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Evaluation of etiological factors of childhood lymphadenopathy in Lodz region 
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Wstęp. Powiększenie węzłów chłonnych u dzieci to ważny problem kliniczny i diagnostyczny. Przyczyną po-
nad 80% przypadków limfadenopatii są zmiany nienowotworowe. 
Cel pracy. ewaluacja czynników etiologicznych limfadenopatii u dzieci w regionie łódzkim. 
Materiał i metody. Przeprowadzono analizę histokliniczną 100 przypadków powiększenia węzłów chłonnych. 
Wyniki. Najczęściej powiększenie węzłów chłonnych obserwowano u dzieci w wieku 7–9 lat, udział procentowy obu płci był po-
dobny. Limfadenopatia dotyczyła najczęściej węzłów szyjnych, pachowych i pachwinowych. U 99% pacjentów zdiagnozowano 
nienowotworową przyczynę limfadenopatii. Większość (53%) pacjentów przebyło uprzednio minimum jedną chorobę zakaźną. 
Wnioski. 1. obraz odczynowych węzłów chłonnych w badaniu fizykalnym często fałszywie nasuwa podejrzenie rozrostu 
nowotworowego. 2. Pogłębiona (serologiczna) diagnostyka limfadenopatii wydaje się być niezbędna w każdym przypadku. 
Słowa kluczowe: limfadenopatia, dzieci, infekcje.

Background. Lymph nodes enlargement is an important clinical and diagnostic problem. In 80% of cases, lymphad-
enopathy is due to non-neoplastic reasons. 
Objectives. The aim of the study was to evaluate etiological factors of lymphadenopathy in children in Lodz region. 
Material and methods. The histoclinical analysis of 100 cases of lymph node enlargement was done. 
Results. The main group of patients were children 7–9 years old. The number of cases in boys and girls was similar. Cervical, 
inguinal and axillary lymph nodes were mainly involved. In 99% of cases non-neoplastic cause of lymphadenopathy was di-
agnosed. The majority of patients (53%) previously suffered from infectious diseases. 
Conclusions. 1. The picture of truly reactive lymph nodes during physical examination commonly indicates false neoplastic 
origin. 2. Wide diagnostic procedures (serological) seem to be necessary in all lymphadenopathy cases. 
Key words: lymphadenopathy, children, infections.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
Limfadenopatia jest częstym i typowym objawem obser-

wowanym w wieku rozwojowym. W świetle badań najczę-
ściej jej przyczyny są nienowotworowe, tj. ostre nieswoiste 
zapalenie węzłów, toksoplazmoza, choroba kociego pazura, 
mononukleoza zakaźna, zespół hemofagocytarny oraz cho-
roba Castlemana. Diagnostyka przyczyn powiększenia wę-
złów chłonnych nie prowadzi do jednoznacznego ustale-
nia czynnika sprawczego, głównie ze względu na brak róż-
nic morfologicznych w badaniu mikroskopowym odczyno-
wych węzłów chłonnych. 

Cel pracy
Celem pracy była ewaluacja czynników etiologicznych 

limfadenopatii wieku rozwojowego w makroregionie łódzkim. 

Materiał i metody
Przeprowadzono analizę histokliniczną 100 przypad-

ków limfadenopatii u dzieci, uwzględniając: wiek, płeć, ce-
chy powiększonych węzłów chłonnych (lokalizacja, wiel-
kość, bolesność, konsystencja, tworzenie pakietu), objawy 
kliniczne, wyniki badań dodatkowych, wywiad (przeby-
te choroby zakaźne, kontakt ze zwierzętami, występowa-
nie chorób nowotworowych w rodzinie) oraz wynik bada-

nia patomorfologicznego. Analizy statystycznej dokonano 
z użyciem pakietu sYsTAT for Windows, przyjmując zna-
mienność na poziomie p < 0,05. 

Wyniki
spośród 100 pacjentów, 62 to chłopcy, a 38 – dziew-

częta. Najczęściej powiększenie węzłów chłonnych obser-
wowano w wieku 7–9 lat (25%). Najmniej liczną grupę sta-
nowiły dzieci w wieku 0–3 lata (7%). W pozostałych gru-
pach wiekowych wyniki przedstawiały się następująco: 4–6 
lat – 20%, 10–12 lat – 16%, 13–15 lat – 15%, 16–18 lat 
– 17%. Cechy powiększonych węzłów chłonnych przedsta-
wiają tabele 1–3, natomiast dane z wywiadu – tabele 4 i 5. 

Tabela 1. Cechy węzłów 

Cecha Tak Nie

zwarta konsystencja 83% 17%

bolesność 18% 82%

Tworzenie pakietów 90% 10%

U 99% pacjentów zdiagnozowano nienowotworową 
przyczynę limfadenopatii (w jednym przypadku rozpozna-
no chłoniaka Hodgkina). Nie ujawniono znamiennych sta-
tystycznie zależności pomiędzy badanymi cechami histokli-
nicznymi. 
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Tabela 2. Lokalizacja węzłów 

Węzły chłonne Odsetek 

szyjne 38%

Pachowe 21%

Pachwinowe 19%

Karkowe 11%

Mostkowo-obojczykowo-sutkowe 4%

Krezkowe 3%

obwodowe 3%

We wnękach płuc 1%

Tabela 3. Wielkość węzłów chłonnych

Wielkość Odsetek 

do 10 mm 46%

11–15 mm 18%

16–20 mm 17%

21–25 mm 4%

26–30 mm 6%

Powyżej 30 mm 9%

Tabela 4. Dane z wywiadu

Rodzaj danych Odsetek pacjentów z pozy-
tywnym wywiadem

Przebycie minimum jednej 
choroby zakaźnej 

53%

Choroba nowotworowa 
w rodzinie

39%

Kontakt ze zwierzętami do-
mowymi

62%

Ukąszenie przez kleszcza 15%

Tabela 5. Przebyte choroby zakaźne

Choroba Odsetek pacjentów z pozy-
tywnym wywiadem

ospa wietrzna 53%

Świnka 19%

Różyczka 15%

Krztusiec 6%

Płonica 3%

Półpasiec 1%

szkarlatyna 1%

Liszajec zakaźny 1%

Pneumocytoza 1%

Dyskusja 
Powiększenie węzłów chłonnych w wieku rozwojo-

wym ma najczęściej charakter odczynowy, będąc reakcją na 

obecność licznych i różnorodnych patogenów, głównie bak-
terii. Uwagę lekarzy przykuwają jednak przede wszystkim 
rozrosty nowotworowe w węzłach chłonnych, które choć 
znacznie rzadsze niż zmiany odczynowe, ze względu na 
wagę rozpoznania, są poddawane wnikliwej diagnostyce, 
głównie morfologicznej, po usunięciu powiększonych wę-
złów chłonnych w całości [1]. 

Pozornie dobrze poznane procesy nienowotworowej 
limfadenopatii mogą w niektórych aspektach okazać się za-
skakujące. W dyskutowanych badaniach, co jest zgodne 
z danymi literaturowymi, najczęstszą przyczyną powięk-
szenia węzłów chłonnych był proces nienowotworowy, 
większość pacjentów stanowiły dzieci do 15. roku życia, 
limfadenopatia dotyczyła węzłów chłonnych dostępnych 
w badaniu fizykalnym, a rozmiar węzłów nie miał związku 
z czynnikiem etiologicznym [2]. Jednakże, aż u ponad 80% 
pacjentów powiększone węzły chłonne miały zwartą kon-
systencję, tworzyły pakiety i były niebolesne, podczas gdy 
to przede wszystkim bolesność lub tkliwość w badaniu pal-
pacyjnym jest charakterystyczna dla procesów zapalnych/ 
/odczynowych, a przedstawiony opis może i powinien na-
suwać podejrzenie choroby nowotworowej [3, 4]. Należy 
również zwrócić uwagę, że w ponad połowie przypadków 
wielkość, nienowotworowych, jak się później okazało, wę-
złów chłonnych, przekroczyła 1 cm, a w 9% – 3 cm. 

W większości badanych przypadków limfadenopatii nie 
udało się ostatecznie określić jej przyczyny. U 53% pacjen-
tów odnotowano w wywiadzie przebycie chociażby jednej 
choroby zakaźnej (najczęściej w kolejności: ospa wietrzna, 
świnka i różyczka). Niestety choroby te nie powodują żad-
nych charakterystycznych zmian morfologicznych i w bada-
niu histopatologicznym węzłów chłonnych nie można ich 
zróżnicować. Podobnie aż 62% chorych podało kontakt 
z przynajmniej jednym zwierzęciem domowym, ale co istot-
ne w tej grupie poszerzona (głównie serologiczna) diagno-
styka doprowadziła (u pięciorga z tych dzieci) do ujawnie-
nia odzwierzęcych chorób zakaźnych lub pasożytniczych. 

Uprawnionym wydaje się być stwierdzenie, że celowe 
jest prowadzenie pogłębionej diagnostyki w każdym przy-
padku, gdyż pozwoli ona u części dzieci na jednoznacz-
ne ujawnienie czynnika etiologicznego, a co za tym idzie 
– na właściwe leczenie, istotne dla zdrowia dziecka w przy-
szłości. Niezwykle interesującym wynikiem badań jest tak-
że fakt, że aż u 15% dzieci z limfadenopatią stwierdzono 
dodatnie markery boreliozy [5]. Pełne wyjaśnienie tego zja-
wiska oraz jego znaczenia w wieku rozwojowym wymaga 
dalszych badań.

 Wnioski 
1. obraz odczynowych węzłów chłonnych w badaniu fi-

zykalnym może fałszywie nasuwać podejrzenie rozro-
stu nowotworowego. 

2. Czynniki etiologiczne limfadenopatii w wieku rozwo-
jowym w większości pozostają nierozpoznane, jednak 
pogłębiona, głównie serologiczna diagnostyka pozwa-
la na ujawnienie części z nich, co pozwala na wpro-
wadzenie celowanego leczenia i może mieć znacze-
nie dla dalszych losów dzieci. Tym samym diagnostyka 
taka wydaje się być niezbędna w każdym przypadku. 
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