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Εισαγωγή: Τα ώριμα κυστικά τερατώματα των ωοθηκών, γνωστά και ως δερμοειδείς κύστεις, είναι οι πιο κοινοί 

όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων των ωοθηκών και τα πιο κοινά νεοπλάσματα σε ασθενείς κάτω των 20 ετών. 

Σπάνια επιπλοκή τους αποτελεί η κακοήθης εξαλλαγή σε ποσοστό 1-2%, με 80-90% τα πλακώδη καρκινώματα. 

Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η ηλικία της ασθενούς (>45 ετών), το μέγεθος του όγκου και οι καρκινικοί 

δείκτες.  

Υλικό και Μέθοδος: Παρουσιάζουμε μια μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα, 54 ετών η οποία προσήλθε στα 

Εξωτερικά Ιατρεία της Γυναικολογικής Κλινικής λόγω ήπιου άλγους υπογαστρίου, αδυναμίας και απογευματινού 

εμπυρέτου (υπό αγωγή) από διμήνου. Κατά την κλινική εξέταση αναδείχθηκε. Ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος 

ανέδειξε ευμεγέθη, δυσκίνητη μάζα η οποία εκτεινόταν από το δουγλάσσειο χώρο έως το επιγάστριο 

απωθώντας το ορθό (αξονική τομογραφία άνω-κάτω κοιλίας: μόρφωμα 28,5Χ18Χ10εκ ορμώμενο από την 

αριστερή ωοθήκη και πίεση των πέριξ ανατομικών δομών), αναιμία (αιμοσφαιρίνη=7,8%mg), οριακά 

αυξημένους καρκινικούς δείκτες, φλεγμονώδη-κοκκιώδη κύτταρα ενδομητρίου (από ενδομητρική λήψη με 

συσκευή αναρρόφησης) και αρνητική για διήθηση κολονοσκόπηση. Η ασθενής υπεβλήθη σε ερευνητική 

λαπαροτομία: κυτταρολογική έκπλυση κοιλίας αρνητική, ακέραια εξαίρεση του ευμεγέθους μορφώματος μετά 

του ΑΡ εξαρτήματος (ΤΒ: υποψία εστίας πλακώδους καρκινώματος) και ακολούθησε ολική υστερεκτομή μετά 

του ΔΕ εξαρτήματος, επιπλεκτομή, πυελική και παραορτική λεμφαδενεκτομή.  

Αποτελέσματα: Από την ιστολογική εξέταση του παρασκευάσματος ανεδείχθη διηθητικό πλακώδες 

καρκίνωμα σε έδαφος ώριμου κυστικού τερατώματος ωοθήκης. Το επίπλουν ήταν διηθημένο ενώ οι λεμφαδένες 

ήταν ελεύθεροι νόσου. Σταδιοποιήθηκε FIGO ΙΙΙc και σχεδιάστηκε για επικουρική χημειοθεραπεία βασισμένη 

στην πακλιταξέλη, ιφοφωσφαμίδη και σισπλατίνη (TIP) για τουλάχιστον 4 κύκλους.  

Συμπεράσματα: Παρά το γεγονός ότι η προεγχειρητική διάγνωση του πλακώδους καρκινώματος ορμώμενο 

από ώριμο κυστικό τεράτωμα ωοθήκης είναι δύσκολη, οι παράγοντες κινδύνου, τα απεικονιστικά και τα κλινικά 

ευρήματα θα πρέπει να οδηγούν στον κατάλληλο χειρουργικό σχεδιασμό. Ωστόσο, λόγω της πτωχής 

πρόγνωσης και των υψηλών ποσοστών υποτροπής βασικό ρόλο παίζει και η χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση.  

 

 


