
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30 

Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως την 01-03-23 & ώρα 1μμ. 

 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
Διευθύντρια: Ε. Αλεξίου, Νευρολόγος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη 

Προεδρείο: Σ. Κορφιάς,  
Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,  
Α' Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«Ασθενής άνδρας με προϊούσα παραπληγία                                                                  
και σταδιακή άτυπη προσβολή του νευρικού άξονα» 

 
Παρουσίαση: Οικονόμου Αικατερίνη, Ιατρός, Ειδικευόμενη, Μελιτά Σοφία, Ιατρός, 
Ειδικευόμενη, Νευρολογικό Τμήμα 

Σχολιασμός:  
1. Αλεξίου Ελένη, Νευρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά 

Υπεύθυνη του Νευρολογικού Τμήματος, 

2. Καραμανάκος Αναστάσιος, Ρευματολόγος, Επικουρικός Ιατρός, Ρευματολογικό 
Τμήμα 

 
Πρόκειται για ασθενή ηλικίας 44 ετών ο οποίος νοσηλεύθηκε προ διετίας λόγω πάρεσης 
αριστερού κάτω άκρου. Το ατομικό αναμνηστικό ήταν ελεύθερο και δεν λάμβανε 
φαρμακευτική αγωγή. Ο απεικονιστικός έλεγχος (MRI εγκεφάλου) ανέδειξε ευμεγέθη 
βλάβη η οποία εκτείνετο από το δεξιό εγκεφαλικό σκέλος, την έσω κάψα και τον οπτικό 
θάλαμο, έως το δεξιό πλάγιο της γέφυρας και το σύστοιχο άνω παρεγκεφαλιδικό σκέλος. 
Μετά την ενδοφλέβιο χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας διαπιστώθησαν κατά τόπους 
εστίες παθολογικής ενίσχυσης. Λόγω της ατυπίας της εικόνας διενεργήθη φασματοσκοπία 
η οποία επιβεβαίωσε την έκταση της βλάβης και έθεσε το φάσμα της διαφορικής 
διάγνωσης το οποίο περιλάμβανε δευτεροπαθή αγγειίτιδα, πρωτοπαθές λέμφωμα ΚΝΣ, 
γλοίωμα και ενδαγγειακό λέμφωμα. Ο λοιπός έλεγχος, με μαγνητική τομογραφία ΑΜΣΣ 
και ΘΜΣΣ, οσφυονωτιαία παρακέντηση και προσδιορισμό όλων των ανοσολογικών 
παραμέτρων ορού και ΕΝΥ, ήταν αρνητικός για παθολογικά ευρήματα.  
Κατά τη νοσηλεία χορηγήθησαν κορτικοστεροειδή με εντυπωσιακή βελτίωση της κλινικής 
εικόνας και απεικονιστική σμίκρυνση της βλάβης.  



Μετά από διάστημα 10 μηνών ο ασθενής εμφάνισε δραματική επιδείνωση της κλινικής 
εικόνας με παραπάρεση και επίσχεση ούρων. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε διάχυτες 
βλάβες στον αυχενικό και θωρακικό νωτιαίο μυελό. Στην οσφυονωτιαία παρακέντηση 
ανευρέθησαν 250 κύτταρα λεμφοκυτταρικού τύπου.  
Τους επόμενους δύο μήνες ο ασθενής κατέστη παραπληγικός, με επίπεδο αισθητικότητας 
Θ8-Θ9 και μόνιμο ουροκαθετήρα. Η γενική του εικόνα επιβαρύνθηκε επιπλέον με την 
παρουσία εμπύρετων επεισοδίων. 
 
Στα πλαίσια της αρχικής διαφορικής διάγνωσης επανεκτιμήθηκε με την ένδειξη πιθανού 
συστηματικού νοσήματος. Η παρουσία πρωτοεμφανιζόμενων βλαβών του επιθηλίου και 
μια αιματολογική εξέταση έθεσαν την τελική διάγνωση. 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 

ZOOM. Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την 01-03-2023 και ώρα 1μμ., 

αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά στο e-mail: 

sseh.evaggelismos@gmail.com. 

Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της 
Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 

Χορήγηση e-Πιστοποιητικών Παρακολούθησης με Μόρια 

(απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του e-πιστοποιητικού είναι η 
παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και η συμπλήρωση του 
Εντύπου Αξιολόγησης) 

Πληροφορίες - Εγγραφές - Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής:  
 https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/ekpaideftika-programmata-
epistimonikon-tmimaton/tetarti-2022-2023 

* Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες μαγνητοσκοπούνται και το υλικό αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., στο site του Νοσοκομείου, για on demand 
παρακολούθηση. 

   

 

mailto:sseh.evaggelismos@gmail.com

