
Περίληψη

Η ενδοαγγειακή θηλοειδής ενδοθηλιακή υπερπλασία ή αιμαγ-
γείωμα του Masson αποτελεί μια ασυνήθιστη, καλοήθη, μη νεο-
πλασματική, αγγειακή αλλοίωση που συνδέεται σχεδόν πάντα με 
την παρουσία και επανασηραγγοποίηση ενός θρόμβου. Παρουσι-
άζεται η περίπτωση άνδρα 44 ετών με μόρφωμα στην περιοχή του 
οπισθέναρος, ο οποίος ανάφερε ήπιο άλγος κατά την ψηλάφηση. 
Η δοκιμασία Allen με πίεση της κερκιδικής αρτηρίας προκαλούσε 
ήπια αύξηση του μεγέθους του μορφώματος, ενώ κατά την πίεση 
της ωλένιας αρτηρίας δεν παρατηρήθηκε μεταβολή του μεγέθους 
αυτού. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στην 
οποία το διαγνώσθηκε μόρφωμα μεγέθους 1x1,5εκ. και τέθηκε η 
διάγνωση «τενοντοελυτρίτιδα καμπτήρων». Ο ασθενής υποβλή-
θηκε σε χειρουργική αφαίρεση του μορφώματος. Το αποτέλεσμα 
της ιστολογικής εξέτασης έδειξε ύπαρξη αιμαγγειώματος Masson 
σε έδαφος επανασηραγγοποίησης θρομβωμένης φλέβας. Το αι-
μαγγείωμα Μasson πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική 
διάγνωση των μορφωμάτων των μαλακών μορίων του οπισθένα-
ρος. Η χειρουργική του εκτομή αποτελεί την οριστική θεραπεία.

Αιμαγγείωμα Masson: σπάνιο 
μόρφωμα μαλακών μορίων του 
οπισθέναρος λόγω υπέρχρησης. 
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Εισαγωγή

Η ενδοαγγειακή θηλοειδής ενδοθηλιακή υπερ-
πλασία ή αιμαγγείωμα του Masson (Intravascular 
Papillary Endothelial Hyperplasia or Masson’s 
Hemangioma) είναι μια ασυνήθιστη καλοήθης, 
μη νεοπλασματική, αγγειακή αλλοίωση που χα-
ρακτηρίζεται ιστολογικά από αντιδραστική εν-
δαγγειακή υπερπλασία και πολλαπλασιασμό των 
ενδοθηλιακών κυττάρων. Η εμφάνισή του συνδέ-
εται, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, με την πα-
ρουσία θρόμβου σε διαφορετικά στάδια οργάνω-
σης και επανασηραγγοποίησής του.

Πρωταρχική αιτία για το σχηματισμό του αι-
μαγγειώματος του Masson είναι ο τραυματισμός 
του αγγείου (Duong et al. 1997). Υπάρχουν τρεις 
διαφορετικοί τύποι του αιμαγγειώματος αυτού. 
Ο πρώτος αφορά στον αμιγή ή πρωτοπαθή τύπο 
ο οποίος εμφανίζεται σε διευρυσμένα αγγεία, σε 
ποσοστό 56%. Ο δεύτερος τύπος ονομάζεται μει-
κτός ή δευτεροπαθής και εμφανίζεται σε προϋ-
πάρχουσα αγγειακή βλάβη, σε ποσοστό 40%. Ο 
τρίτος τύπος ονομάζεται και εξωαγγειακός (προ-
σομοιάζει κλινικά με πρωτοπαθές νεόπλασμα ενώ 
ιστολογικά μιμείται το αγγειοσάρκωμα) και εμφα-
νίζεται σε ποσοστό 4% (Stoffman and Kim, 2003). 
Μπορεί να εντοπισθεί σε οποιοδήποτε αγγείο του 
σώματος, συνήθως όμως εμφανίζεται στις φλέβες 
της κεφαλής, του αυχένα, του κορμού, του ήπα-
τος, των νεφρών και των δακτύλων (Johraku et al, 
1997, Hong et al, 2004, Yücesoy et al. 2009).

Η ενδοαγγειακή θηλοειδής ενδοθηλιακή υπερ-
πλασία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω 
της κλινικής και ιστολογικής της ομοιότητας με 
πλήθος παθήσεων,  καθώς επίσης και με το σάρ-
κωμα των μαλακών μορίων. Η ομοιότητα αυτή 
μπορεί να οδηγήσει πολλές φορές σε καθυστερη-
μένη και λανθασμένη διάγνωση. Το αιμαγγείω-
μα Masson εμφανίζεται μετά από τραυματισμό σε 
ποσοστό 4% και ανήκει στο δευτεροπαθή τύπο. 
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μία περί-
πτωση ασθενούς με μετατραυματική ενδοαγγει-
ακή θηλοειδή ενδοθηλιακή υπερπλασίας του οπι-
σθέναρος, η οποία αρχικά διαγνώσθηκε ως «τε-
νοντοελυτρίτιδα» και συζητείται η διαφορική διά-
γνωση της πάθησης. 

Παρουσίαση Περίπτωσης

Άνδρας 44 ετών, ο οποίος ασκούσε το επάγ-
γελμα του βαφέα, προσήλθε στο ιατρείο αιτιώμε-
νος άλγος και παρουσία μορφώματος στο οπισθέ-
ναρ του αριστερού του χεριού, το τελευταίο εξά-
μηνο. Κατά τη λήψη του ιστορικού περιέγραψε 
τον καθημερινό τρόπο εργασίας του με εργαλείο 
(σπάτουλα) το οποίο προκαλούσε συνεχή πίεση 
στην περιοχή του οπισθέναρος. Κατά την κλινι-
κή εξέταση ανάφερε ήπιο άλγος κατά την πίεση 
του μορφώματος το οποίο ήταν κινητό και ευπίε-
στο κατά την ψηλάφηση. Η δοκιμασία Allen (πί-
εση - απόφραξη της κερκιδικής αρτηρίας) προ-
καλούσε ήπια αύξηση του μεγέθους του μορφώ-
ματος, ενώ η αντίστοιχη πίεση της ωλένιας αρ-
τηρίας δεν προκαλούσε μεταβολή του μεγέθους 
του μορφώματος. Τα αποτελέσματα των αιματο-
λογικών εξετάσεων και ο ακτινολογικός έλεγχος 
ήταν φυσιολογικά. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε μα-
γνητική τομογραφία στην οποία διαπιστώθηκε  η 
ύπαρξη μορφώματος διαστάσεων 1x1,5εκ. και τέ-
θηκε η διάγνωση «τενοντοελυτρίτιδα καμπτή-
ρων» (Εικ.1,2). Αποφασίσθηκε χειρουργική αφαί-
ρεση του. Υπό περιοχική αναισθησία με μασχαλι-
αίο αποκλεισμό, αφαίμαξη με ανάρροπη θέση του 
άνω άκρου για 5 λεπτά και τοποθέτηση ίσχαιμης 
περίδεσης αφαιρέθηκε χειρουργικά το μόρφωμα. 
Κατά τη χειρουργική παρασκευή εμφάνιζε χρώ-
μα κυανόφαιο, είχε σχήμα ατρακτοειδές και πίε-
ζε το τέταρτο κοινό παλαμιαίο δακτυλικό νεύρο. 
Μακροσκοπικά είχε εικόνα ανευρυσματικής διά-
τασης φλέβας της περιοχής (Εικ.3). Το διευρυμέ-
νο αγγείο αφαιρέθηκε μετά από ασφαλή απολί-
νωση του κεντρικού και περιφερικού του κολο-
βώματος. Το παρασκεύασμα εστάλη για ιστολο-
γική εξέταση η οποία έδειξε την ύπαρξη αιμαγγει-
ώματος Masson σε επανασηραγγοποίηση θρομ-
βωμένης φλέβας (Εικ.4). Ως πιθανή αιτία θρόμ-
βωσης του αγγείου ενοχοποιήθηκε η υπέρχρηση 
και η εφαρμογή συνεχούς πίεσης. Ο ασθενής με-
τεγχειρητικά δεν παρουσίασε επιπλοκές κατά την 
επούλωση του τραύματος και δύο χρόνια αργότε-
ρα παραμένει ελεύθερος συμπτωμάτων.
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Συζήτηση

Η ενδοαγγειακή θηλοειδής ενδοθηλιακή υπερ-
πλασία  ή   αιμαγγείωμα   Masson   αναφέρεται  για 
πρώτη φορά στη βιβλιογραφία από τον Pierre Mas-
son το 1923 με τον όρο «Hemangioendotheliome 
Vegetant Intravasculaire» (Masson, 1923). Συγκε-
κριμένα, το περιέγραψε σαν μια μορφή νεοπλά-
σματος που οφειλόταν στον πολλαπλασιασμό των 
ενδοθηλιακών κυττάρων μέσα στον αυλό του αγ-
γείου, την οποία ακολουθεί εκφύλιση και νέκρωση 
τους. Αργότερα, περιγράφηκε ως μία αντιδραστική 
διαδικασία σε ένα τραυματισμό και όχι σαν νεόπλα-
σμα (Henschen, 1932). Από τότε στη διεθνή βιβλι-
ογραφία αναφέρεται με διάφορες ονομασίες, όπως: 
όγκος του Masson, αιμαγγείωμα του Masson, ψευ-
δοαγγειοσάρκωμα του Masson, ενδοαγγειακή θη-
λοειδής ενδοθηλιακή υπερπλασία και αντιδραστική 
θηλοειδής ενδοθηλιακή υπερπλασία (Stoffman and 
Kim, 2003). Στις μέρες μας θεωρείται σαν ένας αντι-
δραστικός αγγειακός πολλαπλασιασμός ο οποίος 
εμφανίζεται μετά από τραυματισμό και θρόμβωση 
αγγείου. Αποτελεί μια κατάσταση που αντιπροσω-
πεύει μια ασυνήθιστη μορφή οργάνωσης και επανα-
σηρραγγοποίησης ενός θρόμβου. Από το 1976 κα-

θιερώθηκε ο όρος ενδοαγγειακή θηλοειδής ενδοθη-
λιακή υπερπλασία (Clearkin and Enzinger, 1976).

Σε μια πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπη-
ση περιγράφονται 13 περιπτώσεις αιμαγγειώμα-
τος Masson στο κεντρικό νευρικό σύστημα, από 
τις οποίες οι επτά χαρακτηρίσθηκαν ως δευτερο-
γενείς μορφές (Stoffman and Kim, 2003). Ενώ τα 
περισσότερα επανασηραγγοποιημένα αιμαγγειώ-
ματα αποτελούν σποραδικές περιπτώσεις, υπάρ-
χουν πληθυσμοί στο Μεξικό με αυξημένη συχνό-
τητα εμφάνισης της πάθησης γεγονός που οφεί-
λεται σε μετάλλαξη του γονιδίου KRIT1 στο χρω-
μόσωμα 7. Μάλιστα, μεγάλο τμήμα του πληθυ-
σμού αυτού μετανάστευσε στις νοτιοδυτικές 
ΗΠΑ από το βόρειο Μεξικό, με αποτέλεσμα την 
αυξημένη επίπτωση της νόσου και σε αυτή την 
περιοχή (Polymeropoulos et al, 1997). Αιμαγγεί-
ωμα Masson στο οπισθέναρ έχει περιγραφεί στη 
βιβλιογραφία σε μία 23χρονη αθλήτρια ξιφασκίας 
(Borrelli et al. 1992). 

Μακροσκοπικά η βλάβη αποτελεί ένα μικρό 
(συνήθως μικρότερο από δύο εκ. σε διάμετρο) 
ατρακτοειδές μόρφωμα, χρώματος κυανού ή κυ-
ανόφαιου. Η διατομή του αποκαλύπτει κυστι-
κό μόρφωμα, που περιέχει πήγμα και περιβάλλε-
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ται από ινώδες περίβλημα. Το μόρφωμα έχει σαφή 
όρια και συνήθως βρίσκεται σε άμεση συνέχεια με 
ένα αγγείο, το οποίο είναι συνήθως φλέβα καθώς 
έχει λεπτά τοιχώματα. Λεπτομερέστερα μπορού-
με να παρατηρήσουμε την επανασηραγγοποίη-
ση του θρόμβου. Οι σήραγγες αυτές είναι επεν-
δυμένες με ένα νέο στρώμα ενδοθηλιακών κυττά-
ρων, τα οποία στα αρχικά στάδια περιέχουν ινώ-
δη συνδετικό ιστό και αργότερα επανασηραγγο-
ποιούνται  με τη δημιουργία χαλαρού συνδετικού 
ιστού.

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις 
ασθενών με αιμαγγειώματα Masson, τα οποία εί-
χαν διαγνωσθεί και αντιμετωπισθεί σαν αγγειο-
σαρκώματα (Korkolis et al, 2005). Το αιμαγγείωμα 
του Masson είναι μία καλοήθης κατάσταση που 
πρέπει να διακρίνεται από το αιμαγγειοεπιθηλί-
ωμα, το σάρκωμα Kaposi και κυρίως από το αγ-
γειοσάρκωμα (Kuo et al, 1976, Stoffman and Kim, 
2003). Η διαφορική διάγνωση του αιμαγγειώμα-
τος Masson από το αγγειοσάρκωμα βασίζεται στο 
ότι το αιμαγγείωμα Masson περιορίζεται σε ένα 
αγγείο και ο μοναδικός τρόπος διασποράς του εί-
ναι η ρήξη του. Επίσης, το αιμαγγείωμα Masson 

έχει πολύ καλή πρόγνωση και συνήθως η απλή 
χειρουργική εκτομή αποτελεί την οριστική θερα-
πεία του, αλλά απαιτεί τη χρήση διπολικής δια-
θερμίας για τον έλεγχο πιθανής αιμορραγίας.

Το αιμαγγείωμα Masson θα πρέπει επίσης να δι-
αφοροδιαγνωσθεί από το «Hypothenar hammer 
syndrome», το οποίο περιγράφηκε για πρώ-
τη φορά από τον Conn το 1970. Το σύνδρομο 
αυτό οφείλεται σε επαναλαμβανόμενους αμβλείς 
τραυματισμούς του οπισθέναρος που έχουν σαν 
αποτέλεσμα τραυματισμό της ωλένιας αρτηρίας ή 
των κλάδων της, που στην περιοχή αυτή εντοπί-
ζονται υποδόρια και είναι ευάλωτοι σε τραυματι-
σμούς (Conn et al, 1970; Ferris  et al, 2000). Στα-
θερό ιστολογικό εύρημα είναι η υπερπλασία του 
ενδοθηλίου. Η βλάβη του αρτηριακού τοιχώμα-
τος μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό ανευρυ-
σμάτων με ή χωρίς θρόμβωση, καθώς και το σχη-
ματισμό μικρών εμβόλων με τελικό αποτέλεσμα 
τη μερική ή ολική απόφραξη της ωλένιας αρτη-
ρίας στο οπισθέναρ ή ενός από τους τελικούς της 
κλάδους και συμπτωματολογία ισχαιμίας συνή-
θως των δύο τελευταίων δακτύλων (Ferris  et al, 
2000). Το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται κυρίως σε 
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Εικόνα 4. Ιστολογικό παρασκεύασμα
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άνδρες, μέσης ηλικίας, στο επικρατούν άκρο, συ-
νήθως εργαζόμενους που χρησιμοποιούν το οπι-
σθέναρ για τη συγκράτηση και χρήση εργαλείων. 
Επίσης, μπορεί να εμφανισθεί περιστασιακά σε 
αθλητές μπέιζ-μπολ, μπάντμιντον, γκολφ, αντι-
σφαίρισης, χάντμπολ, πετοσφαίρισης κ.α. (Ablett 
and Hackett, 2008).

Συμπεράσματα

Ο χειρουργός Ορθοπαιδικός πρέπει να συμπε-
ριλαμβάνει το αιμαγγείωμα Masson στη διαφορι-
κή διάγνωση των μορφωμάτων των μαλακών μο-
ρίων του οπισθέναρος. Η δοκιμασία Allen είναι 
χρήσιμη στη διάγνωση της πάθησης. Η χειρουρ-
γική εκτομή αποτελεί την οριστική θεραπεία του.

Abstact 

Masson’s hemangioma: infrequent hypothenar 
soft tissue tumor after overuse injury. Presenta-
tion of a case and differential diagnosis.
 
Natsis K, Lyrtzis C, Anastasopoulos N, Totlis T.

Department of Anatomy, Medical School, Aris-
totle University of Thessaloniki

Intravascular papillary endothelial hyperplasia 
or Masson’s hemangioma constitutes an extraor-
dinary, non-malignant, vascular alteration that is 
almost always in association with the presence of 
revasculate intravascular throb. 44 years man was 
suffered from a tumor of his hypothenar. He re-
ported soft ache at pressure. The Allen test caused 
increase of this formation. MRI showed formation 
with size 1 x 1,5cm. Diagnosis was flexor tendons 
synovitis. Surgical excision was performed. Histo-
logical examination showed Masson’s hemangioma 
of a vein. Masson’s hemangioma must be included 
in differential diagnosis of soft tissue tumors of 
hypothenar. Surgical excision constitutes its treat-
ment.

key words: Masson hemangioma, Hypothenar.
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