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Εισαγωγή: Οι επιθηλιακοί ωοθηκικοί όγκοι χαμηλού δυναμικού κακοήθειας (ΟΧΔΚ) ή «Borderline» επιθηλιακοί 

όγκοι ωοθήκης, είναι τυπικά ορώδεις, ενώ σπανιότερα έχουν άλλους ιστολογικούς υποτύπους. Ιδιαιτερότητα 

των όγκων αυτών είναι τα κακοήθη κυτταρολογικά χαρακτηριστικά χωρίς στοιχεία διήθησης. Οι ασθενείς είναι 

συνήθως μικρής ηλικίας και από ογκολογική άποψη είναι σχετικά ασφαλής η διατήρηση της γονιμότητάς τους. 

Μέθοδος: Παρουσιάζεται η κλινική περίπτωση νεαρής ασθενούς που διαγνώσθηκε με αμφοτερόπλευρο 

ευμεγέθη ΟΧΔΚ.  

Αποτέλεσμα: 26χρονη ασθενής προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Γ’ Μαιευτικής και 

Γυναικολογικής Κλινικής με ήπιο άλγος υπογαστρίου και ναυτία. Από τον απεικονιστικό έλεγχο βρέθηκε μάζα 

μεικτής σύστασης 25 εκατοστών να καταλαμβάνει την ελάσσονα πύελο και να απωθεί το εγκάρσιο κόλον. Οι 

σχετικοί καρκινικοί δείκτες ήταν αυξημένοι. Η ασθενής μετά από ενδελεχή ενημέρωση υπεβλήθη σε ερευνητική 

λαπαροτομία με δεξιά εξαρτηματεκτομή και ογκεκτομή τμήματος της αριστερής ωοθήκης. Η ταχεία βιοψία 

ανέδειξε αμφοτερόπλευρα ΟΧΔΚ, οροβλεννώδους τύπου. Το χειρουργείο συμπληρώθηκε με τη σχετική 

σταδιοποίηση και σκωληκοειδεκτομή. Διεγχειρητικά διατηρήθηκε το 50% της αριστεράς ωοθήκης, η σύστοιχη 

σάλπιγγα και η μήτρα της ασθενούς, ενώ απομονώθηκε επαρκής ωοθηκικός ιστός από το παρασκεύασμα της 

αριστεράς ογκεκτομής. Μετά την τελική ιστολογική ανεδείχθη μονήρης εμφύτευση δουγλασείου δίχως 

διηθητικό στοιχείο. Η ασθενής μετά το πέρας του ογκολογικού συμβουλίου ετέθη σε πρωτόκολλο συστηματικής 

παρακολούθησης. 

Συμπέρασμα: Η ΟΧΔΚ αποτελεί μία ιδιαίτερη ογκολογική οντότητα με ιδιάζουσα αντιμετώπιση. Μένει να 

διευκρινιστεί εάν είναι ασφαλής η ογκεκτομή τμήματος της ωοθήκης μετά από διάγνωση ΟΧΔΚ. Σε κάθε 

περίπτωση, η συμβουλευτική προς την ασθενή περιλαμβάνει τη διενέργεια συμπληρωματικού χειρουργείου για 

την αφαίρεση της εναπομείνασας ωοθήκης, σάλπιγγας και μήτρας μετά την ολοκλήρωση του οικογενειακού 

προγραμματισμού της γυναίκας για την εξασφάλιση της μέγιστης ογκολογικής της ασφάλειας. 

 


