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Σκοπός: Οι κοκκιοκυτταρικοί όγκοι ωοθηκών (ΚΟΩ) αντιπροσωπεύουν το 5% περίπου των κακοηθών 

νεοπλασιών της ωοθήκης, με το 95% αυτών να εμφανίζονται μετά την ηλικία των 30 ετών, οπότε και 

κατηγοριοποιούνται ως ενήλικου τύπου ΚΟΩ.  

Υλικά-Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη 48 ασθενών με ΚΟΩ ενήλικου τύπου, που αντιμετωπίσθηκαν στο 

Νοσοκομείο μας κατά την περίοδο 1996 έως 2011. 

Aναλύθηκαν τα δημογραφικά, κλινικά και παθολογοανατομικά δεδομένα που προέκυψαν καθώς και στοιχεία 

κατά την παρακολούθηση των ασθενών.  

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν τα 54.4 έτη, με το 64.6% των ασθενών αυτών να βρίσκονται 

ήδη στην εμμηνόπαυση. Προεγχειρητικά, στις μισές σχεδόν περιπτώσεις (45.8%) ο υπερηχογραφικός έλεγχος 

αποκάλυψε ότι επρόκειτο για κυστικούς όγκους, ενώ μόνο στο 22.9% των περιπτώσεων το υπερηχογράφημα 

αποκάλυψε συμπαγή στοιχεία. Χειρουργική σταδιοποίηση πραγματοποιήθηκε στο 58.3% και μόλις στο 12.5% 

των ασθενών καταγράφηκε διεγχειρητική διάσπαση του όγκου. Η πλειοψηφία των ασθενών σταδιοποιήθηκαν 

ως IA (64.4%), ωστόσο 6/48 ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν ως ΙΙΒ και ΙΙΙC. Επιπρόσθετα, ο αριθμός των 

μιτώσεων ήταν ≥4 στο 39.6% των ασθενών καθώς η πυρηνική ατυπία βρέθηκε να είναι μέτρια προς υψηλή στο 

72.5%. Κατά την περίοδο παρακολούθησης (μέσος όρος 8.8 έτη), υποτροπή της νόσου εμφανίστηκε σε 7/48 

ασθενείς (14.6%), χωρίς να έχει καταγραφεί μοιραία κατάληξη. Συγκριτικά, ο συνολικός χρόνος ελεύθερος 

νόσου για τα πρώτα δύο χρόνια ήταν 97.9%, για την πενταετία 93% και στη δεκαετία 80.4%. Το μέγεθος του 

όγκου, το στάδιο της νόσου καθώς και η μιτωτική δραστηριότητα αποδείχτηκε να είναι μικρότερης σημασίας για 

την υποτροπή, μολονότι η περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε ότι η ηλικία, η εμμηνόπαυση, τα 

υπερηχογραφικά ευρήματα, ο καρκινικός δείκτης CA-125, η διεγχειρητική ρήξη του όγκου, η εκτομή των 

πυελικών λεμφαδένων, η χειρουργική σταδιοποίηση καθώς και η πυρηνική ατυπία αποτελούσαν ανεξάρτητους 

προγνωστικούς παράγοντες για την υποτροπή της νόσου.  

Συμπεράσματα: Το μέγεθος του όγκου, η χειρουργική σταδιοποίηση σε συνδυασμό με την μιτωτική 

δραστηριότητα φαίνονται να είναι σημαντικοί παράμετροι για την κλινική πρόγνωση της υποτροπής του 

κοκκιοκυτταρικού όγκου των ωοθηκών.  

 


