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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Σκοπός
Η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού μη�

νιγγικού αιμαγγειοπερικυττώματος στον οπίσθιο 
κρανιακό βόθρο, με συνοδές μεταστάσεις στη 
ΘΜΣΣ και στο πνευμονικό παρέγχυμα.

Υλικό - μέθοδος
Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς 36 ετών, 

με ιστορικό χειρουργηθέντος  μηνιγγικού αιμαγγειο�
περικυττώματος οπισθίου κρανιακού βόθρου, ο οποί�
ος προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με 
κλινικά σημεία αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης.

Αποτελέσματα
Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο που διενεργήθη�

κε, διαπιστώθηκε υποτροπή της χωροκατακτητικής 
εξεργασίας στο (ΑΡ) ημισφαίριο της παρεγκεφαλί�
δας, καθώς και δευτεροπαθείς εντοπίσεις της νόσου 
στη ΘΜΣΣ και στο πνευμονικό παρέγχυμα. Περι�
γράφονται τα ευρήματα της αξονικής και μαγνητικής 
τομογραφίας και αναλύεται ο ρόλος τους στη θερα�
πευτική προσέγγιση του ασθενούς. Η συχνότητα το�
πικής υποτροπής και μεταστάσεων στο μηνιγγικό αι�
μαγγειοπερικύττωμα είναι κατά πολύ υψηλότερη σε 
σχέση με τους υπόλοιπους τύπους μηνιγγιώματος.

Συμπέρασμα
Η ολική χειρουργική εξαίρεση της αρχικής βλά�

βης και η τακτική παρακολούθηση του ασθενούς 

με τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους αποτε�
λεί την ενδεικνυόμενη στρατηγική αντιμετώπισης 
του μηνιγγικού αιμαγγειοπερικυττώματος.    

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρουσιάζεται η περίπτωση άρρενος ασθε�

νούς, ηλικίας 36 ετών, με αιμαγγειοπερικύττωμα 
οπισθίου κρανιακού βόθρου, για το οποίο υπεβλή�
θη σε χειρουργική επέμβαση πρώτη φορά το 1995. 
Έκτοτε, η βλάβη υποτροπίασε τοπικά δύο φορές, 
ενώ επιπλέον στο μεσοδιάστημα διαπιστώθηκαν 
και απομακρυσμένες μεταστάσεις στη ΘΜΣΣ και 
στο πνευμονικό παρέγχυμα. 

ΠΑΡουΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣτΑτΙκου
Το ιστορικό του ασθενούς που εξετάζουμε ξεκι�

νά το 1995, όταν, λόγω επίμονης κεφαλαλγίας, μη 
ανταποκρινόμενης στη φαρμακευτική αγωγή, υπε�
βλήθη σε απεικονιστικό έλεγχο εγκεφάλου, ο οποί�
ος αποκάλυψε χωροκατακτητική εξεργασία στο 
(ΑΡ) ημισφαίριο της παρεγκεφαλίδας. Η βλάβη 
εξαιρέθηκε χειρουργικά και από την ιστοπαθολο�
γική εξέταση προέκυψε ότι επρόκειτο για αιμαγγει�
οπερικύττωμα. Δεν υπάρχουν απεικονιστικά στοι�
χεία από την περίοδο αυτή.

Μετά πάροδο 7ετίας από την αρχική επέμβαση, 
ο ασθενής παρουσίασε ζάλη, αστάθεια βάδισης και 
διαταραχές όρασης. Από τη ��� εγκεφάλου που δι���� εγκεφάλου που δι� εγκεφάλου που δι�
ενεργήθηκε, διαπιστώθηκε η παρουσία μίας σαφώς 
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αφοριζόμενης, ελαφρώς υπέρπυκνης, στρογγύλης 
βλάβης στο (ΑΡ) ημισφαίριο της παρεγκεφαλίδας, 
η οποία εμπλουτιζόταν έντονα μετά την ��� χορή���� χορή� χορή�
γηση σκιαγραφικού. Η βλάβη είχε μέγιστη διάμε�
τρο 2 ��� και αποδόθηκε σε υποτροπή του γνω���� και αποδόθηκε σε υποτροπή του γνω� και αποδόθηκε σε υποτροπή του γνω�
στού αιμαγγειοπερικυττώματος στον οπίσθιο κρα�
νιακό βόθρο (εικ.1). Η μαγνητική τομογραφία της 
ίδιας περιόδου επιβεβαίωσε τα ευρήματα (εικ.2). Ο 
ασθενής υπεβλήθη εκ νέου σε χειρουργική επέμβα�
ση αφαίρεσης του όγκου, ενώ ταυτόχρονα τοποθε�
τήθηκε και κοιλιοπεριτοναϊκός καθετήρας.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2004, λόγω έντο�
νου άλγους στη μεσοπλάτιο χώρα, ο ασθενής 
υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία ΘΜΣΣ, η 
οποία αποκάλυψε την παρουσία μεταστατικών 
εστιών στο ύψος των Θ5�Θ6 σπονδύλων. Ακο�

λούθησε σπονδυλοδεσία και εξωτερική ακτινο�
θεραπεία των βλαβών. Ο επανέλεγχος της περι�
οχής ένα χρόνο αργότερα ανέδειξε εκ νέου βλά�
βη στο (ΑΡ) ημιμόριο του σώματος, του αυχένα 
και του τόξου του Θ6 σπονδύλου, χωρίς συνοδό 
ενδοκαναλική προβολή ή πίεση επί του νωτιαίου 
μυελού (εικ.3). 

Όλοι οι απεικονιστικοί έλεγχοι εγκεφάλου που 
πραγματοποιήθηκαν στον ασθενή μέχρι και το 
2009 δεν ανέδειξαν εστία τοπικής υποτροπής, πα�
ρά μόνο γλοιωτικά στοιχεία στην περιοχή των προ�
ηγηθεισών χειρουργικών επεμβάσεων. 

Παρ’όλα αυτά, το Μάρτιο του 2009, στα πλαί�
σια του τακτικού ελέγχου του ασθενούς, διενερ�
γείται ��� εγκεφάλου, όπου διαπιστώνεται ευμε���� εγκεφάλου, όπου διαπιστώνεται ευμε� εγκεφάλου, όπου διαπιστώνεται ευμε�
γέθης χωροκατακτητικού τύπου βλάβη στο (ΑΡ) 
ημισφαίριο της παρεγκεφαλίδας, η οποία εμφανίζει 
χαμηλής έντασης σήμα στις Τ1 ακολουθίες, υψη�
λής έντασης σήμα στις Τ2 και ����� ακολουθίες,����� ακολουθίες, ακολουθίες, 
ενώ παρουσιάζει και έντονο, ανομοιογενή εμπλου�
τισμό μετά την ��� χορήγηση σκιαγραφικού. �πρό���� χορήγηση σκιαγραφικού. �πρό� χορήγηση σκιαγραφικού. �πρό�

Εικ. 1 CT εγκεφάλου: στρογγύλη, ελαφρώς υπέρπυκνη βλάβη 
στο (ΑΡ) ημισφαίριο της παρεγκεφαλίδας, η οποία εμπλου-
τίζεται έντονα μετά την IV χορήγηση σκιαγραφικού.

Εικ. 2 MRI εγκεφάλου: α) Τ1 ακολουθία μετά την IV χο-
ρήγηση παραμαγνητικής ουσίας, όπου επιβεβαιώνεται η 
έντονα εμπλουτιζόμενη βλάβη στον οπίσθιο κρανιακό βό-
θρο (ΑΡ) β) στην Τ2 ακολουθία η βλάβη απεικονίζεται με 
ενδιάμεσης έντασης σήμα, ενώ αναδεικνύεται και το περιε-
στιακό οίδημα με υψηλής έντασης σήμα. Υποδόρια κυστική 
συλλογή όπισθεν της παλαιάς κρανιεκτομίας (ΑΡ) ινιακά.

 Α Β

Εικ. 3 MRI ΘΜΣΣ: α) Τ1 
ακολουθία σε οβελιαίο επί-
πεδο. Στο ύψος των Θ5-Θ6 
σπονδύλων παρατηρείται 
χωροκατακτητική εξεργα-
σία, η οποία αποτελείται 
από ένα πρόσθιο τμήμα με 
χαμηλότερης έντασης σή-
μα και από ένα οπίσθιο με 
ελαφρώς υψηλότερης έντα-
σης σήμα β) Τ2 ακολουθία 
σε οβελιαίο επίπεδο. Το πρόσθιο τμήμα της βλάβης απεικο-
νίζεται με υψηλής έντασης σήμα και είναι προφανώς κυστι-
κό, ενώ το οπίσθιο εξακολουθεί να απεικονίζεται με ενδιά-
μεσης έντασης σήμα γ) Τ1 ακολουθία μετά την IV χορήγηση 
παραμαγνητικής ουσίας, σε εγκάρσιο επίπεδο. Οι δύο βλάβες 
φαίνονται σε συνέχεια αλλά όχι σε άμεση επαφή μεταξύ τους. 
Επιπλέον, αναδεικνύεται   η έντονα εμπλουτιζόμενη περιφε-
ρική κάψα της κυστικής βλάβης, καθώς και ο έντονος εμπλου-
τισμός της οπίσθιας και προφανώς συμπαγούς βλάβης.

Α Β

Γ
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κειτο ουσιαστικά για δεύτερη υποτροπή του γνω�
στού μηνιγγικού αιμαγγειοπερικυττώματος.

Δύο μήνες αργότερα, ο ασθενής παρουσιάζε�
ται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με αιφνί�
δια εγκατάσταση κεφαλαλγίας, θάμβος όρασης και 
εμέτους (κλινικά σημεία αυξημένης ενδοκράνιας 
πίεσης). Υποβάλλεται  επειγόντως σε αξονική το�
μογραφία εγκεφάλου, η οποία, εκτός από την ήδη 
γνωστή υποτροπή του όγκου, αναδεικνύει επιπλέ�
ον και αιμορραγικά στοιχεία στην τέταρτη κοιλία, 
στο σκώληκα και στο (ΑΡ) ημισφαίριο της παρε�
γκεφαλίδας (εικ.4). Ανάλογα ήταν και τα ευρήμα�
τα της μαγνητικής τομογραφίας λίγες ημέρες αρ�
γότερα (εικ.5). Ακολούθησε χειρουργική επέμβαση 
επέκτασης της παλαιάς κρανιεκτομίας (ΑΡ) οπι�
σθομαστοειδικά και ολική εξαίρεση της βλάβης.

Τέλος, στην αξονική τομογραφία θώρακος που 
διενεργήθηκε κατά τον έλεγχο του ασθενούς το 
Μάιο του 2009, διαπιστώθηκε κατ’αρχήν η πα�

ρουσία πολλαπλών, διάσπαρτων, ενδοπνευμονι�
κών οζιδίων αμφοτερόπλευρα, που αντιστοιχού�
σαν σε δευτεροπαθείς εντοπίσεις της νόσου (εικ.6). 
Παράλληλα, στην ίδια εξέταση, επανελέγχθηκε η 
γνωστή χωροκατακτητική εξεργασία στο (ΑΡ) ημι�
μόριο των Θ5 και Θ6 σπονδύλων, η οποία πλέον 
φαινόταν να επεκτείνεται μέχρι το ύψος του Θ9 
σπονδύλου, διαβρώνοντας τόσο τις εγκάρσιες απο�

Εικ. 4 α) CT εγκεφάλου πριν την IV χορήγηση σκιαγραφι-
κού. Εκτεταμένα, υπέρπυκνα, αιμορραγικά στοιχεία στον 
ΟΚΒ (ΑΡ), με επέκταση αυτών εντός της 4ης κοιλίας και με 
συνοδά πιεστικά φαινόμενα επί του στελέχους, το οποίο πα-
ρεκτοπίζεται ελαφρώς προς τα (ΔΕ) β) μετά την IV χορήγη-
ση σκιαγραφικού, παρατηρείται η έντονα και ανομοιογενώς 
εμπλουτιζόμενη ΧΚΕ στον ΟΚΒ (ΑΡ), που αντιστοιχεί σε 
υποτροπή του γνωστού αιμαγγειοπερικυττώματος.

Α

Β

Εικ. 5 MRI εγκεφάλου α)Τ1 
ακολουθία σε εγκάρσιο επί-
πεδο. Αιμορραγικά στοιχεία 
στο (ΑΡ) ημισφαίριο της πα-
ρεγκεφαλίδας, με επέκταση 
εντός της 4ης κοιλίας. Συνο-
δά πιεστικά φαινόμενα επί 
του στελέχους β) Τ1 ακο-
λουθία μετά την IV χορήγη-
ση παραμαγνητικής ουσίας. 
Αναδεικνύεται η ανομοιογε-

νώς εμπλουτιζόμενη ΧΚΕ στον ΟΚΒ (ΑΡ), η οποία ελέγχε-
ται με λοβωτή παρυφή γ) Τ2 ακολουθία, όπου η ΧΚΕ απει-
κονίζεται με ενδιάμεσης έντασης σήμα, ενώ τα αιμορραγικά 
στοιχεία με ποικίλης έντασης σήμα.

Α Β

Γ

Εικ. 6 Πολλαπλά, μικρά, ενδοπνευμονικά οζίδια αμφοτε-
ρόπλευρα, που αντιστοιχούν σε δευτεροπαθείς εντοπίσεις 
της νόσου.
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φύσεις των εμπλεκομένων σπονδύλων, όσο και τις 
παρακείμενες πλευρές. �πιπρόσθετα, παρατηρή�
θηκε λυτική βλάβη στο κατώτερο τμήμα του σώμα�
τος του Θ12 σπονδύλου,  εικόνα συμβατή με έτερη 
μεταστατική εστία (εικ.7). 

ΣυζΗτΗΣΗ 
Το αιμαγγειοπερικύττωμα είναι ένας σπάνιος 

αγγειοβριθής όγκος, που εξορμάται από τα περι�
κύτταρα του ��������������������������4. Πρόκειται για κύτ�
ταρα μεσεγχυματογενούς προέλευσης, με μακριές 
κυτταροπλασματικές αποφυάδες, τα οποία ανευ�
ρίσκονται κατά μήκος των τριχοειδών και μετατρι�
χοειδικών φλεβιδίων σε όλο το σώμα. Η παρουσία 
ακτίνης, μυοσίνης και τροπομυοσίνης στα συγκε�
κριμένα κύτταρα αποτελεί ισχυρότατη ένδειξη της 
συμμετοχής τους στη διαδικασία της αγγειοσύσπα�
σης. Ιστολογικά λοιπόν, το αιμαγγειοπερικύττωμα 
αποτελείται από τριχοειδικούς αγγειακούς χώρους, 
οι οποίοι περιβάλλονται από έναν ή περισσότερους 
στίχους ατρακτοειδών ή πολυγωνικών κυττάρων. 
Η χρώση αργύρου για δικτυωτές ίνες σαφώς ανα�
δεικνύει την εξωαγγειακή προέλευση των νεοπλα�
σματικών κυττάρων2. 

Το αιμαγγειοπερικύττωμα είναι δυνατόν να 
προσβάλει ποικίλα σημεία του σώματος2. Οι συ�
χνότερες θέσεις εντόπισης του είναι το οπισθο�
περιτόναιο, τα μαλακά μόρια των άνω και κάτω 
άκρων, ο μαστός, η μήτρα και ο τράχηλος2. Το εν�
δοκράνιο, και συγκεκριμένα οι μήνιγγες, είναι μία 
από τις σπανιότερες θέσεις εντόπισης της εν λό�
γω βλάβης1. 

Το μηνιγγικό αιμαγγειοπερικύττωμα ειδικότε�
ρα, κατατάσσεται συχνά βιβλιογραφικά στην κα�
τηγορία του αγγειοβλαστικού μηνιγγιώματος. Το 
γεγονός όμως ότι δεν προέρχεται από τα μηνιγγο�
θηλιακά κύτταρα της αραχνοειδούς μήνιγγας όπως 
τα κλασικά μηνιγγιώματα, αλλά από τα κύτταρα 
του �������������, οδηγεί στο συμπέρασμα πως�������������, οδηγεί στο συμπέρασμα πως, οδηγεί στο συμπέρασμα πως 
δεν πρόκειται για αληθές μηνιγγίωμα3. Πρώτοι οι 
Stout και �u����� το 1942 περιέγραψαν το μηνιγ� και �u����� το 1942 περιέγραψαν το μηνιγ��u����� το 1942 περιέγραψαν το μηνιγ� το 1942 περιέγραψαν το μηνιγ�
γικό αιμαγγειοπερικύττωμα ως μία ξεχωριστή νο�
σολογική οντότητα4.

Το μηνιγγικό αιμαγγειοπερικύττωμα αντιπρο�
σωπεύει λιγότερο από το 1% των όγκων του ΚΝΣ1. 
Το 61% των αιμαγγειοπερικυττωμάτων εντοπίζε�
ται υπερσκηνιδιακά, το 13% στο σκηνίδιο, το 13%  
στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο και το 5% στη σπον�
δυλική στήλη1. Το αντρικό φύλο φαίνεται να έχει 
μία ελαφρά υπεροχή σε ό,τι αφορά τη συχνότητα 
εμφάνισης του όγκου (55%)1. Τα κυριότερα συ�
μπτώματα, ανάλογα και με την εντόπιση της βλά�
βης, περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, οίδημα οπτικής 
θηλής, ημιπάρεση, ζάλη και αστάθεια βάδισης1. �ν�
διαφέρον παρουσιάζει η κατά καιρούς συσχέτιση 
του αιμαγγειοπερικυττώματος με ποικίλα παρανε�
οπλασματικά σύνδρομα, όπως η υπογλυκαιμία (λό�
γω της έκκρισης από τον όγκο ουσίας που μιμεί�
ται τη δράση της ινσουλίνης), η υποφωσφαταιμι�
κή οστεομαλακία και η υπερτροφική πνευμονική 
οστεοαρθροπάθεια6.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αιμαγγειοπε�
ρικυττωμάτων είναι η υψηλή συχνότητα τοπικής 
υποτροπής, καθώς και το υψηλό ποσοστό εξωνευ�

Εικ. 7 α) ΧΚΕ που εκτείνεται στο ύψος Θ5-Θ9 σπονδύλων β) λυτική εστία στο σώμα του Θ12 σπονδύλου, συμβατή με νέα 
μεταστατική εστία.

Α Β
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ρικών μεταστάσεων3. Πιο συγκεκριμένα, μετά τη 
χειρουργική εξαίρεση της αρχικής βλάβης, ο όγκος 
εμφανίζει συχνότητα υποτροπής 15% στον πρώ�
το χρόνο, 65% στα 5 χρόνια και 85% στα 10 χρό�
νια1. Οι μεταστάσεις παρατηρούνται κατά κύριο 
λόγο στους πνεύμονες και στα οστά και σπανιό�
τερα στο ήπαρ και τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. 
Τα ποσοστά 5ετούς, 10ετούς και 15ετούς επιβίω�
σης κυμαίνονται στο 67%, 40% και 23% αντίστοι�
χα1. Η εντόπιση της βλάβης στον οπίσθιο κρανιακό 
βόθρο, η ατελής χειρουργική εκτομή και η ύπαρξη 
απομακρυσμένων μεταστάσεων είναι παράγοντες 
που επιβαρύνουν σημαντικά την πρόγνωση1. Η συ�
μπληρωματική ακτινοθεραπεία μετεγχειρητικά βελ�
τιώνει το προσδόκιμο επιβίωσης κατά 50%1,7.

Απεικονιστικά χαρακτηριστικά  
των αιμαγγειοπερικυττωμάτων
Στην αξονική τομογραφία πριν την ��� χορήγηση 
σκιαγραφικού, το μηνιγγικό αιμαγγειοπερικύττω�
μα απεικονίζεται συνήθως ως μία ευμεγέθης, ισό�
πυκνη ή σπανιότερα ελαφρώς υπέρπυκνη βλάβη, 
με κατά τόπους ασαφή ή και λοβωτά όρια, που κα�
τά κανόνα δε φέρει επασβεστώσεις1. Η βλάβη συ�
νήθως συνοδεύεται από έκδηλο περιεστιακό οίδη�
μα3. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναδεικνύεται στε�
νή βάση πρόσφυσης του όγκου στη σκληρά μήνιγ�
γα, με αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό σχήμα δίκην 
μανιταριού (��ush�oo�� sh�p�), ενδεικτικό κακοή�
θους συμπεριφοράς3. Μετά την ενδοφλέβιο χορή�
γηση σκιαγραφικού, παρατηρείται έντονος, ανο�
μοιογενής εμπλουτισμός, με πιθανή συνοδό παρου�
σία μη εμπλουτιζόμενων κυστικών ή νεκρωτικών 
περιοχών στο εσωτερικό της βλάβης1.

Στον έλεγχο με μαγνητική τομογραφία αναδει�
κνύεται σαφώς ο εξωαξονικός  χαρακτήρας του 
όγκου, με παρουσία διαχωριστικού στρώματος με�
ταξύ της βλάβης και του εγκεφαλικού παρεγχύμα�
τος. Το στρώμα αυτό είναι δυνατό να δημιουργείται 
είτε από �ΝΥ που συσσωρεύεται στον υπαραχνο�
ειδή χώρο, είτε από αγγειακές δομές της μήνιγγας 
ή του φλοιού1. Στις Τ1 ακολουθίες το αιμαγγειοπε�
ρικύττωμα εμφανίζει συνήθως ίσης έντασης σήμα 
με το φλοιό. �άν συνυπάρχουν περιοχές αιμορρα�
γίας μέσα στον όγκο, μπορεί να παρατηρηθεί υψη�
λής έντασης σήμα στις Τ1�� ακολουθίες�� ακολουθίες� ακολουθίες1. Στις Τ2 
ακολουθίες η βλάβη παρουσιάζει χαρακτηριστικά 
υψηλό σήμα1. �πιπλέον, αναδεικνύονται και τα ευ�

μεγέθη αγγεία στο εσωτερικό του όγκου, που απει�
κονίζονται ως δομές με κενό ροής (��o�� �o��)��o�� �o��) �o��)�o��))3. Με�
τά την ��� χορήγηση παραμαγνητικού σκιαγραφι���� χορήγηση παραμαγνητικού σκιαγραφι� χορήγηση παραμαγνητικού σκιαγραφι�
κού, παρατηρείται ανομοιογενής, συχνά περιφερι�
κός εμπλουτισμός της βλάβης3.

Η απεικονιστική συμπεριφορά του αιμαγγειοπε�
ρικυττώματος στην κλασική αγγειογραφία παρου�
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον2. �ιδικότερα, το μη�
νιγγικό αιμαγγειοπερικύττωμα τροφοδοτείται από 
κλάδους τόσο της έσω, όσο και της έξω καρωτί�
δας. Τα κύρια τροφοφόρα όμως αγγεία του όγκου 
φαίνεται ότι προέρχονται συνήθως από κλάδους 
της έσω καρωτίδας αρτηρίας και από την οπίσθια 
εγκεφαλική αρτηρία, παρά από την έξω καρωτί�
δα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αληθή μηνιγ�
γιώματα, που αιματώνονται κατά κανόνα από τη 
μέση μηνιγγική αρτηρία2. �πιπλέον, χαρακτηριστι�
κό γνώρισμα του αιμαγγειοπερικυττώματος είναι 
ο γρήγορος εμπλουτισμός της βλάβης και η πολύ 
καθυστερημένη απόπλυση του σκιαγραφικού. Το 
φλεβικό δίκτυο του όγκου εξακολουθεί να σκια�
γραφείται παρατεταμένα μετά την ενδοφλέβιο χο�
ρήγηση του σκιαγραφικού2.

Η διαφορική διάγνωση του μηνιγγικού αιμαγ�
γειοπερικυττώματος περιλαμβάνει το αιμαγγειο�
βλάστωμα, το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα και το 
αγγειοβριθές μηνιγγικό (αληθές) μηνιγγίωμα2.

ΣυμΠΕΡΑΣμΑ
Το μηνιγγικό αιμαγγειοπερικύττωμα είναι ένα 

σπάνιο νεόπλασμα, που σήμερα θεωρείται ανεξάρ�
τητη νοσολογική οντότητα. Οι απεικονιστικοί χα�
ρακτήρες του όγκου μπορεί να ποικίλλουν σημα�
ντικά. Η συχνότητα τοπικής υποτροπής και απομα�
κρυσμένων μεταστάσεων στο μηνιγγικό αιμαγγει�
οπερικύττωμα είναι κατά πολύ υψηλότερη σε σχέ�
ση με τους υπόλοιπους τύπους μηνιγγιώματος. Ως 
εκ τούτου, η ολική χειρουργική εξαίρεση της αρ�
χικής βλάβης και η τακτική παρακολούθηση του 
ασθενούς με τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθό�
δους αποτελεί την ενδεικνυόμενη στρατηγική αντι�
μετώπισης του μηνιγγικού αιμαγγειοπερικυττώμα�
τος.   

SUMMARY
�����g��� h�����g�op������to��� �s � ���� 

��op��s��, th�t ���s ���st ��s���b�� �s � u��qu� 
��t�t�� b�� Stout ��� �u����� �� 1942; u�t�� th��, 
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�t ���s ���u��� ���o�g ��g�ob��st�� ������g�o���s. 
��h� ����o�og�� �pp������� o� th� tu��o� ����� 
����� �o�s�����b���. ��h�s� tu��o�s t��� to ���u� 
��o�� ���qu��t��� ��� ������� �o��p���� to oth�� 
t��p� o� ������g�o���s ��� th��� ��so h��� � g���t�� 
p�op��s�t�� to �����op ��st��t ���t�st�s�s. B���us� 
o� th�s ��sk, �o��p��t� su�g���� �x��s�o� o� th� ��s�o� 
��� ��go�ous ����o�og�� ��o��to���g ��t�� ���t��� 
t���t����t ��� �o�s������ �s th� b�st �pp�o��h o� 
�����g��� h�����g�op������to���s.
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