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Να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας στην 

παρακέντηση υπό CT καθοδήγηση κύστεων 

αποφυσιακών αρθρώσεων της ΟΜΣΣ.



Παρουσιάζουμε την μελέτη επτά ασθενών άνω των
50 χρ. με συμπτώματα χρόνιας οσφυαλγίας και
ισxιαλγίας.

Ο απεικονιστικός έλεγχος (CT και MRI) ανέδειξε
παρουσία κύστεων αποφυσιακών αρθρώσεων στα
τρία κατώτερα μεσοσπονδύλια διαστήματα της
ΟΜΣΣ οι οποίες πρόβαλλαν είτε προς τον
σπονδυλικό σωλήνα είτε προς τα μεσοσπονδύλια
τρήματα προκαλώντας πιεστικά φαινόμενα στον
μηνιγγικό σάκο ή σε νευρικές ρίζες.



Κύστεις αποφυσιακών αρθρώσεων εντοπιζόμενες στο 

διάστημα Ο4-Ο5 άμφω η μεγαλύτερη αριστερά.



 Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση παρακεταμόλης οι ασθενείς

τοποθετήθηκαν σε πρηνή θέση, ακολούθησε αντισηψία της

περιοχής και χορήγηση ξυλοκαϊνης υποδορίως τοπικά.

 Στη συνέχεια τοποθετήθηκε βελόνη (18G) στις αποφυσιακές

κύστεις και έγινε αναρρόφηση του περιεχομένου. Η

προσπέλαση έγινε είτε απευθείας δια του μεσοσπονδυλίου

τρήματος, είτε δια του τόξου, είτε δια του μεσαρθρίου

διαστήματος των αποφυσιακών αρθρώσεων.

 Ακολούθησε έγχυση κορτικοστεροειδών μακράς δράσης στις

αποφυσιακές αρθρώσεις, επισκληριδίως είτε σε συμπιεζόμενες

νευρικές ρίζες.



Έγχυση κορτικοστεροειδών

μακράς δράσης άμφω στις 

αποφυσιακές αρθρώσεις.

Τοποθέτηση βελόνης (18G) διά του τόξου στην αριστερή αποφυσιακή κύστη ,αναρρόφηση του 

περιεχομένου και μερική εκκένωση αυτής.



Κύστη στην αριστερή αποφυσιακή άρθρωση στο διάστημα Ο4-Ο5, 

αναρρόφηση αυτής με προσπέλαση δια του μεσαρθρίου διαστήματος της 

αποφυσιακής άρθρωσης  και εκκένωση αυτής.



Κύστη στην  αριστερή αποφυσιακή άρθρωση αναρρόφηση αυτής με 

προσπέλαση δια του μεσοσπονδυλίου τρήματος Ο5-Ι1. 

Εκκένωση της  κύστης

Έγχυση κορτικοστεροειδών στην 
αριστερή αποφυσιακή άρθρωση



Σε τέσσερις ασθενείς επετεύχθη σχεδόν πλήρης 

εκκένωση των κύστεων με σημαντική βελτίωση των 

συμπτωμάτων τους ενώ σε τρεις μερική εκκένωση 

με μικρότερου βαθμού βελτίωση.



Η διαδερμική, υπό CT καθοδήγηση, παρακέντηση των κύστεων

των αποφυσιακών αρθρώσεων αποτελεί μια ασφαλή, απλή,

αποτελεσματική και εναλλακτική μέθοδο έναντι της

χειρουργικής που αποτελεί την μέθοδο εκλογής, με κύρια

ένδειξη σε ηλικιωμένους ασθενείς και σε ασθενείς υψηλού

κινδύνου που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική

επέμβαση ή γενική αναισθησία, με ποσοστό επιτυχίας 70%

βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας για μακρύ χρονικό διάστημα.


