez predylekcji p³ci. Najm³odszy opisany pacjent z rozpoznan¹ chorob¹ Castlemana mia³ 6 miesiêcy [26].
Diagnostyka
Nie istniej¹ testy diagnostyczne, swoiste dla choroby Castlemana. Problem diagnostyczny stanowi ubóstwo objawów, brak swoistych markerów
i fakt, ¿e guz Castlemana mo¿e wygl¹daæ identycznie jak inne nowotwory g³owy i szyi. Usuniêcie
zmian i badanie histopatologiczne stanowi¹ jedy-
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n¹ mo¿liwoæ postawienia ostatecznego rozpoznania [11,24,26]. Jednak pomimo tego, ¿e ¿adne z badañ przedoperacyjnych, takich jak badania laboratoryjne, obrazowe oraz biopsja cienkoig³owa nie
pozwalaj¹ na rozpoznanie, to jednak zawê¿aj¹ diagnostykê ró¿nicow¹ [11,25,26]. Wyniki tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego s¹
niespecyficzne. Widoczny jest guz zbudowany
z tkanki miêkkiej, jednorodny lub niejednorodny,
wzmacniaj¹cy siê po podaniu kontrastu z ró¿n¹
intensywnoci¹ [27].
Diagnostyka ró¿nicowa obejmuje wszystkie
choroby zapalne prowadz¹ce do limfadenopatii
szyjnej, w tym grulicê, sarkoidozê, toksoplazmozê, AIDS, ale równie¿ niektóre guzy np.: neurofibromê, ch³oniaki, limfadenopatiê angioiimunoblastyczn¹, plazmocytomê, guzy przerzutowe
[11,12,28].
Leczenie
Makroskopowo, zmienione chorobowo tkanki to dobrze ograniczone, twarde, owalne guzy,
zwykle o rednicy 3-8 cm [29]. Wyciêcie zmian jest
leczeniem z wyboru dla postaci naczyniowo-szklistej [22,30,31]. Poniewa¿ ocena histologiczna jest
warunkiem koniecznym postawienia rozpoznania,
to usuniêcie zmian ma wartoæ zarówno diagnostyczn¹ jak i terapeutyczn¹. W przypadkach nieoperacyjnych stosuje siê radioterapiê, jednak daje
ona gorsze efekty. W ograniczonej postaci plazmatyczno  grudkowej leczenie operacyjne równie¿
pozwala na pomylne rokowanie.
WNIOSKI
Choroba Castlemana to rzadko wystêpuj¹cy
rozrost wêz³ów ch³onnych o nieustalonej jednoznacznie etiologii. W praktyce otolaryngologicznej najczêciej wystêpuje jako guz szyi. Rozpoznanie choroby opiera siê na badaniu histopatologicznym. Obraz mikroskopowy jest nieswoisty, dlatego niezmiernie wa¿na jest wspó³praca lekarza klinicysty i histopatologa.
W przypadku rozpoznania postaci wieloogniskowej rokowanie jest niepewne, dlatego w przypadku stwierdzenia guza Castlemana nale¿y wykluczyæ obecnoæ innych ognisk. Badania diagnostyczne, które nale¿y wykonaæ to: radiogram klatki piersiowej i badanie ultrasonograficzne jamy
brzusznej. Nie ustalono optymalnego leczenia dla
postaci wieloogniskowej. W przypadku postaci
ograniczonej choroby usuniêcie guza jest leczeniem z wyboru, a rokowanie jest dobre. Niezmiernie rzadko opisywane s¹ wznowy guza, ale wskazana jest obserwacja chorego.
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