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Εισαγωγή: Ο καρκίνος των ωοθηκών – γνωστός και ως σιωπηλός δολοφόνος – είναι ένας καρκίνος που δεν 

διαγιγνώσκεται πρώιμα, καθώς η μεγάλη χωρητικότητα της κοιλιάς του δίδει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί 

χωρίς να δώσει συμπτώματα. Το σύνδρομο Meigs συνίσταται από την τριάδα ασκίτης, πλευριτική συλλογή και 

καλοήθης ωοθηκικός όγκος. 

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με ευμέγεθες μόρφωμα ωοθήκης και κλινική εικόνα συνδρόμου Meigs. 

Υλικό-Μέθοδος: Γυναίκα 60 ετών καπνίστρια με α/α υπέρτασης και ελεύθερο χ/α προσέρχεται στα ΤΕΠ λόγω 

δύσπνοιας. Η ασθενής αναφέρει διάταση της κοιλιακής χώρας από 2μήνου με συνοδό δυσκολία στη σίτιση, 

χωρίς ανορεξία ή απώλεια βάρους. Κατά την ακρόαση των πνευμόνων αναγνωρίστηκε σιγή στην ΔΕ βάση ενώ 

κατά την εξέταση της κοιλιάς αναγνωρίστηκε η ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ασκιτικού υγρού. Υπεβλήθη σε 

αιματολογικό και ακτινολογικό ελεγχο όπου στη Rő θώρακος εμφανίστηκε μαζική ατελεκτασία ΔΕ πνεύμονα ενώ 

στη Rö κοιλίας το ανιόν κόλον ήταν μετατοπισμένο προς τα δεξιά. Έγινε CT άνω και κάτω κοιλίας όπου ανευρέθη 

πολύχωρο κυστικό μόρφωμα μεγέθους 15 x 16 cm με την ύπαρξη διαφραγμάτιων εντός του, εξορμώμενο από 

την ΑΡ ωοθήκη, που παρεκτόπιζε όλες τις παρακείμενες δομές. Ετέθη billau με παροχέτευση άνω των4,5 lt 

πλευριτικού υγρού, και η ασθενής εισήχθη στην γυναικολογική κλινική. Την επόμενη ημέρα εστάλησαν 

καρκινικοί δείκτες οπού ευρέθησαν Ca19-9: >1000, Ca125: 259, Ca15.3: 33 .  

Αποτελέσματα: Η ασθενής διεκομίσθη σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο και υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροτομία 

όπου ανεγνωρίσθη εικόνα localy located ovarian cancer με ευμέγεθες μόρφωμα 30cm. Έγινε λήψη ελεύθερου 

περιτοναϊκού υγρού προς κυτταρολογική εξέταση, εκτομή του μορφώματος, ΑΡ εξαρτηματεκτομή προς ταχεία 

βιοψία (θετική για κακοήθεια), υστερεκτομή μετά του ΔΕ εξαρτήματος, ριζική επιπλεκτομή και 

σκωληκοειδεκτομή. 

Συμπεράσματα: Το περιστατικό παρουσιάζεται λόγω της σπανιότητάς του και της προσομοίωσής του με το 

σύνδρομο Meigs. Στη διαφοροδιάγνωση ωοθηκικών όγκων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το σύνδρομο 

Meigs. Η λήψη καρκινικών δεικτών θα μας βοηθήσει στον αποκλεισμό του ενώ η λήψη βιοψίας θα θέσει την 

οριστική διάγνωση. 

 

 


