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Εισαγωγή/Σκοπός: Ασθενής ηλικίας 66 ετών προσήλθε αιτιώμενη αίσθημα βάρους και μετεωρισμό κοιλίας 

από διμήνου. Υποβλήθηκε σε υπερηχογραφικό έλεγχο και ΗΑΤ άνω – κάτω κοιλίας και ΟΠΧ, όπου διαπιστώθηκε 

μόρφωμα μεγάλων διαστάσεων που καταλάμβανε την κάτω κοιλία και παρεκτόπιζε τις εντερικές έλικες με 

ασκιτική συλλογή και ελεύθερο υγρό στο δουγλάσειο. 

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική ανάλυση βασισμένη στο ιατρικό ιστορικό της ασθενούς 

που αντιμετωπίστηκε στη δική μας Μ/Γ Κλινική. Εντοπίστηκε το ιστορικό της ασθενούς, συλλέχτηκαν τα 

παθολογοανατομικά και κλινικά δεδομένα και αναλύθηκαν. 

Αποτελέσματα: Κατά τη διενέργεια της ερευνητικής λαπαροτομίας, ανευρέθηκε ευμεγέθης μάζα 18 cm, 

προερχόμενη από τη δεξιά ωοθήκη, η οποία καταλάμβανε όλη την ελάσσονα πύελο και συμφύονταν στερεά με 

το ορθοσιγμοειδές, το τυφλό, την ουροδόχο κύστη και το οπίσθιο τοίχωμα της μήτρας, με ημιδιαφράγματα 

ελεύθερα από τη νόσο. Πραγματοποιήθηκε enblock αφαίρεση μήτρας, εξαρτημάτων - νεοπλασματικής 

εξεργασίας και του περιτοναίου από το ύψος των στρόγγυλων συνδέσμων, πλάγιο πυελικό τοίχωμα, περιοχή 

του δουγλασείου και προκυστικού χώρου από το ύψος της ηβικής σύμφυσης. Ακολούθησε πλήρης εξαίρεση του 

επιπλόου και εξαίρεση των πυελικών λεμφαδένων. Η ιστολογική εξέταση διέγνωσε υψηλού βαθμού κακοήθειας 

νεόπλασμα της δε. ωοθήκης: μεικτός μεσοδερματικός όγκος (καρκινοσάρκωμα) και η ανοσοϊστοχημεία, 

θετικούς υποδοχείς CKAE1/AE3, CK7 και ΕΜΑ. Η ασθενής παρουσίασε ομαλή μετεγχειρητική πορεία και εξήλθε 

εντός 7 ημερών, ενώ μετά την πάροδο 4 εβδομάδων ακολούθησε συμπληρωματική ΧΜΘ με καρβοπλατίνα και 

ταξόλη. 

Συμπερασματικά: Οι μικτοί μεσοδερματικοί όγκοι των ωοθηκών λόγω της σπανιότητας τους (400 αναφορές, 

στη διεθνή βιβλιογραφία) και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους χρήζουν περαιτέρω μελέτες, στοχεύοντας 

στην κατανόηση της βιολογικής τους συμπεριφοράς και κατά συνέπεια στο σχεδιασμό νέων θεραπευτικών 

σχημάτων. 

 

 


