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Εισαγωγή/Σκοπός: Η τροφοβλαστική νεοπλασία της κύησης αναφέρεται στη διεισδυτική μύλη,το 

χοριοκαρκίνωμα και τους πλακουντιακούς τροφοβλαστικούς όγκους. Οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να 

ακολουθήσει μια μύλη κύηση, μια φυσιολογική κύηση ή να αναπτυχθεί μετά από αυτόματη ή τεχνητή έκτρωση 

ακόμα και μετά από έκτοπη κύηση. 

Σκοπός μας είναι η παρουσίαση περίπτωσης με τροφοβλαστική νεοπλασία.  

Υλικό και Μέθοδος: Παρουσιάζεται η περίπτωση γυναίκας ηλικίας 50 ετών με ΒΜΙ:40, αρτηριακή υπέρταση 

και σακχαρώδη διαβήτη-II η οποία προσήλθε στα Επείγοντα αιτιώμενη ρινορραγία. Ανέφερε ότι λάμβανε 

αντιπηκτική αγωγή (ασενοκουμαρόλη) εξαιτίας ατομικού ιστορικού δύο πνευμονικών εμβολών, ενώ δεν ήλεγχε 

το INR. Το INR μετρήθηκε στο 8,4 και αντιμετωπίστηκε ανάλογα. Μερικές ώρες αργότερα επανήλθε αιτιώμενη 

κολπική αιμόρροια και παραπέμφθηκε στη Γυναικολογική Κλινική. Η γυναίκα ανέφερε ότι ήταν στην 

περιεμμηνόπαυση με τελευταία περίοδο προ 4 μηνών, ενώ το μαιευτικό της ιστορικό περιελάμβανε 11 

αυτόματες αποβολές, 3 καισαρικές τομές και 1 έκτοπη κύηση.  

Αποτελέσματα: Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε σταγονοειδής κολπική αιμόρροια. Το INR ήταν στο 2 

ενώ το τεστ κύησης ανευρέθη θετικό. Κατά τον U/S έλεγχο δεν υπήρχαν στοιχεία ενδομήτριας κύησης, ούτε 

ενδείξεις εξαρτηματικής μάζας ή υγρού στο δουγλάσσειο. Η μέτρηση της β-h CG ορού ήταν 584 οπότε και 

εφόσον ήταν αιμοδυναμικά σταθερή, της έγινε σύσταση για επανάληψη της β-hCG σε 48 ώρες. Η δεύτερη τιμή 

ήταν 520 οπότε και υποβλήθηκε σε θεραπευτική απόξεση. Η ιστοπαθολογική εξέταση κατέδειξε τροφοβλαστική 

νεοπλασία. Η ασθενής παραπέμφθηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο όπου ετέθη σε αγωγή με μεθοτρεξάτη.  

Συμπεράσματα: H τροφοβλαστική νεοπλασία της κύησης είναι μια νόσος με πολύ καλή πρόγνωση και ίαση της 

τάξεως του 90% αν ανιχνευθεί εγκαίρως, οπότε κρίνεται πολύ σημαντική η υποψία της νόσου σε κάθε γυναίκα 

με ανώμαλη κολπική αιμόρροια μετά από κύηση ή αποβολή. Η διάγνωση γίνεται κυρίως με τα εμμένοντα 

αυξημένα επίπεδα β-hCG ορού. Πριν τη θεραπεία, που συνήθως συνίσταται στη χορήγηση χημειοθεραπείας, 

πραγματοποιείται κλινική σταδιοποίηση και υπολογισμός του προγνωστικού σκορ. 

 

 


