
Streszczenie  

 

Pobudzenie układu chłonnego pod postacią limfadenopatii występującej w regionach 

głowy i szyi  jest niezwykle częste w populacji dziecięcej. W większości wypadków przyczyną 

tego stanu są infekcje wirusowe i bakteryjne. W tej grupie pacjentów należy również rozważyć 

występowanie zmian wrodzonych, chorób autoimmunologicznych oraz chorób 

nowotworowych. Badanie palpacyjne węzłów chłonnych, stanowi istotną część badania 

laryngologicznego. Jego skuteczność jest zależna od współpracy pacjenta i doświadczenia 

lekarza. W związku z tym przeprowadzenie prawidłowej diagnostyki różnicowej stanowi duże 

wyzwanie. Wraz z rozwojem techniki otrzymujemy nowe narzędzia do obiektywnej oceny 

węzłów chłonnych, w tym nowe metody oceny twardości tkanek miękkich, które z 

powodzeniem od lat są stosowane w przypadku diagnostyki zmian wątroby i gruczołu 

sutkowego.  

Celem pracy jest :  

1. Określenie cech węzłów chłonnych w zdrowej populacji dziecięcej 

2. Oznaczenie cech węzłów chłonnych u  dzieci w trakcie infekcji 

3. Korelacja wyników badań laboratoryjnych z wynikami badania ultrasonograficznego 

4. Określenie Wartości badań elastograficznych w diagnostyce węzłów chłonnych szyi u dzieci 

 Badaniami objęto 50 dzieci z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Audiologii i Foniatrii 

Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Dzieci były przyjęte do Kliniki z powodu zapalenia węzłów 

chłonnych w okresie między grudniem 2018 roku a styczniem 2021 roku. Grupę badaną 

stanowiło 18 dziewczynek oraz 32 chłopców, w wieku od 10 miesięcy do 16 lat.  

Grupę kontrolną stanowiły dzieci przebywające z powodu urazów w Klinice Chirurgii 

Ogólnej i Traumatologii Dziecięcej, Dziecięcego Szpitala Klinicznego, u których w wywiadzie 

wykluczono infekcję w trakcie badania oraz w okresie 1 miesiąca poprzedzającego 

hospitalizację. Grupa kontrolna liczyła 20 dzieci, 8 dziewczynek i 12 chłopców, w wieku od 16 

miesięcy do 13 lat  



Każde z dzieci zostało poddane pełnemu badaniu pediatrycznemu oraz 

laryngologicznemu. U dzieci pobrano badania laboratoryjne; morfologię, CRP, OB., PCT oraz 

przeciwciała klasy IgG oraz IgM dla chorób zakaźnych. Zostały wykonane badania 

ultrasonograficzne w postaci badania b-mode, badania dopplerowskiego oraz badania 

elastograficznego. Na podstawie uzyskanych wyników określono cechy morfologiczne i 

ultrasonograficzne węzłów chłonnych w zdrowej populacji dzieci oraz morfologię i cechy 

ultrasonograficzne węzłów chłonnych w populacji dzieci z infekcją. Wyniki badań obrazowych 

skorelowano z wynikami badań laboratoryjnych oraz z wynikami badania przedmiotowego.  

Fizjologiczne węzły chłonne są wyczuwalne u niemal wszystkich dzieci, przy czym 

częściej ich obecność jest możliwa do stwierdzenia w górnych regionach szyi. W pomiarach 

ultrasonograficznych rozmiar węzłów chłonnych jest względnie stały i niezależny od wieku u 

dzieci. Wymiar podłużny fizjologicznych węzłów chłonnych wynosi do 20mm a wymiar 

poprzeczny do 5mm. Obserwuje się zmiany tych wartości w zależności od regionu. W dolnych 

regionach wystepują mniejsze węzły.  

Reaktywnym węzłom chłonnym często towarzyszy obrzęk, a cechą charakteystyczną 

jest ból podczas badania palpacyjnego. Powiększone węzły chłonne najczęściej lokalizują się 

w górnych partiach szyi. W badaniu ultrasonograficznym średni wymiar jest większy 

względem węzłów fizjologicznych. Cechą o większej wartości diagnostycznej jest wartość osi 

krótkiej, która w przypadku węzłów rekatywnych lub zmienionych zapalnie przekracza 5mm. 

 Twardość węzłów chłonnych korelowała z wynikami badań laboratoryjnych. Wraz ze 

wzrostem wykładników stanu zapalnego zaobserwowano wzrost wyników rozmiarów węzłów 

chłonnych w badaniu ultrasonograficznym, oraz wzrost wyników  badania elastograficznego.  

Przeprowadzone badania upoważniają do wnioskowania, że :  

1. W pomiarach ultrasonograficznych rozmiar fizjologicznych węzłów chłonnych jest 

stały i niezależny od wieku dziecka. 

2. W dolnych regionach szyi fizjologiczne węzły chłonne są mniejsze w porównaniu do 

węzów z górnych partii szyi.  

3. W badaniu elastograficznym dla dzieci zdrowych wartość twardości węzłów chłonnych 

określono na 14,5 kPa dla węzłów w górnych partiach szyi,  

oraz 12,5 kPa dla węzłów w dolnych partiach szyi. 



4. Twardość fizjologicznych węzłów chłonnych w populacji dziecięcej jest większa niż w 

populacji dorosłej. 

5. W diagnostyce różnicowej powiększonych węzłów chłonnych, cechą o większej 

wartości diagnostycznej jest wartość osi krótkiej. 

6. W badaniu elastograficznym twardość odczynowych węzłów chłonnych w populacji 

dziecięcej jest większa niż w populacji dorosłej. 

7. Wzrost wartości badań laboratoryjnych świadczących o zakażeniu i stanie zapalnym u 

dzieci, koreluje z powiększeniem rozmiarów węzłów chłonnych zarówno w osi krótkiej 

jak i długiej, natomiast nie wpływa na wartość współczynnika Solbiatiego. 

8. Wraz ze wzrostem wykładników stanu zapalnego wzrasta twardość węzłów w badaniu 

obrazowym USG elastografii. Badanie elastograficzne koreluje z wynikami badań 

laboratoryjnych.    

 


