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ΣΚΟΠΟΣ

 Να παρουσιάσουμε την σπάνια περίπτωση ασθενούς με 

συμπτωματικές  περινευρικές κύστεις στην ΑΜΣΣ που 

αντιμετωπίστηκαν με επαναλαμβανόμενες υπό CT

καθοδήγηση ενδοτρηματικές εγχύσεις κορτικοστεροειδών.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

 Γυναίκα 71 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μας 

αιτιώμενη άλγος αριστερής ωμοπλατιαίας χώρας,  αριστερού βραχιονίου, 

αυχεναλγία και αιμωδίες  δακτύλων αριστερής άκρας χειρός καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ημέρας  και κατά την κατάκλιση

 Το ιστορικό του άλγους άρχεται από 8 έτη με σταδιακή επιδείνωση. 

Αναφέρει άλγος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας  και κατά τη κατάκλιση. 

Επίσης αναφέρει ότι  κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών έχει 

υποβληθεί σε φυσιοθεραπείες και έχει λάβει αναλγητική αγωγή χωρίς να 

παρουσιάσει ύφεση του άλγους.



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 H ασθενής παρουσίαζε υπαισθησία μικρού, παράμεσου και μέσου 

δακτύλων αριστερής άκρας χειρός και έσω επιφανείας αντιβραχίου 

αριστερά , χωρίς  έκπτωση της μυϊκής ισχύος άνω και κάτω άκρων 

αμφοτερόπλευρα.

 Τα αντανακλαστικά άνω και κάτω άκρων εκλύονταν κατά φύση 

αμφοτερόπλευρα



Η ασθενής υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία όπου ανέδειξε ευμεγέθεις  
περινευρικές κύστεις Α6-Α7 αριστερά , Α7-Θ1 και Θ1-Θ2 αμφοτερόπλευρα. 



 Λόγω της υποψίας ότι οι περινευρικές κύστεις μπορεί να 

σχετίζονται με την συμπτωματολογία της ασθενούς 

ακολούθησε παρακέντηση και ενδοτρηματική έγχυση 

κορτικοστεροειδούς, ροπιβακαϊνης και φεντανύλης υπό την 

καθοδήγηση αξονικού τομογράφου και τα συμπτώματα της 

ασθενούς υφέθηκαν. Ακολούθησαν δύο ακόμη συνεδρίες με 

διαφορά ενός μηνός μεταξύ τους.



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΝΔΟΤΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ  Α7-Θ1



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Η ασθενής αναφέρει προοδευτική βελτίωση των 

συμπτωμάτων της μετά από κάθε συνεδρία και πλήρη ύφεση 

μετά την 3η συνεδρία.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Λίγες αναφορές υπάρχουν στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με

συμπτωματικές περινευρικές κύστεις στην ΑΜΣΣ (90%

ασυμπτωματικές). Η παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφο και

ενδοτρηματική έγχυση κορτικοστεροειδών μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικούς λόγους καθώς και την

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από τις αντίστοιχες νευρικές

ρίζες όπου και επιτυγχάνεται βραχείας ή μακράς διάρκειας

ύφεση.


