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IVF. Παρουσίαση ενός περιστατικού 
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Εισαγωγή/Σκοπός: Οι κακοήθεις νεοπλασματικοί όγκοι των ωοθηκών είναι τρίτοι κατά σειρά συχνότητας στο 

γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα (15-20%) και δεν εμφανίζουν συχνά συμπτωματολογία, οπότε η διάγνωση 

συνήθως καθυστερεί. Η αιτιολογία του καρκίνου των ωοθηκών παραμένει αδιευκρίνιστη. Παράγοντες, οι οποίοι 

πιθανόν ενέχονται είναι το βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό, η ατοκία, ενώ η χρήση ωοθυλακιορρηκτικών 

φαρμάκων, στα πλαίσια IVF, αποτελεί μέχρι και σήμερα αμφιλεγόμενο σημείο. Ασθενής ηλικίας 45 ετών 

προσήλθε στα Ε.Ι. της Μ/Γ κλινικής για έλεγχο ρουτίνας. Από το οικογενειακό ιστορικό αναφέρει: μητέρα με Ca 

μαστού, ενώ από το ατομικό ιστορικό: άτοκος και έξι κύκλους IVF στην Γερμανία (1996-1997). Υποβλήθηκε σε 

υπερηχογραφικό έλεγχο και αξονική τομογραφία κάτω κοιλίας, όπου διαπιστώθηκε σημαντική διόγκωση της 

μήτρας με πολυλοβωτό περίγραμμα και ετερογένεια με παρουσία μορφωμάτων εντός αυτής και υπόπυκνο 

μόρφωμα με κύρια κυστικές πυκνότητες διαμέτρου 5,2 εκ. στην ανατομική θέση του αριστερού εξαρτήματος. 

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε 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, ανευρέθηκαν πολλαπλοί όγκοι σώματος 

μήτρας από 0,8 εκ. έως 16 εκ. που επεκτείνονταν έως το αριστερό εξάρτημα. Πραγματοποιήθηκε ολική 

υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων, πλήρης εξαίρεση του επιπλόου, λήψη βιοψιών από το περιτόναιο και 

περιτοναϊκά εκπλύματα πριν και μετά την επέμβαση. Η ιστολογική εξέταση διέγνωσε ενδομητριοειδές 

καρκίνωμα της αριστερής ωοθήκης, GradeI με ήπια και εστιακή θετικότητα στους οιστρογονικούς και 

προγεστερονικούς υποδοχείς, στο p53 και θετικότητα στο Ki67 σε ποσοστό <50%. Η ασθενής παρουσίασε 

ομαλή μετεγχειρητική πορεία και εξήλθε εντός 8 ημερών. Έγινε σύσταση για παρακολούθηση της ασθενούς 

μετεγχειρητικά με κλινική εξέταση, υπερηχογραφικό έλεγχο, μαγνητικές τομογραφίες και καρκινικούς δείκτες. 

Συμπερασματικά: Εξαιτίας του αμφιλεγόμενου χαρακτήρα της σύνδεσης μεταξύ των ωοθηλακιορρηκτικών 

φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και του καρκίνου της 

ωοθήκης, ιδιαίτερα σε γυναίκες με επιβαρημένο κληρονομικό ιστορικό μαζί με άλλους επιβαρυντικούς 

παράγοντες, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως το θέμα. Τέλος, γίνεται 

κατανοητό ότι θα πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή-έλεγχος των γυναικών που πρόκειται να υποβληθούν σε 

IVF. 

 

 


