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ενδιαφερουσα περιπτωση

ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΣΥΣΤΡΑΦΕΝ ΙΝΩΜΑ ΩΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Π. Παναγόπουλος1, I. Παπαστεφάνου2, Σ. Κουτσουμπάρης2, Σ. Καράδαγλης1,  
Ε. Κελεντζιάν2, Μ. Κατσούλης3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι όγκοι της γεννητικής ταινίας – ωοθηκικού υποστρώματος, αν και αντιπροσωπεύουν μικρό μόνο ποσοστό των 

νεοπλασμάτων της ωοθήκης (περίπου 6%), παρουσιάζουν ενδιαφέρον, τόσο για την πολυμορφία, όσο και για την 
τάση τους να παράγουν ορμόνες προκαλώντας ενδοκρινολογικές διαταραχές. Οι πιο συχνοί από τους ασυνήθεις 
αυτούς όγκους είναι τα θηκώματα-ινώματα (4%).

Το ίνωμα και το θήκωμα αποτελούν σπάνια καλοήθη νεοπλάσματα και εξίσου σπάνια είναι και η ανεύρεσή τους 
σε επείγουσα λαπαροτομία. Το ίνωμα θεωρείται νεόπλασμα του μη εξειδικευμένου ωοθηκικού υποστρώματος, αν 
και σχετίζεται συχνά με το θήκωμα.

Η συστροφή μορφώματος της ωοθήκης, ίνωμα, αποτελεί μια όχι συχνή, αλλά δυνητικά απειλητική για τη ζωή 
κλινική κατάσταση, που χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση του ωοθηκικού ιστού και επακόλουθη 
περιτονίτιδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Γυναίκα 63 ετών με ιστορικό ενός φυσιολογικού τοκετού και εμμηνόπαυση από 43 ετών προσήλθε στο τμήμα 

επειγόντων γυναικολογικών περιστατικών του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» μετά από παραπομπή από τα χειρουργικά επεί-
γοντα.

Η ασθενής είχε ελεύθερο χειρουργικό ιστορικό, δεν είχε κάνει εξέταση κατά Παπανικολάου και διακολπικό πυε-
λικό υπερηχογράφημα την τελευταία πενταετία. Η κλινική εξέταση ανέδειξε οξεία κοιλία με αναπηδώσα ευαισθησία 
και επώδυνη μετακίνηση τραχήλου. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε λευκοκυττάρωση και ήπιες ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές. Το διακολπικό πυελικό υπερηχογράφημα ανέδειξε μήτρα διαστάσεων 8 x 4 x 3cm, που έφερε όγκο 
συμβατό με ινομύωμα μήτρας μέγιστης διαμέτρου 5,5cm, δεξιά ωοθήκη μεγέθους 4 x 2,3 x 2cm και στη θέση του 
αριστερού παραμητρίου, με επέκταση όπισθεν του σώματος της μήτρας και στο χώρο του Douglas αναγνωρίστηκε 
μόρφωμα μεγίστης διαμέτρου 25cm. Το μόρφωμα δεν φαινόταν να συνέχεται με τους περιβάλλοντες ιστούς και 
αναγνωρίστηκε μίσχος στην ανατομική θέση του ίδιου της ωοθήκης συνδέσμου. Η Doppler εξέταση του μίσχου 
κατέδειξε πτωχή αιμάτωση του όγκου και η συνεκτίμηση των κλινικοεργαστηριακών δεδομένων έθεσε τη διάγνωση 
συστροφής μορφώματος ωοθήκης. Διενεργήθηκε επείγουσα λαπαροτομία, όπου επιβεβαιώθηκε η συστροφή του 
μορφώματος (φωτογραφία) και ακολούθησε ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων άμφω. 

Η ασθενής είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία και η ιστολογική έκθεση ανέφερε:
α) μακροσκοπική εξέταση: παρασκεύασμα (ωοθήκη) μέγιστης διαμέτρου 25 εκ. με λεία εξωτερική επιφάνεια 

και χροιά μελανόφαιη. Η επιφάνεια της διατομής έδειξε εκτεταμένες περιοχές αιμορραγικής διαποτίσεως και 
κυστικής εκφύλισης. Δεν αναγνωρίσθηκε φυσιολογικό ωοθηκικό παράγχυμα.

β) ίνωμα ωοθήκης χωρίς ενδείξεις αξιόλογης μιτωτικής δραστηριότητας με εκσεσημασμένη αιμορραγική δια-
πότιση του όγκου και του ωοθηκικού παρεγχύματος (αποτέλεσμα της συστροφής). 

Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος: θετική χρώση για βιμεντίνη και εστιακά θετικές χρώσεις για ινχιμπίνη και ακτίνη. 
Το Ca-125 στον ορό του αίματος της ασθενούς βρέθηκε αυξημένο.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι όγκοι γεννητικής ταινίας – ωοθηκικού υποστρώματος1 προέρχονται από τα αναπόσπαστα συστατικά της 

αναπτυσσόμενης γονάδας και συγκεκριμένα από τις αρχέγονες γεννητικές ταινίες (κοκκιώδη κύτταρα, κύτταρα 
Sertoli) ή το εξειδικευμένο υπόστρωμα της ωοθήκης (κύτταρα θήκης, κύτταρα Leydig). Οι γνώσεις μας για την 
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αιτιολογία και την παθογένεση αυτών είναι περιορισμένες και πηγάζουν κυρίως από μελέτες σε πειραματόζωα. Η 
εμφάνισή τους είναι συχνότερη σε περιεμμηνοπαυσιακές και εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Συσχετίζονται με ασκίτη 
ή σύνδρομο Meigs με κλινική εικόνα που μοιάζει με αυτήν του ωοθηκικού αδενοκαρκινώματος. Στο περιστατικό 
μας καταδεικνύεται η σημασία του τακτικού γυναικολογικού ελέγχου και στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, που 
μπορεί να ανιχνεύσει έγκαιρα έναν τέτοιο πλήρως ιάσιμο καλοήθη ωοθηκικό όγκο, αποφεύγοντας το ενδεχόμενο 
συστροφής του με τον επακόλουθο κίνδυνο για τη ζωή της ασθενούς2. Ο κλινικός και υπερηχογραφικός έλεγχος, 
καθώς και οι βιοχημικοί καρκινικοί δείκτες αποτελούν την καλύτερη προεγχειρητική προσέγγιση για τα ωοθηκικά 
νεοπλάσματα και ενδεχομένως να επιβάλλεται η εφαρμογή τους ως μεθόδων screening, γεγονός που πρέπει να 
διευκρινιστεί από μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες. Αν και θεωρούνται καλοήθεις εξεργασίες είναι επιβεβλημένη 
η κλινικο-εργαστηριακή παρακολούθηση της ασθενούς και μετά την αφαίρεσή τους3.

SUMMARY
Ovarian fibroma - thecoma consists of a rare benign neoplasma absolutely curable. According to their classification 

they belong to sex cord tumors which represent only 6% of ovarian neoplasms. Ovarian fibromas have a tendency to 
get large sizes and torsion is a life threatening situation. We present the case of a 63-year-old menopausal women 
with a massive ovarian fibroma which underwent torsion. We underline the importance of the regular gynecological 
assessment, in order to identify these rare tumors and apply the appropriate treatment.
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