
Πέτρος Καρακίτσος
Καθηγητής 

Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας
Ιατρικής Σχολής Παμεπιστημίου Αθηνών



•Οσφυϊκή παρακέντηση στο μεσοσπονδύλιο 
διάστημα 3ου-4ου σπονδύλου

•Η σπονδυλική στήλη σε παράλληλη θέση
•Η πίεση αναρρόφησης μικρότερη από 180mm

Η2Ο

Σε υπόνοια αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης λόγω 
όγκου, αποστήματος ή αιμορραγίας, 
το ΕΝΥ πρέπει να αναρροφάται αργά 

υπό μανομετρικό έλεγχο



Φυσιολογικά
Διαυγές

Άχρουν

pH 1,003-1,008

90-150 ml

Παθολογικές Καταστάσεις

Σηπτική Φλεγμονή
Νεφελώδη γκριζωπή εμφάνιση

Φυματιώδη μηνιγγίτιδα
Αυξημένο ίζημα με μεμβρανώδη δίκτυα ινικής

 Υπαραχνοειδή αιμορραγία
 Ροζ ή κόκκινο

Χρόνια Υπαραχνοειδή αιμορραγία
Ξανθοχρωματικό ή έντονα κιτρινωπό

Σημαντική απόφραξη υπαραχνοειδούς χώρου ή ΝΣ
 Κιτρινωπό

Μετά από μυελογραφία ή λιπώδη εμβολή
 Ελαιώδες



Συμβατικές
Φυγοκέντρηση

Τεχνική φίλτρου
Millipore
Nucleopore

Κυτταροφυγοκέντρηση

ThinPrep



Διάγνωση Φλεγμονών

Διάγνωση Κακοήθειας
Πρωτοπαθή Νεοπλάσματα ΚΝΣ

Μεταστατικά Κακοήθη Νεοπλάσματα
Λεμφώματα

Λευχαιμίες

Καρκινώματα

Μελάνωμα



Φυσιολογικό ΕΝΥ
•Ακυτταρικό

•<6 κύτταρα/mm3

FNA κοιλίας
•Ακυτταρικό

•Αθροίσεις επενδυματικών 
κυττάρων

Φυσιολογικό ΕΝΥ
•Συμπτώματα μηνιγγισμού

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Εγκεφαλικό οίδημα

Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας

Ενδοαγγειακή φλεβική θρόμβωση

Δηλητηρίαση από μόλυβδο

Πρωτοπαθή Νεοπλάσματα ΚΝΣ

Μεταστατικά Κακοήθη Νεοπλάσματα



Καλοήθη κύτταρα

Επενδυματικά Κύτταρα

Η παρουσία τους υποδηλώνει 
εκφυλιστικές διαταραχές του 

εγκεφαλικού παρεγχύματος με 
επινέμηση των κοιλιών

Χαμηλά κυλινδρικά κύτταρα με 
παρουσία κροσσών και 
βλεφαρίδων, ωοειδείς 

παρακεντρικούς πυρήνες και 
ομοιογενή χρωματίνη.

Αραχνοειδή Κύτταρα
Ιστιοκύτταρα

Γιγαντοκύτταρα ξένου σώματος

Μεσοθηλιακά κύτταρα

Δεν παρατηρούνται
Αστροκύτταρα

Ολιγοδενδροκύτταρα
Κύτταρα Μικρογλοίας
Νευρικά κύτταρα









Ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα
Οξεία βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα
Πρόσφατη λοίμωξη από

Μυκοβακτηρίδια
Ιούς
Μύκητες

Προηγούμενη οσφυϊκή παρακέντηση
Αιμορραγία
Καρκινωματώδης μηνιγγίτιδα
Παρουσία ξένου σώματος

Μυελογραφία
Θεραπευτικοί χειρισμοί με εγχύσεις
Shunts

Επιληπτικοί σπασμοί



Λεμφοκύτταρα
Ιογενείς μηνιγγίτιδες
Βακτηριδιακές μηνιγγίτιδες

Χρόνιες
Μετά θεραπεία

Φυματίωση
Σύφιλη
Σαρκοείδωση
Αιμορραγία, Θρόμβωση
Δηλητηρίαση από μόλυβδο
Ουραιμία
Όγκοι εγκεφάλου
Χρόνιες Νόσοι Νευρικού συστήματος



Μονοκύτταρα
Βακτηριδιακές μηνιγγίτιδες

Χρόνιες
Μετά θεραπεία

Ιογενείς μηνιγγίτιδες
Φυματίωση
Σύφιλη
Μύκητες
Λεπτόσπειρα
Αμοιβάδες 
Αιμορραγία, Θρόμβωση
Αντίδραση ξένου σώματος
Όγκοι εγκεφάλου

Πλασματοκύτταρα
Σύφιλη
Φυματίωση
Ιογενείς μηνιγγίτιδες
Σκλήρυνση κατά πλάκας
Σαρκοείδωση 
Υποξεία σκληρυντική 
πανεγκεφαλίτιδα
Ανοσολογική αντίδραση







Μακροφάγα
Φυματίωση
Μύκητες
Μηνιγγίτιδα σε αποδρομή
Μετά από επεμβάσεις 
Αιμορραγία, Θρόμβωση
Shunts
Καλοήθης ή κακοήθης 
ιστιοκύττωση, κύστεις, 
νεοπλάσματα, 
θησαυρηστικές νόσοι, 
ιδιοπαθής

Ηωσινόφιλα
Αντίδραση ξένου σώματος

Αντίδραση σε αίμα
Αντίδραση σε σκιαγραφικό
Αντίδραση σε shunts

Υπερευαισθησία-αλλεργία
Σαρκοείδωση
Παράσιτα
Μύκητες
Κακοήθεια

Πρωτοπαθείς όγκοι
Μεταστατικοί συμπαγείς 
όγκοι
Λέμφωμα-Λευχαιμία

Ιδιοπαθής





Γιγαντοκύτταρα
Τύπου ξένου σώματος

Αντίδραση σε αίμα
Αντίδραση σε 
σκιαγραφικό
Αντίδραση σε shunts
Αντίδραση σε λίπος
Αντίδραση σε νέκρωση

Φυματίωση
Σαρκοείδωση
Μεγακαρυοκύτταρα

Κακοήθη 
Γιγαντοκύτταρα
Γλοιοβλάστωμα
Επενδύμωμα
Πινεάλομα

Όγκοι του χοριοειδούς 
πλέγματος

Μεταστατικοί κακοήθεις 
όγκοι





Μηνιγγίτιδα
Βακτηριδιακή
Φυματιώδης
Ιογενής
Μυκητιασική

Κρυπτόκοκκος
Τοξόπλασμα
Νόσος Lyme: Μηνιγγοπολυνευρίτιδα που 
οφείλεται στη spirochete Borrelia burgdorferi 
Ακτινομύκητες
Ασπέργιλος







O HIV είναι λεμφοτρότος και νευροτρόπος

Πρωτοπαθής άσηπτη μηνιγγοεγκεφαλίτιδα με εκδήλωση 
μη ειδικής αντίδρασης

Χρόνιας φλεγμονής
ιστιοκυττάρωσης
Παρουσίας πολυπύρηνων γιγαντοκυττάρων



Εκδήλωση ευκαιριακών λοιμώξεων
Μυκοβακτηρίδια
Κρυπτόκοκκος
Τοξόπλασμα
Candida
Ιοί

CMV
JC

Εκδήλωση NHL
Ανοσοβλαστικό
Burkitt
Large B-cell type non-Burkitt 









10% των θετικών επιχρισμάτων ΕΝΥ 
αντιστοιχούν σε πρωτοπαθείς όγκους του 

ΚΝΣ

30% σε λεμφώματα-λευχαιμίες

60% σε μεταστατικούς συμπαγείς 
όγκους



Αύξηση της πίεσης
Αύξηση πρωτεϊνών
Μείωση σακχάρου

Αύξηση κυτταρικότητας
Ανίχνευση νεοπλασματικών κυττάρων
Αναγνώριση παθολογικών στοιχείων στο 

ΕΝΥ χωρίς παρουσία νεοπλασματικών 
κυττάρων



Παράγοντες που επηρεάζουν 
την κυτταρολογική απάντηση

Καλύτερα αποτελέσματα

Θέση του όγκου Διήθηση Λεπτής Μήνιγγας

Ιστολογικός Τύπος Λέμφωμα, λευχαιμία, 
μεταστατικοί όγκοι, 
μυελοβλάστωμα

Όγκος ΕΝΥ Τουλάχιστον 3 ml

Τρόπος και ποιότητα παρασκευής 
ΕΝΥ

Cytospin ή ThinPrep

Αριθμός εξετάσεων Όσο το δυνατόν περισσότερες





































































Η κυτταρολογική εξέταση του ΕΝΥ 
πρέπει να συνεκτιμάται με την κλινική 

εικόνα, τη βιοχημική και μικροβιολογική 
του ανάλυση

Παρέχει σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τη φύση του ΕΝΥ

Ιδιαίτερα χρήσιμη εξέταση στην 
παρακολούθηση ασθενών με 

μεταστατικούς όγκους και AIDS
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