
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ  

ΓΛΟΜΑΓΓΕΙOΠΕΡΙΚΥΤΩΜΑΤΟΣ ΡΙΝΙΚΗΣ  

ΘΑΛΑΜΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟ  ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Ψωμά Ε., Χρυσογονίδης Ι., Zλήκα Σ., Γαβριηλίδης Μ., Παφίτη Ε., Τσιμήτρη Α., 

Χαριτάντη –Κουρίδου Α., Φοινίτσης Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Χ.Ε.Π.Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.ΧΑΡΙΤΑΝΤΗ ΚΟΥΡΙΔΟΥ

220 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση σπάνιου περιστατικού γλομαγγειοπερικυτώματος δεξιάς  ρινικής  θαλάμης  (glomangiopericytoma, Sinonasal – type 

haemagiopericytoma), που αντιμετωπίστηκε με προεγχειρητικό εμβολισμό και ενδοσκοπική αφαίρεση

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Άνδρας 55 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο μας  λόγω  ρινικής απόφραξης  δεξιά τους τελευταίους 6 μήνες. Το ιστορικό του ήταν 

ελεύθερο, και ο εργαστηριακός έλεγχος  εντός  των  φυσιολογικών. 

Η ενδοσκόπιση ανέδειξε πολυποειδή μάζα εντός  της ρινικής θαλάμης, που προκαλούσε  απόκλιση του έσω τοιχώματος του κόγχου.

Η Αξονική Τομογραφία  κατέδειξε  μία καλά περιγεγραμμένη ,λοβωτή βλάβη ,έντονα εμπλουτιζόμενη ,στην δεξιά ρινική θαλάμη, με 

επέκταση στις οπίσθιες ηθμοειδείς κυψέλες  και μικρή προβολή στον ρινοφάρυγγα .Η  μάζα είχε διαστάσεις  4 Χ3 Χ1,5 cm . Επίσης  

παρατηρήθηκαν περιορισμένες  φλεγμονώδεις αλλοιώσεις υπό μορφήν παχυβλεννογονίτιδας και μικρών κύστεων κατακράτησης  

στον σφηνοειδή κόλπο (εικ.1).

Στην Μαγνητική Τομογραφία  ελέγχεται η επέκταση της βλάβης στον αριστερό σφηνοειδή κόλπο  και τον ρινοφάρυγγα ,με   

ετερογενές σήμα και ανομοιογενή εμπλουτισμό  στις  Τ2 και Τ1 εικόνες ( εικ.2).

Μορφολογικά και ανοσοιστοχημικά τα ευρήματα ήταν συμβατά με την ασυνήθη περίπτωση της  νεοπλασματικής εξεργασίας  με τον 

όρο  γλομαγγειοπερικυτώμα . Μέτρια κυτταροβρίθεια, χωρις πηκτικές νεκρώσεις , με  θετικότητα στην βιμεντίνη, εστιακά στην SMA, 

και αρνητικότητα στην πρωτείνη S100, στην δεσμίνη και στο Myogenin (εικ.3 A,B). 

Αποφασίστηκε  η διενέργεια  της διαγνωστικής αγγειογραφίας που κατέδειξε την αρτηριακή παροχή από τις έσω γναθιαίες  αρτηρίες

και  και εν συνεχεία ο προεγχειρητικός εμβολισμός  της βλάβης , με μικροσφαιρίδια 350–500 μm (Embospheres, Boston Scientific, 

Massachusetts, USA) (εικ. 4).

Πραγματοποιήθηκε ενδοσκοπική  καθολική αφαίρεση της εξεργασίας (εικ. 5 ).



Εικόνα 1. CT Αξονική τομή

Μάζα μαλακών μορίων στην δεξιά 

ρινική θαλάμη με επέκταση  στις 

οπίσθιες ηθμοειδείς κυψέλες.

Εικόνα 2. MRI 

Α. T1WI αξονική τομή

B,C. T1WI μετά την ενδοφλέβια χορήγηση GD, σε

αξονική και  στεφανιαία τομή, με τον εμπλουτισμό 

της εξεργασίας 



Εικόνες 4 Α,Β : Κλάδοι της δεξιάς 

σφηνουπερώιας αρτηρίας 

C,D Έλεγχος μετά τον εμβολισμό  δείχνει την  

εξάλειψη της αγγείωσης του όγκου

Εικόνα 5 Χειρουργικό παρασκεύασμα

Εικόνες 3 A,B.  

Νεοπλασματικά κύτταρα ωοειδή ,με μέτρια κυτταροβρίθεια ,χωρίς πητικές νεκρώσεις.  

Θετικότητα στην βιμεντίνη ,εστιακή  στην SMA και αρνητικότητα στην S100.



ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο αλγόριθμος των εξετάσεων περιλαμβάνει CT , MRI

και ενδοσκόπιση.

 Η διαγνωστική αγγειογραφία(DSA) καταδεικνύει την 

άρδευση της βλάβης και ο υπερεκλεκτικός εμβολισμός 

ενδείκνυται για τον περιορισμό της αιμορραγίας στο 

χειρουργείο.

 λόγω της αυξημένης πιθανότητας τοπικής υποτροπής 

συνιστάται τακτική παρακολούθηση.
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Πρόκειται για σπάνιο αγγειακό νεόπλασμα,  που αντιστοιχεί σε κάτω του 1% όγκων των παραρρίνιων κοιλοτήτων. Ανήκει στην κατηγορία των 

οριακά κακοήθων όγκων μαλακών μορίων, που ο WHO σε ταξινόμηση του  2005, χρησιμοποιεί πλέον την ονομασία γλομαγγειοπερικύτωμα

(GPC). Οι ως άνω όγκοι έχουν πρακτικά καλοήθη βιολογική συμπεριφορά.

Επιθετικότερη βιολογική συμπεριφορά παρατηρείται σπανίως και αφορά περιπτώσεις με μεγάλο μέγεθος όγκου, έκδηλη ατυπία και αυξημένη 

μιτωτική δραστηριότητα, στοιχεία που απουσιάζουν από την παρούσα περίπτωση. 

Στην διαφορική διάγνωση νεοπλασμάτων της περιοχής περιλαμβάνονται: το glomus tumor, το μυοπερικύττωμα, το συνοβιακό σάρκωμα, και ο 

μονήρης ινώδης όγκος.

Αιτιολογία Άγνωστη

Επιπολασμός Μόνο το 5% βρίσκεται στην ρινική κοιλότητα

Φύλο Σχετική ισοκατανομή μεταξύ των 2 φύλων, μικρή υπεροχή Θ>Α

Ηλικία Συνήθως μέση ηλικία

Πιθανοί 

Παράγοντες 

κινδύνου

Τραύμα, υπέρταση, εγκυμοσύνη, και χρήση κορτικοστεροειδών

Θεραπεία

Εκλογής

Η χειρουργική αφαίρεση μετά από προεγχειρητικό εμβολισμό αποδεικνύεται η 

καταλληλότερη μέθοδος θεραπείας. 

Πρόγνωση Άριστη. Υποτροπή παρατηρείται σε ατελή αρχική αφαίρεση

Απεικονιστι-

κές μέθοδοι

Στην CT ελέγχεται καλά περιγεγραμμένη ,λοβωτή βλάβη ,έντονα 

εμπλουτιζόμενη (δδ φλεγμονώδης πολύποδας) με ή χωρίς τοπική επέκταση 

και οστικό remodelling.

Στην  ΜRI ελέγχεται πληρέστερα η επέκταση της βλάβης, με ετερογενές 

σήμα,(ίσο-χαμηλό) στις T2 εικόνες και έντονο εμπλουτισμό  στις  Τ1 εικόνες.

Η DSA αναδεικνύει την αγγειακή παροχή του όγκου και εν συνεχεία 

σχεδιάζεται ο προεγχειρητικός εμβολισμός. 


