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Σκοπός: Παρουσιάζουμε περίπτωση
ασθενούς με επιδεινούμενη οσφυοϊσχιαλγία
και πτώση άκρου ποδός (drop foot) ως
πρώτη κλινική εκδήλωση μεταστατικού
μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Μέθοδος-Εργαλεία: Πρόκειται για άνδρα 52 ετών με ελεύθερο αναφερόμενο

ιστορικό, ο οποίος προσήλθε τον 10/2019 στο ΤΕΠ του νοσοκομείου λόγω

οσφυοϊσχιαλγίας. Ένα μήνα αργότερα ο ασθενής προσήλθε λόγω εμμονής των

συμπτωμάτων, ενώ κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε υπαισθησία του δεξιού

άκρου ποδός, πτώση του δεξιού άκρου ποδός και αδυναμία (0/5) ραχιαίας κάμψης

ποδοκνημικής, ανάσπασης του έξω χείλους, έκτασης μεγάλου δακτύλου και των

υπολοίπων δακτύλων. Συνεστήθη πλήρης εργαστηριακός, απεικονιστικός και

ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος, που ο ασθενής δεν προσκόμισε στο νοσοκομείο μας.

Τον 01/2020 πραγματοποιήθηκε νοσηλεία και απεικονιστική διερεύνηση με αξονική

τομογραφία κοιλίας σε άλλο νοσοκομείο, η οποία ανέδειξε «εξεργασία δεξιού

απιοειδούς μυός με συνυπάρχουσες μάζες επινεφριδίων και ηπατικού λοβού που

μάλλον αφορούν σε μεταστατικές εστίες». Κρίθηκε απαραίτητος ο περαιτέρω

απεικονιστικός έλεγχος, όπου διαπιστώθηκαν ευμεγέθης εξεργασία δεξιού πνεύμονα

(8x6,8x6,2εκ) και απομακρυσμένες εστίες επινεφριδίων, εγκεφάλου, δεξιού

απιοειδούς μυός. Τον ίδιο μήνα παρουσίασε θρόμβωση άνω κοίλης φλέβας και

δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας, ενώ τον 03/2020 ο ασθενής κατέληξε.

Αποτελέσματα: Λόγω της βαρύτητας
της πάθησης δεν κατέστη δυνατή η
βελτίωση της κλινικής κατάστασης
και της ανάρρωσης του ασθενούς.

Συμπεράσματα: Η ενδελεχής 
διερεύνηση και η επιμελής 
προσέγγιση της πτώσης του άκρου 
ποδός εξασφαλίζει την έγκαιρη και 
σωστή διάγνωση μιας πιθανής 
πολυσυστηματικής νόσου.

Εισαγωγή: Πρόκειται για την πιο επιθετική
μορφή καρκίνου στον πνεύμονα ο οποίος
είναι μια κακοήθεια νευροενδοκρινούς
χαρακτήρα που απαντάται συνήθως σε
βαρείς καπνιστές. Εξορμάται από τους
κεντρικούς βρόγχους, μεθίσταται γρήγορα
ακόμη και πριν εμφανιστούν συμπτώματα.
Το προσδόκιμο επιβίωσης ενός ασθενή με
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
είναι πτωχό.
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Ασύμμετρη εξεργασία στον απιοειδή που 
περιβρογχίζει τις ΔΕ ιερές ρίζες και τα έσω 
λαγόνια αγγεία και έρχεται σε επαφή με το 
τοίχωμα του ορθού μεγέθους 4cm

(CT Αγγειογραφία θώρακος με φλεβική φάση)

Εξεργασία ανώτερου 
μεσοθωρακίου διαστάσεων 
8cm x 6,8 x 6,2cm

Στένωση και διήθηση της ΔΕ 
πνευμονικής αρτηρίας 

Υπαισθησία και πτώση άκρου ποδός


