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Diagnostyka różnicowa powiększonych  
węzłów chłonnych w praktyce lekarza rodzinnego

Differential diagnosis of enlarged lymph nodes  
in family doctor’s practice
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A – przygotowanie projektu badania, b – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

W pracy przedstawiono najważniejsze dane, które winny być uwzględnione przy diagnostyce różnicowej po-
większonych węzłów chłonnych.
Słowa kluczowe: powiększone węzły chłonne, diagnostyka różnicowa, praktyka lekarza rodzinnego.

Summary: In the following paper the most important data for differential diagnosis of enlarged lymph nodes were 
presented.
Key words: enlarged lymph nodes, differential diagnosis, family doctor's practice.

Streszczenie

Summary

powiększenie węzłów chłonnych. Najlepiej podawać po-
większenie w cm, w dwóch wymiarach. Oprócz wielkości 
ważna jest struktura węzła: miękkie i bolesne najczęściej 
występują w zapaleniu, twarde – najczęściej w nowotwo-
rach, zrośnięte z podścieliskiem i ze sobą to najczęściej wę-
zły patologiczne – w nowotworach, zapaleniu gruźliczym, 
chełbocące – przy ropnym zapaleniu węzła chłonnego. Na 
diagnostykę powiększonych węzłów chłonnych ma wpływ 
również okolica, w której się znajdują. Część węzłów 
chłonnych jest dostępna w badaniu palpacyjnym, a część 
jak we wnętrzu klatki piersiowej – zaotrzewnowe i otrzew-
nowe nie są dostępne. Węzły chłonne w klatce piersiowej 
i jamie brzusznej należy badać za pomocą obrazowania: 
RTG klatki piersiowej, TK, MRI, PET, a w jamie brzusznej 
dodatkowo za pomocą USG. Węzły chłonne dostępne 
w badaniu to głównie węzły szyi, karku, twarzy, nadoboj-
czykowe, pach, pachwin, podkolanowe. Pomocna jest wie-
dza, z jakiego obszaru spływa chłonka do danych węzłów, 
aby stwierdzić, czy zmiany w nim nie są odpowiedzialne 
za powiększenie węzłów chłonnych. Powiększenie węzła 
w okolicy chrząstki tarczowej, jak i węzłów w okolicy nad-
obojczykowej, w większości ma charakter patologiczny 
i występuje w nowotworach. 
 – Jakie objawy towarzyszą powiększonym węzłom chłon-

nym: miejscowe czy ogólne. Najczęściej przyczyną powięk-
szenia węzłów pewnego obszaru są przyczyny miejsco-
we, np. zapalenie zębów, dziąseł – węzły podżuchwowe, 
głębokie szyjne – nosogardziel, język, jamy nosowe, pod-
niebienie itd. Należy pamiętać też, że do danych węzłów 
chłonnych spływa też chłonka z innych węzłów chłonnych, 
np. do wyżej wymienionych głębokich szyjnych spływa 
chłonka z węzłów karkowych. Do prawych węzłów chłon-
nych nadobojczykowych spływa chłonka z narządów klatki 
piersiowej (nowotwory śródpiersia, płuc, przełyku), a do le-
wych najczęściej z narządów jamy brzusznej (nowotwory 
np. żołądka, pęcherzyka żółciowego, trzustki, nerek, jąder, 
jajników, prostaty). Nowotwory z tych okolic dają prze-
rzuty do ww. węzłów. W obu tych grupach węzłów mogą 
wystąpić chłoniaki, które powstają ze struktur węzłowych. 
Objawy miejscowe najczęściej mają charakter zapalny. Jeśli 
wystąpią objawy ogólne, takie jak: poty nocne, gorączka, 
spadek masy ciała, a węzły chłonne są powiększone, twar-

W organizmie ludzkim jest około 600 węzłów chłon-
nych włączonych w układ naczyń chłonnych, które zbierają 
chłonkę z okolicznych tkanek. Chłonka przechodzi przez 
węzły chłonne, gdzie styka się ze strukturami węzła, które 
odpowiednio reagują na nieprawidłowe jej składniki, np.: 
bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, zmienione własne ko-
mórki itp. Do węzła chłonnego przechodzić mogą również 
komórki czy patogeny z krwi obwodowej przez żyłki z wy-
sokim śródbłonkiem znajdujące się w węzłach. Chłonka 
w jamie brzusznej transportuje dodatkowo lipidy. Ostatecz-
nie naczynia chłonne w postaci dwóch pni spływają do żył 
podobojczykowych. Węzły chłonne i śledziona stanowią 
II-rzędowe narządy immunologiczne. W nich ma miejsce 
przygotowanie odpowiedzi immunologicznej na różne pa-
togeny. Zetknięcie się z nimi aktywuje węzły chłonne – po-
mnożeniu ulegają ich składniki komórkowe i naczyniowe, 
węzły ulegają powiększeniu. Węzły chłonne mogą zatem 
powiększać się w wyniku: 
 – reakcji na patogeny, np. bakterie, wirusy oraz grzyby 

itp.; 
 – proliferacji składników komórkowych węzła chłonne-

go w ramach procesów zapalnych, takich jak: choroby 
alergiczne czy autoimmunologiczne; 

 – nowotworowego rozrostu składników komórkowych 
węzła chłonnego;

 – przerzutów nowotworowych do węzła;
 – nacieków przez makrofagi obładowane depozytami 

metabolitowymi w chorobach spichrzeniowych [1].
Prawidłowa ocena powiększonego węzła chłonnego 

wymaga wielostronnego podejścia:
 – Czy węzeł jest powiększony? – za powiększony węzeł

uważa się taki, którego średnica przekracza 1 cm, w pa-
chwinie 1,5 cm, a w okolicy chrząstki tarczowej krtani prze-
kracza > 0,5 cm. Niektórzy posiłkują się badaniem USG, 
w którym określa się stosunek osi długiej do krótkiej w dia-
gnostyce węzłów chłonnych szyi, a także obecnością prawi-
dłowych ich struktur w badaniu wszystkich węzłów. 
 – Jeśli powiększony, to gdzie i w jaki sposób: wielkość,

struktura, stosunek do okolicznych węzłów i podścieliska. 
Węzły mogą być powiększone pojedynczo, w grupie w jed-
nym regionie. Jeśli powiększone są w więcej niż trzech nie-
powiązanych regionach, to określa się to jako systemowe 
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pomocne badania to: OB, badanie w kierunku kiły, HIV, 
mononukleozy zakaźnej, guźlicy, na obecność przeciwciał 
przeciwjądrowych i in. Ponadto badania obrazowe można 
wykonać w miarę potrzeby, jak wspomniano wyżej. Jeśli 
mamy podejrzenie patologicznego powiększenia węzła 
chłonnego, to należy skierować na pobranie węzła w cało-
ści, pamiętając, że węzły pachowe i pachwinowe najczę-
ściej ulegają powiększeniu ze względu na częste zapalenia 
w tych okolicach i dlatego obraz histopatologiczny jest czę-
sto trudny do interpretacji. Jeśli jednak nie można pobrać 
węzłów z innych okolic, to zmuszeni jesteśmy pobrać z pa-
chy lub pachwiny. Punkcję cienkoigłową rezerwujemy dla 
kontroli choroby już rozpoznanej za pomocą biopsji całego 
lub części węzła chłonnego, np. za pomocą punkcji grubo-
igłowej [1–3]. 

Śledzionę należy traktować jako składową II-rzędowych 
narządów immunologicznych, gdyż często ulega ona po-
większeniu, łącznie z węzłami chłonnymi. Jej wymiar wy-
nosi 12–13 cm długości i szerokości 6–7 cm, waga poniżej 
250 g. Kiedy staje się macalna pod łukiem zazwyczaj jej 
długość wynosi 15–16 cm. Poza przyczynami powiększenia 
wymienionymi przy węzłach chłonnych, śledziona może 
ulec powiększeniu również przy hematopoezie pozaszpiko-
wej, nadmiernej czynności związanej z usuwaniem niepra-
widłowych erytrocytów, np. przy sferocytozie, a także przy 
nadciśnieniu w żyle wrotnej [2]. 

Reasumując przy powiększonych węzłach ważna jest 
decyzja, czy pobrać węzeł chłonny do badania histopatolo-
gicznego, czy nie. Jeśli przyczyną jest zakażenie miejscowe, 
to należy leczyć zależnie od wywołującego je patogenu, je-
śli przyczyną jest choroba ogólna wirusowa czy immunolo-
giczna, to postępować zależnie od tej choroby. Natomiast 
jeśli objawy wyraźnie wskazują na proces nowotworowy, 
to należy skierować pacjenta na pobranie węzła chłon-
nego do badania histopatologicznego. Jeżeli nie jesteśmy 
całkowicie do tego przekonani, to należy to skonsultować 
przedtem z hematologiem bądź onkologiem. W większości 
przypadków trudno jest ustalić przyczynę, dlatego należy 
takiego pacjenta obserwować i skontrolować powtórnie po 
4–6 tygodniach. Jeśli nadal utrzymują się powiększone wę-
zły chłonne, to skonsultować u specjalisty i postępować jak 
wyżej. 

de, nieprzesuwalne i zrośnięte ze sobą, to należy wówczas 
pomyśleć o chorobie nowotworowej, najczęściej chłoniaku 
i skierować pacjenta na pobranie węzła chłonnego do ba-
dania histopatologicznego. Przy objawach ogólnych wska-
zujących na chorobę zakaźną należy postępować zgodnie 
z pragmatyką dotyczącą chorób zakaźnych, podobnie ma 
się sprawa przy objawach wskazujących na chorobę aler-
giczną czy autoimmunologiczną (tab. 1). W diagnozowaniu 
powiększonych węzłów chłonnych należy w wywiadzie 
również uwzględnić zażywane leki. Takie leki, jak m.in.: 
allopurinol, kaptopril, atenolol, fenytoina, hydralazyna, pe-
nicylina, cefalosporyny, karbamazepina, mogą wywołać 
u niektórych pacjentów powiększenie węzłów chłonnych 
[2, 3]. 

Tabela 1. Przykładowe choroby związane z powiększeniem 
węzłów chłonnych

Zakaźne
Wirusy – mononukleoza, odra, półpasiec, HIV, wiatrówka.
Bakterie – paciorkowce, gronkowce, brucelloza, gruźlica, 
kiła, dyfteryt, lymphogranuloma venereum, tyfus.
Grzyby – histoplazmoza.
Pasożyty – toksoplazmoza.

Autoimmunologiczne
Reumatoidalne zapalenie stawów.
Toczeń trzewny.
Dermatomyositis.
Nadwrażliwość na leki.

Rozrost nowotworowy struktur węzła chłonnego
Chłoniaki typu non-Hodgkin i Hodgkina.

Choroby spichrzeniowe
Choroba Gaucher, Fabry, Tangier.

Badania dodatkowe pomagają ustalić przyczynę po-
większenia węzłów chłonnych. Badanie morfologii krwi 
z liczbą płytek krwi pozwala na przybliżenie rozpoznania 
nowotworowych chorób hematologicznych – białaczki, 
chłoniaków, nowotworów mieloproliferacyjnych, a także 
innych nowotworów i chorób autoimmunologicznych. Inne 
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