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Εισαγωγή: Ασθενής 63 ετών προσήλθε στο γυναικολογικό τμήμα του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» με διηθητική 

εξωφυτική βλάβη αριστερού χείλους αιδοίου (8x4εκ.), με διήθηση ουρήθρας και έντονο οίδημα εφηβαίου. Η 

βλάβη εισερχόταν εντός του κόλπου και δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος του τραχήλου. Σε ιστολογική έκθεση 

από περιφερειακό νοσοκομείο εντοπίζονταν διηθητικό μαλπιγγιακό καρκίνωμα, μετρίας διαφοροποιήσεως. Σε 

προηγούμενες CT και U/S προ τριμήνου δεν ανευρέθηκαν παθολογικά ευρήματα, ενώ η πρόσφατη MRI κάτω 

κοιλίας ανέδειξε παθολογική ένταση σήματος στο κατώτερο πυελικό τοίχωμα, στα μαλακά μόρια και στο 

υποδόριο λίπος των έξω γεννητικών οργάνων κυρίως αριστερά και παρουσία βουβωνικών λεμφαδένων άμφω 

(≤1.8εκ.). 

Υλικά-Μέθοδοι: Εντός εβδομάδας, διενεργήθηκε ριζική αιδοιεκτομή με τους μηροβουβωνικούς λεμφαδένες 

άμφω, δίκην πεταλούδας και δημιουργία δερματικών κρημνών. Η μετεγχειρητική ιστολογία ανέδειξε 

εξελκωμένο χαμηλής διαφοροποίησης διηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Από τους μηροβουβωνικούς 

λεμφαδένες που εξαιρέθηκαν, βρέθηκαν διηθημένοι δεξιά:4/4 και αριστερά:1/4. Είκοσι μέρες μετά την 

επέμβαση, το Ογκολογικό συμβούλιο σταδιοποίησε τη νόσο ως ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αιδοίου Grade:III 

και Σταδίου:ΙΙΙC με απόφαση για ακτινοθεραπεία βουβώνων-πυέλου. Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς 

ήταν ομαλή. Ωστόσο, η τάση στα σημεία συρραφής των δερματικών κρημνών προκάλεσε νέκρωση και διάνοιξη 

του χειρουργικού τραύματος. Η ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργικό καθαρισμό και αντιβιοτική κάλυψη. Τη 17η 

μετεγχειρητική μέρα, τοποθετήθηκε στην περιοχή επίθεμα αρνητικής πίεσης.  

Αποτελέσματα: Το επίθεμα βελτίωσε σημαντικά την επούλωση του τραύματος και η ασθενής εξήλθε σε καλή 

γενική κατάσταση, 1 μήνα μετά το χειρουργείο. Το 2ομήνα, ωστόσο, επανήλθε με μακροσκοπική εικόνα 

εκτεταμένης υποτροπής της νόσου στο έδαφος του επιθέματος. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε παθολογικό 

ιστό στο πρόσθιο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης, στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα καθώς και λεμφαδενική 

διασπορά σε λαγόνιους, παραορτικούς και οπισθοσκελιαίους λεμφαδένες. Η υποτροπή της νόσου 

επιβεβαιώθηκε και ιστολογικά.  

Συμπεράσματα: Η χρήση του επιθέματος αρνητικής πίεσης φαίνεται να συμβάλει σημαντικά στην επίσπευση 

της επούλωσης τέτοιου είδους τραυμάτων. Ωστόσο, στην παρούσα περίπτωση, ίσως εμπλέκεται στην ταχύτατη 

υποτροπή και διασπορά της νόσου.  

  

 


