
Ινολιπώδες αμάρτωμα μέσου νεύρου σε κορίτσι 4 ετών. 
Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού.
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Το ινολιπωματώδες αμάρτωμα

• Σπάνια καλοήθης υπερπλασία των λιποκυττάρων του 

επινευρίου και του περινευρίου των περιφερικών 

νεύρων

• Αργή ανάπτυξή 

• Το συχνότερο σημείο εμφάνισης: Μέσο νεύρο

-συμπτώματα και σημεία συνδρόμου καρπιαίου 

Εισαγωγή 

Κορίτσι 4 ετών 

Μόρφωμα παλαμιαίας επιφάνειας καρπού  από 

τετραμήνου – επέκταση προς το 3ο και 4ο μετακάρπιο 

του αριστερού χεριού. 

Ιστορικό: άλγος, περιορισμένη χρήση του άκρου και 

περιστασιακή νυχτερινή αφύπνιση.

Υλικό & Μέθοδος 

Από την κλινική εξέταση 

αποκαλύφθηκε μαλακή, 

ευκίνητη μάζα στο καρπό 

προς τα μετακάρπια με 

ευαισθησία στη ψηλάφηση. 

U/S + MRI scan:

Ετερογενής διόγκωση 

μέσου νεύρου

Ομοιογενής ενίσχυση με iv 

εγχυση σκιαγραφικού. 

Μορφολογία δίκην 

¨ομοαξονικού καλωδίου¨. 

Ανοιχτή βιοψία:

Εξεργασία υπό τάση

κάτω από τον εγκάρσιο 

σύνδεσμο με περιφερική 

προέκταση. 

6 μήνες follow up:

i. Βελτίωση νυχτερινής 

αφύπνισης

ii. Βελτίωση χρήσης του 

χεριού

iii. Αμετάβλητο το μέγεθος της 

εξεργασίας 

Συνεστήθη συνέχιση της 

παρακολούθησης και διάνοιξη 

του εγκάρσιου συνδέσμου επί 

επανεμφάνισης των 

συμπτωμάτων 

Αποτελέσματα 

Το ινολιπώδες αμάρτωμα

είναι μια σπάνια καλοήθης 

εξεργασία αγνώστου 

αιτιολογίας, η οποία 

εμφανίζεται συχνότερα στο 

μέσο νεύρο και μπορεί  να 

εκδηλωθεί από την παιδική 

ηλικία. Η πρόγνωση είναι 

καλή αλλά πρέπει να 

παρακολουθείται για πιθανή 

εξέλιξη συνδρόμου 

καρπιαίου σωλήνα. Η 

εξαίρεση του όγκου πρέπει 

να αποφεύγεται γιατί οδηγεί 

σε μεγάλο νευρολογικό 

έλλειμμα και ουσιαστικά 

αναπηρία.   
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