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Εισαγωγή: Το σύνδρομο Pseudo-Meigs χαρακτηρίζεται από πλευριτική συλλογή και/ή ασκίτη και οφείλεται σε 

όγκο πυέλου, με εξαίρεση το ίνωμα. Οι ωοθηκικοί όγκοι που μπορούν να το προκαλέσουν είναι τα ώριμα 

τερατώματα (strumaovarii), τα ορώδη ή τα βλεννώδη κυσταδενώματα, οι όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων 

(germcellstumors) και οι μεταστατικοί όγκοι από το γαστρεντερικό σύστημα (κόλον ή στόμαχο). 

Σκοπός: Η παρουσίαση του τρόπου διαχείρισης ενός περιστατικού που προσήλθε στο νοσοκομείο μας. 

Υλικό-Μέθοδος: 65χρονη γυναίκα (G0,P0) προσήλθε στο νοσοκομείο μας λόγω έντονης διάτασης της 

κοιλιακής χώρας από 4μήνου. 

Αποτελέσματα: Κατά την εισαγωγή της, η ασθενής υποβλήθηκε σε απεικονιστικό έλεγχο με υπερηχογράφημα 

και αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας, καθώς και αξονική τομογραφία θώρακος. Αναδείχτηκε μεγάλη 

ασκιτική και πλευριτική συλλογή. Στην ανατομική θέση της δεξιάς ωοθήκης, αναγνωρίστηκε εστιακή αλλοίωση 

διαστάσεων 3,2x2,5cm με πυκνότητα λίπους και μικρές περιφερικές αποτιτανώσεις, συμβατή με ώριμο κυστικό 

τεράτωμα. Σε επαφή και άνωθεν της προαναφερθείσας βλάβης, απεικονίστηκε υπεραγγειούμενη αλλοίωση 

4,4x3,4cm με μικρές υπόπυκνες περιοχές. Λόγω της έντονης αγγειοβρίθειας, αφορούσε πιθανότατα germcell 

όγκο που αναπτύχθηκε σε έδαφος ώριμου κυστικού τερατώματος, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το 

ενδεχόμενο άλλου είδους βλάβης ή δύο ανεξάρτητων οντοτήτων. Δεν ανευρέθηκαν διογκωμένοι λεμφαδένες σε 

κοιλία ή θώρακα, ούτε οζώδους ή διηθητικού τύπου αλλοιώσεις στο πνευμονικό παρέγχυμα. Από τον 

εργαστηριακό έλεγχο, ανευρέθηκε αυξημένη τιμή στο καρκινικό αντιγόνο Ca-125 (352U/mL). Η ασθενής 

υποβλήθηκε σε κοιλιακή ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων, επιπλεκτομή και λήψη βιοψιών. Η 

ιστολογική εξέταση έθεσε τη διάγνωση του ώριμου κυστικού τερατώματος στη δεξιά ωοθήκη, αποτελούμενο 

κυρίως από θυρεοειδικό ιστό (strumaovarii). Μετά την εκτομή του όγκου, η λοιπή συμπτωματολογία (ασκίτης 

και πλευριτική συλλογή) υποχώρησαν πλήρως. 

Συμπεράσματα: Το σύνδρομο Pseudo-Meigs πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαφορική διάγνωση για 

πλευριτική και ασκιτική συλλογή. Οι ασθενείς πρέπει πάντα να υποβάλλονται σε ερευνητική λαπαροτομία. Η 

χειρουργική εξαίρεση κατέχει κυρίαρχο ρόλο για την πλήρη ύφεση της νόσου σε περιπτώσεις καλόηθων όγκων. 

 

 


