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Εισαγωγή/Σκοπός: Ο καρκίνος της ωοθήκης (ΚΩ) είναι η πέμπτη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο στο 

γυναικείο πληθυσμό και ο γυναικολογικός καρκίνος με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Η νόσος πλήττει κυρίως τις 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και η μέση ηλικία εμφάνισής της είναι τα 63 έτη. Η συνήθης ηλικία της πρώτης 

κύησης στον Ελλαδικό χώρο είναι μικρότερη των 40 ετών, αν και ο μέσος ηλικιακός όρος έναρξης της 

μητρότητας αυξάνει σταδιακά. Η ατυχής σύμπτωση των δύο αυτών οντοτήτων είναι εξαιρετικά ασυνήθης και η 

πρόγνωση των ασθενών αυτών ακολουθεί το φτωχό μοντέλο πρόγνωσης του ΚΩ.  

Μέθοδος και Υλικό: Παρουσιάζεται η περίπτωση νεαρής ασθενούς η οποία διένυε το δεύτερο τρίμηνο της 

εγκυμοσύνης κατά τη διάγνωση της πάθησης.  

Αποτέλεσμα: Δευτεροτόκος ασθενής 22 ετών, διανύουσα τη 16η εβδομάδα της κύησης προσήλθε στο Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών της Γ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών αιτούμενη 

έντονο άλγος υπογαστρίου, προοδευτικά επιδεινούμενο, με συνοδό ναυτία. Βρέθηκε υπερηχογραφικά μονήρης 

μάζα δεξιού εξαρτήματος με μεικτά χαρακτηριστικά και ποσότητα ελεύθερου υγρού στο χώρο του Douglas. H 

ασθενής υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροτομία και δεξιά εξαρτηματεκτομή, ενώ η ταχεία βιοψία ήταν θετική για 

ΚΩ. Σε δεύτερο χρόνο μετά από ενδελεχή ενημέρωση αποφασίστηκε η διακοπή της κύησης και η χειρουργική 

σταδιοποίηση της ασθενούς με συμπληρωματική ετερόπλευρη εξαρτηματεκτομή και υστερεκτομή. Το κατά 

FIGO στάδιο της νόσου ήταν ΙΙ, ενώ ακολούθησε συμπληρωματική χημειοθεραπεία με 6 κύκλους συνδυασμού 

πλατίνας με ταξάνη.  

Συμπέρασμα: Ο ΚΩ είναι μία απειλητική για τη ζωή νόσος, λόγω του προχωρημένου σταδίου κατά τη 

διάγνωση. Όταν συνυπάρχει με κύηση η πρόγνωση της νόσου είναι πολύ κακή. Πιθανά η προσαρμογή του 

αμυντικού συστήματος της μητέρας στο κύημα, υπονομεύει επιπλέον την άμυνα του οργανισμού ενάντια στην 

κακοήθεια. Ο συχνός υπερηχογραφικός έλεγχος της εγκύου, η αυξημένη εγρήγορση της ασθενούς λόγω της 

μητρότητας και της ενστικτώδους ανάγκης για προστασία του κυήματος πιθανό να παίζουν κάποιον 

αντιρροπιστικό ρόλο.  

 

 


