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Το σύνδρομο Ramsay Hunt to 2007
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Δ/ντης ΩΡΛ Κλινικής Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών

Ο αυστηρός ορισμός του συνδρόμου 
Ramsay Hunt είναι η περιφερική 
παράλυση του προσωπικού νεύρου, 

που συνοδεύεται από ένα ερυθηματώδες 
φυσαλιδώδες εξάνθημα στο πτερύγιο του 
αυτιού (ωτικός ζωστήρας) ή στη στοματική 
κοιλότητα και κοχλιοαιθουσαία διαταραχή 
(Balatsouras et al, 2007). Ο J Ramsay Hunt, 
ο οποίος περιέγραψε ποικίλες κλινικές πα-
ρουσιάσεις της παράλυσης του προσωπικού 
και του εξανθήματος, αναγνώρισε επίσης 
και άλλα συμπτώματα, όπως εμβοές του 
ωτός, απώλεια ακοής, ναυτία, έμετοι, ίλιγγο 
και νυσταγμό. Εξήγησε αυτά τα ευρήματα 
από την 8η εγκεφαλική συζυγία εξαιτίας της 
άμεσης γειτνίασης του γονατίου γαγγλίου στο 
αιθουσοκοχλιακό νεύρο μέσα στον οστέινο 
πόρο του προσωπικού νεύρου. Η ανάλυση 
των κλινικών ποικιλιών του συνδρόμου που 
έκανε ο Ηunt τον οδήγησε στην αναγνώριση 
της γενικής σωματικής αισθητικής λειτουργίας 
του προσωπικού νεύρου και στον καθορισμό 
της γονατίου ζώνης του ωτός.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι το σύνδρομο Ramsay 
Hunt προκαλείται από τον ιό ανεμευλογι-
άς ζωστήρος (varicella zoster virus (VZV)]. 
Συγκρίνοντας την παράλυση του προσωπικού 
από σύνδρομο Ramsay Hunt και την παρά-
λυση τύπου Βell (παράλυση του προσωπικού 
χωρίς εξάνθημα), η πρώτη είναι συχνά βαρύ-
τερης μορφής κατά την έναρξη και είναι λιγό-
τερο πιθανό να ανανήψει πλήρως. Οι μελέτες 
συνιστούν ότι η θεραπεία με πρεδνιζόνη και 
ακυκλοβίρη μπορεί να βελτιώσει την πορεία 
της νόσου, αν και χρειάζεται να γίνει μια πρό-
δρομη τυχαιοποιημένη θεραπεία δοκιμής. Στη 
μοναδική προδρομική μελέτη επί ασθενών με 
σύνδρομο Ramsay Hunt στο 14% των περι-
πτώσεων αναπτύχθηκαν φυσαλίδες μετά την 
έναρξη της αδυναμίας του προσωπικού. Γι’ 
αυτό το σύνδρομο Ramsay Hunt μπορεί αρ-
χικά να μην μπορεί να διακριθεί από την πα-
ράλυση τύπου Bell. Επί πλέον, η παράλυση 
τύπου Bell σχετίζεται σημαντικά με λοίμωξη 
με τον ιό του απλού έρπητα [herpes simplex 
virus (HSV)]. Υπό το φως της γνωστής ασφά-
λειας και αποτελεσματικότητας των αντιικών 
φαρμάκων κατά των ιών VZV ή HSV, θα πρέ-
πει να δίδεται προσοχή στην έγκαιρη θερα-
πεία όλων των ασθενών με σύνδρομο Ramsay 
Hunt ή παράλυση τύπου Bell, χορηγώντας επί 
7-10 ημέρες famciclovir (500 mg x 3 ημερησί-
ως) ή acyclovir (800 mg, 5 φορές την ημέρα), 
καθώς επίσης και prednisone από το στόμα 
(60 mg ημερησίως για 3-5 ημέρες). Τελικά, 
μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν περιφερική πα-
ράλυση του προσωπικού χωρίς εξάνθημα στο 
αυτί ή ενάνθημα στο στόμα, που σχετίζεται 
είτε με τετραπλάσια άνοδο των αντισωμάτων 
προς τον VZV ή την παρουσία του VZV DNA 
στο δέρμα του πτερυγίου του ωτός, στα μο-
νοπύρηνα του αίματος, στο υγρό του μέσου 
ωτός ή το σίελο. Τούτο αποτελεί ένδειξη ότι 
μια αναλογία ασθενών με «παράλυση τύπου 
Βell» έχουν σύνδρομο ζωστήρα Ramsay Hunt 
χωρίς έρπητα (sine herpete). Η θεραπεία αυ-

τών των ασθενών με acyclovir και prednisone 
μέσα σε επτά ημέρες από την έναρξη της νό-
σου έχει δειχθεί ότι βελτιώνει την έκβαση της 
αποκατάστασης από την παράλυση του προ-
σωπικού.

Παθολογική φυσιολογία του συνδρόμου 
Ramsay Hunt

Ο ωτικός έρπητας ζωστήρας ευθύνεται για 
το 10% των περιπτώσεων παράλυσης του προ-
σωπικού νεύρου. Η παράλυση αυτή συνήθως 
είναι μονόπλευρη. Η πλήρης αποκατάσταση 
της παράλυσης συμβαίνει μόνο περίπου στο 
20% των ασθενών που δε λαμβάνουν οποι-
αδήποτε θεραπεία. Ο αμφοτερόπλευρος ωτι-
κός έρπητας ζωστήρας μπορεί να συμβεί πο-
λύ σπάνια σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Ο 
έρπητας ζωστήρας προκαλεί σοβαρή λοίμωξη 
σε διαβητικούς ασθενείς και μπορεί να προ-
καλέσει αμφοτερόπλευρο σύνδρομο Ramsay 
Ηunt. Ο έρπητας ζωστήρας σε διαβητικούς 
ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κα-
τάλληλα με μεταβολικό έλεγχο, χορήγηση μη 
στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και 
ενδοφλέβια ένεση ακυκλοβίρης, όσο το δυ-
νατόν νωρίτερα. Τα γλυκοκορτικοστεροειδή 
πρέπει να αποφεύγονται από τους διαβητικούς 
ασθενείς (Syal και συν, 2004). H υπόθεση ότι 
ο ωτικός έρπητας ζωστήρας οφείλεται σε επα-
ναδραστηριοποίηση του ιού της ανεμευλογι-
άς-ζωστήρα [varicella zoster virus (VZV)] στο 
γονάτιο γάγγλιο, υποστηρίζεται από την ανί-
χνευση του γονιδιώματος του ιού σε κροταφι-
κά οστά φυσιολογικών ατόμων και ασθενών 
με σύνδρομο Ramsay Hunt με την αντίδραση 
αλύσου πολυμεράσης (λεπτή τεχνική με την 
οποία τα θραύσματα του DNA μπορεί να πολ-
λαπλασιαστούν πολύ γρήγορα). Το σύνδρο-
μο Ramsay Hunt χαρακτηρίζεται από την πα-
ρουσία κοχλιοαιθουσαίων συμπτωμάτων που 
σχετίζονται με παράλυση του προσωπικού. Ο 
ιός VZV έχει επίσης επιδειχθεί στο ελικοειδές 
ή και στο αιθουσαίο γάγγλιο. Αναφέρονται 
περιπτώσεις στις οποίες τα κοχλιοαιθουσαία 
συμπτώματα υπερέχουν των συμπτωμάτων 
του προσωπικού νεύρου, πιθανόν υποδηλώ-
νοντας την επαναδραστηριοποίηση του ιού 
VZV στο ελικοειδές ή και στο αιθουσαίο γάγ-
γλιο. Από αυτές τις παρατηρήσεις και από τη 
γνώση ότι ο VZV βρίσκεται σε λανθάνουσα 
κατάσταση σε μη νευρωνικά δορυφόρα κύτ-
ταρα, συζητείται ότι τα κοχλιοαιθουσαία συ-
μπτώματα στο σύνδρομο Ramsay Hunt μπο-
ρεί να είναι το αποτέλεσμα από τη μετάδο-
ση του ιού VZV κατά μήκος των νεύρων μέσα 
στον έσω ακουστικό πόρο και ότι η κατάλληλη 
θεραπεία με ένα συνδυασμό αντιικού-κορτι-
κοστεροειδούς θα μπορούσε να ήταν δικαιο-
λογημένη για την αντιμετώπιση οποιασδήπο-

τε οξείας κοχλιοαιθουσαίας συνδρομής (Van 
de Steene και συν, 2004).

Είναι απαραίτητη η λήψη μαγνητικής 
τομογραφίας σε ασθενείς με ιδιοπαθή 
περιφερική παράλυση του προσωπικού;

Εφόσον η κλινική εικόνα και το ιστορικό, 
χωρίς αμφιβολία, έχουν συμβάλλει στη διά-
γνωση της ιδιοπαθούς παράλυσης του προ-
σωπικού, δεν είναι απαραίτητη πάντοτε η λή-
ψη μαγνητικής τομογραφίας. Παρά τούτο, οι 
Yetiser και συν. (2003) ερεύνησαν την επίπτω-
ση της συμμετοχής του προσωπικού νεύρου 
σε ασθενείς με περιφερική ιδιοπαθή παράλυ-
ση του προσωπικού (Π.Ι.Π.Π.), κάνοντας ενι-
σχυμένη μαγνητική τομογραφία μετά από χο-
ρήγηση γαδολινίου (Gd-MR). Έτσι ερεύνησαν 
τον εντοπισμό και της ενισχυμένης απεικόνι-
σης του νεύρου. Η μελέτη αυτή έγινε σε 13 
συνολικά ασθενείς (9 άνδρες και 4 γυναίκες) 
με Π.Ι.Π.Π. Εκτός από τις μαγνητικές τομο-
γραφίες έγιναν και τοπογραφικές δοκιμασί-
ες, καθώς και ηλεκτρομυογραφικός έλεγχος. 
Ταυτόχρονα μελετήθηκαν με ΜRΙ και 10 άτο-
μα, ως μάρτυρες, χωρίς οργανικά προβλήμα-
τα. Τα 12 από τα 13 παραλυτικά προσωπικά 
νεύρα είχαν ενίσχυση των ειδώλων μετασκιε-
ρότητας (postcontrast images). Aπό την ομά-
δα συγκριτικού ελέγχου των υγιών μαρτύ-
ρων, δύο προσωπικά νεύρα έδειξαν ενίσχυση 
των ειδώλων μετασκιερότητας (postcontrast 
images). Βρέθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση με-
ταξύ της ενίσχυσης της σκιερότητας του προ-
σωπικού νεύρου και του χρόνου αποκατάστα-
σής του. Ο μέσος χρόνος από την εγκατάστα-
ση της παράλυσης μέχρι την αποκατάσταση 
του νεύρου στους ασθενείς με την ενισχυμέ-
νη σκιερότητα του νεύρου ήταν 14 εβδομά-
δες, ενώ ήταν 6 εβδομάδες στους ασθενείς 
χωρίς ενίσχυση. Τελικά, όλοι οι ασθενείς εί-
χαν πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας 
του προσωπικού τους νεύρου. Οι ερευνητές 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση 
της σκιερότητας του παραλυτικού προσωπι-
κού νεύρου μπορεί να αποτελεί ακτινολογι-
κό σημείο μιας νευρικής φλεγμονής και είναι 
δυνατόν να είναι ενδεικτική μιας παράτασης 
της αποκατάστασης του νεύρου.

Η μαγνητική τομογραφία (ΜRI) τρισδιάστα-
της ανάστροφης υποκατάστασης αραίωσης 
υγρού [Three-dimensional, fluid-attenuated 
inversion recovery (3D-FLAIR)] έχει αναπτυ-
χθεί πρόσφατα για την ανίχνευση αιμορρα-
γίας ή των υψηλών συγκεντρώσεων πρωτε-
ΐνης. Οι Sugiura et al (2007) παρουσίασαν 
περίπτωση ασθενούς με σύνδρομο Ramsay 
Hunt στον οποίο εντοπίστηκαν με τη χρησι-
μοποίηση 3D-FLAIR υψηλά σήματα στην κο-
χλιακή και αιθουσαία συσκευή. Οι περιοχές 
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υψηλών σημάτων στην 3D-FLAIR δεν ανιχνεύ-
τηκαν στις ακολουθίες Τ1 και Τ2 του MRI. Αυτή 
είναι η πρώτη αναφορά, στη διεθνή βιβλιογρα-
φία, συγκέντρωσης πρωτεΐνης στο έσω ους ασθε-
νούς με σύνδρομο Ramsay Hunt, χρησιμοποιώ-
ντας 3D-FLAIR και δείχνει ότι οι υψηλές συγκε-
ντρώσεις της πρωτεΐνης στο έσω ους σχετίζονται 
με επιδείνωση της ακοής σε μερικούς ασθενείς με 
σύνδρομο Ramsay Hunt. Έτσι, λοιπόν, θα μπο-
ρούσε να προταθεί η χρήση της μαγνητικής το-
μογραφίας 3D-FLAIR στα αρχικά στάδια του συν-
δρόμου του Ramsay Hunt.

Σύνδρομο Ramsay Hunt στα παιδιά
Τα παιδιά μπορεί να πάθουν σύνδρομο Ramsay 

Hunt. Οι Hato και συν (2000) αναφέρουν σε μια 
αναδρομική μελέτη 52 παιδιά στα οποία είχε δι-
αγνωστεί σύνδρομο Ramsay Hunt. Η παράλυ-
ση του προσωπικού ήταν ηπιότερη και η πλή-
ρης αποκατάσταση της λειτουργίας του νεύρου 
επήλθε στο 78% των ασθενών. Άλλες κρανιακές 
νευροπάθειες δεν ήταν τόσο συνήθεις στα παι-
διά, όσο σε ενήλικες. Ο χρόνος εμφάνισης των 
φυσαλίδων έτεινε να είναι πιο καθυστερημένος 
στα παιδιά. Το σύνδρομο Ramsay Hunt ήταν σπά-
νιο στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, αν και η 

συχνότητα πρόσφατα εμφανίζεται αυξημένη. Το 
σύνδρομο είναι σχετικά σύνηθες σε μεγαλύτερα 
παιδιά. Το 2007 οι Balatsouras και συν περιέγρα-
ψαν το σύνδρομο Ramsay Hunt σε βρέφος τρι-
ών μηνών, του οποίου η μητέρα είχε προσβλη-
θεί από ανεμευλογιά κατά το δεύτερο τρίμηνο 
της εγκυμοσύνης. Το βρέφος παρουσίασε ερ-
πητικές φυσαλίδες στο δεξιό πτερύγιο του αυτι-
ού και κατά μήκος της διανομής του προσωπι-
κού νεύρου, δεξιά παράλυση του προσωπικού 
και ήταν ανήσυχο και χωρίς πυρετό. Στην ωτο-
σκόπηση βρέθηκε ερπητικό εξάνθημα στο δεξιό 
έξω ακουστικό πόρο. Δεν υπήρχαν ωτοακουστι-
κές εκπομπές στο δεξιό αυτί και τα προκλητά δυ-
ναμικά του εγκεφαλικού στελέχους επιβεβαίωσαν 
μια μέτριου βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. 
Εφαρμόστηκε κατάλληλη θεραπεία με βελτίωση 
την πρώτη εβδομάδα και πλήρη αποκατάσταση 
μέσα σε 4 μήνες. Η λοίμωξη με τον ιό ανεμευλο-
γιάς-έρπητος αποδείχτηκε με την ανεύρεση υψη-
λών τίτλων αντισωμάτων του ιού κατά τη φάση 
της αποκατάστασης της νόσου.

Η χρήση ακυκλοβίρης στο σύνδρομο 
Ramsay Hunt

Η ακυκλοβίρη είναι ένας γνωστός ιοστατικός 

παράγοντας που έχει χορηγηθεί σε μικρό αριθμό 
ασθενών με σύνδρομο Ramsay Hunt τα τελευταία 
χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ακυκλο-
βίρη χορηγήθηκε από τους Uri και συν (2003) 
σε 31 ασθενείς με σύνδρομο Ramsay Hunt, εν-
δοφλεβίως επί 7 ημέρες, με συνολικό ποσοστό 
αποκατάστασης 82,6%, χωρίς να έχουν προκλη-
θεί παρενέργειες.
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