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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγράφεται η περίπτωση νεαρής γυναίκας που εισήχθη στην 

Kαρδιοχειρουργική Kλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ με αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο, πολλαπλές στενώσεις μεγάλων αρτηριών και 
μη βακτηριακή θρομβωτική ενδοκαρδίτιδα. Η ασθενής πληρούσε 
τα κριτήρια ταξινόμησης του Αμερικάνικου Κολεγίου Ρευματολογίας 
για την αρτηρίτιδα ��������, αλλά όπως διαπιστώθηκε μετά από��������, αλλά όπως διαπιστώθηκε μετά από, αλλά όπως διαπιστώθηκε μετά από 
εκτεταμένη διερεύνηση έπασχε από καρκίνο των ωοθηκών. Η 
ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας έδειξε ότι πρόκειται για 
τη δεύτερη περίπτωση ασθενούς με καρκίνο των ωοθηκών που 
ως πρώτη κλινική εκδήλωση είχε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
(ΑΕΕ), ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για την πρώτη περίπτωση 
καρκίνου των ωοθηκών που κλινικά εμφανίστηκε πρώτα με ΑΕΕ 
και θρόμβωση διαφόρου μεγέθους αρτηριών και πληρούσε τα 
κριτήρια ταξινόμησης της αρτηρίτιδας ��������.��������..
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Περιγράφεται η περίπτωση νεαρής γυναίκας που εισήχθη στην 

Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου μας για αντιμετώπιση 
μη βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας, η οποία θεωρήθηκε υπεύθυνη για 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) που εκδηλώθηκε δύο βδομάδες 
προ της διακομιδής. Στη διαφορική διάγνωση τέθηκε η αρτηρίτιδα 
��������, καθώς η ασθενής πληρούσε τα κριτήρια ταξινόμησης, καθώς η ασθενής πληρούσε τα κριτήρια ταξινόμησης 
της νόσου και τα ευρήματα της μαγνητικής αγγειογραφίας στην 

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ως πρώτη εκδήλωση 
καρκίνου των ωοθηκών ασθενούς που πληρούσε τα 
κριτήρια ταξινόμησης της αρτηρίτιδας ����������������
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οποία υποβλήθηκε ήταν χαρακτηριστικά. Ωστόσο, 
μετά από εκτεταμένη διερεύνηση βρέθηκε ότι η 
ασθενής έπασχε από καρκίνο των ωοθηκών και 
οι στενώσεις των αρτηριών μεγάλου και μεσαίου 
μεγέθους που αποκαλύφθηκαν στην αγγειογραφία 
οφείλονταν σε ενδοαυλική θρόμβωση.

ΠΕΡΙΓΡΑφΗ ΠΕΡΙΠΤωΣΗΣ 

Γυναίκα ασθενής, 31 ετών, διακομίστηκε από 
Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο της επαρχίας 
στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου 
μας για αντιμετώπιση μη βακτηριακής θρομβωτικής 
ενδοκαρδίτιδας. 

Η ασθενής προ δεκαημέρου της διακομιδής 
της, εισήχθη για διερεύνηση επίμονων και 
επιδεινούμενων κεφαλαλγιών που εμφανίστηκαν 
δύο μήνες μετά από καισαρική τομή, στην οποία 
υποβλήθηκε την 27η εβδομάδα της κύησης της. 
Το νεογνό πέθανε λίγες μέρες μετά την καισαρική, 
πιθανόν εξαιτίας της προωρότητάς του, ενώ η 
ασθενής είχε μία προηγηθείσα αποβολή προ 
έτους στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Κατά τη 
νοσηλεία της εμφάνισε ένα επεισόδιο παροδικής 
αμαύρωσης (αμαύρωση ������) και υποβλήθηκε������) και υποβλήθηκε) και υποβλήθηκε 
σε μαγνητική τομογραφία (���) εγκεφάλου, η���) εγκεφάλου, η) εγκεφάλου, η 
οποία αποκάλυψε ισχαιμικές βλάβες στις περιοχές 
κατανομής της αριστερής μέσης εγκεφαλικής 
αρτηρίας και πολλαπλές περικοιλιακές, χαμηλού 
σήματος (Τ1 και Τ2 ακολουθίες) βλάβες στη λευκή 
ουσία και των δύο ημισφαιρίων, βλάβες που 
θα μπορούσαν να αποδοθούν σε αγγειίτιδα ή 
απομυελινωτικές εστίες. Ακολούθησε η διενέργεια 
μαγνητικής αγγειογραφίας της θωρακικής και 
κοιλιακής αορτής και των κλάδων τους, η οποία 
κατέδειξε απόφραξη της δεξιάς υποκλειδίου 
αρτηρίας, στένωση και ελλείμματα στην πλήρωση 
της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας, σημαντική 
στένωση του αυλού (60%) της αριστερής νεφρικής 
αρτηρίας και πιθανή στένωση της σπληνικής 
αρτηρίας (εικόνα 1), δηλαδή αγγειογραφικά 
ευρήματα συμβατά με ακτινολογική διάγνωση 
αρτηρίτιδας ��������. Η ασθενής υποβλήθηκε��������. Η ασθενής υποβλήθηκε. Η ασθενής υποβλήθηκε 
σε υπερηχογραφικό έλεγχο καρδιάς με τον οποίο 
αποκλείσθηκε το μύξωμα, ενώ αποκαλύφθηκαν 

εκβλαστήσεις στην αορτική και στην τριγλώχινα 
βαλβίδα, για τις οποίες και διακομίστηκε στη 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου 
μας.

Κατά την εισαγωγή της ασθενούς στην 
Καρδιοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου 
μας ζητήθηκε ρευματολογική εκτίμηση, καθώς 
η διάγνωση ήταν αγγειίτιδα μεγάλου και 
μεσαίου μεγέθους αρτηριών. Από την κλινική 
εξέταση διαπιστώθηκε διαφορά στην τιμή της 
αρτηριακής πίεσης των δύο άνω άκρων (δεξιά 
130/90, αριστερά 110/8�), καθώς και εκχυμώσεις, 
υπονύχιες αιμορραγίες και ήπια φυσήματα στην 
υποκλείδια χώρα και στην αορτική βαλβίδα. 

Εικόνα 1. Μαγνητική τομογραφία της αορτής και των 
κλάδων της. Διακρίνεται η απόφραξη δεξιάς υποκλειδίου 
αρτηρίας, η στένωση και τα ελλείμματα πλήρωσης της 
αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας, η σημαντική στένωση 
του αυλού (60%) της αριστερής νεφρικής αρτηρίας 
και η πιθανή στένωση της σπληνικής αρτηρίας.
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Α. θεοδωρIδου, τ. σφEτσιοσ, μ.ευστΑθIου, λ. σEττΑσ

Ο εργαστηριακός έλεγχος εισαγωγής κατέδειξε 
αναιμία χρονίας νόσου (����32%), θρομβοπενία����32%), θρομβοπενία��32%), θρομβοπενία 
(������0.000) και μέτρια αύξηση των δεικτών������0.000) και μέτρια αύξηση των δεικτών���0.000) και μέτρια αύξηση των δεικτών 
φλεγμονής (ΤΚΕ�� �0����, ����� 1���/��).����, ����� 1���/��)., ����� 1���/��).����� 1���/��).�� 1���/��).��/��)./��).��).). 

Τρεις μέρες μετά τη διακομιδή της, η ασθενής 
ανέφερε επιδείνωση της όρασης στο αριστερό 
μάτι και η οφθαλμολογική εξέταση έδειξε 
πιθανή απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του 
αμφιβληστροειδούς. Στα παθολογικά ευρήματα 
του εργαστηριακού ελέγχου, προστέθηκαν οι 
αυξημένες τιμές των προϊόντων αποδόμησης 
ινωδογόνου (�������� και ���), η αυξημένη τιμή�������� και ���), η αυξημένη τιμή������� και ���), η αυξημένη τιμή������ και ���), η αυξημένη τιμή και ���), η αυξημένη τιμή���), η αυξημένη τιμή), η αυξημένη τιμή 
της γαλακτικής δεϋδρογενάσης (���), η έλλειψη���), η έλλειψη), η έλλειψη 
σχιστοκυττάρων στο περιφερικό αίμα, ενώ η τιμή 
του ινωδογόνου πλάσματος και οι υπόλοιπες 
εξετάσεις πηκτικότητας ήταν φυσιολογικές. Η 
εκτίμηση των αιματολόγων ήταν αυξημένη 
ινωδόλυση. Τα αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης 
και το αντιπηκτικό του λύκου ήταν αρνητικά, τα 
αντιπυρηνικά αντισώματα ήταν θετικά σε πολύ 
χαμηλό τίτλο (ΑΝΑ�� 1/�0) και όλα τα υπόλοιπα 
αυτοαντισώματα (αντι�ΕΝΑ, ��������, ������������, ��������, �������, ����, �������� 
κ.α.) ήταν, επίσης αρνητικά. 

Τις επόμενες τρεις μέρες η ασθενής εμφάνισε 
πυρετό έως 39ο � και λήφθησαν καλλιέργειες� και λήφθησαν καλλιέργειες και λήφθησαν καλλιέργειες 
αίματος, οι οποίες ήταν αρνητικές για παθογόνα. 
Η ασθενής υποβλήθηκε σε υπερηχογράφημα άνω 
κοιλίας, το οποίο αποκάλυψε μικρή ποσότητα 
ασκιτικού υγρού και στη συνέχεια έγινε ψηφιακή 
αγγειογραφία πνευμονικών αγγείων, η οποία 

έδειξε πιθανή μικροαγγειοπάθεια πνευμόνων, 
πνευμονική ίνωση και μικρή ποσότητα πλευριτικού 
υγρού.

Η διαφορική διάγνωση στην παρούσα φάση 
της νοσηλείας περιλάμβανε το καταστροφικό 
αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, τη θρομβωτική 
θρομβοπενική πορφύρα (���), τη διάχυτη���), τη διάχυτη), τη διάχυτη 
ενδαγγειακή πήξη (���) και την αρτηρίτιδα���) και την αρτηρίτιδα) και την αρτηρίτιδα 
��������. �μως, η απουσία σχιστοκυττάρων. �μως, η απουσία σχιστοκυττάρων 
στο περιφερικό αίμα, καθώς και νεφρικής 
συμμετοχής ήταν εναντίον της ���, ενώ η απουσία���, ενώ η απουσία, ενώ η απουσία 
σχιστοκυττάρων και η αιματολογική εκτίμηση 
ήταν εναντίον της ���. Η επίμονη απουσία των���. Η επίμονη απουσία των. Η επίμονη απουσία των 
αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων ήταν κατά της 
διάγνωσης του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου, 
ενώ παράλληλα η ασθενής πληρούσε τα κριτήρια 
ταξινόμησης της αρτηρίτιδας ��������, παρά��������, παρά, παρά 
την απουσία ανευρυσμάτων στη μαγνητική 
αγγειογραφία. Στο σημείο αυτό, διενεργήθηκε 
αξονική τομογραφία, άνω και κάτω κοιλίας, 
για τη διερεύνηση του ασκιτικού υγρού που 
διαπιστώθηκε υπερηχοτομογραφικά και σε αυτήν 
αποκαλύφθηκε ένας όγκος στην αριστερή ωοθήκη 
με διήθηση του μείζονος επίπλου και  μικροοζώδεις 
μεσεντέριες διηθήσεις. Η προγραμματισμένη 
εγχείρηση καρδιάς για την αντιμετώπιση της 
μη βακτηριακής θρομβωτικής ενδοκαρδίτιδας 
ακυρώθηκε και η ασθενής διακομίστηκε σε 
χειρουργικό τμήμα, όπου και απεβίωσε κατά 
τη διάρκεια διαγνωστικής παρακέντησης του 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΤΙΔΑΣ TAKAYASU (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ)12

1. Έναρξη συμπτωμάτων σε ηλικία νεώτερη των �0 ετών
2. Διαλείπουσα χωλότητα των άκρων
3. Ελαττωμένες σφύξεις βραχιονίου αρτηρίας
�. Διαφορά στην αρτηριακή πίεση μεταξύ των δύο άνω άκρων >10�� ��
�. Φυσήματα υποκλειδίου αρτηρίας ή αορτικά
6. Αγγειογραφικά ευρήματα στένωσης ή απόφραξης της αορτής ή των κύριων κλάδων της ή αρτηρίτιδας 
αγγείων των άκρων

* Η παρουσία τριών ή περισσοτέρων κριτηρίων από τα παραπάνω έξι έχουν 91% ευαισθησία και 98% ειδικότητα 
για τη διάγνωση αρτηρίτιδας ��������12. 
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δουγλάσειου χώρου, εξαιτίας νέου σοβαρού ΑΕΕ. 
Η θεραπεία που έλαβε σε όλη τη διάρκεια της 
νοσηλείας της ήταν υποστηρικτική με χορήγηση 
ηπαρίνης μετά την εκδήλωση της θρομβοπενίας 
και αντιβιοτικών. 

ΣυΖΗΤΗΣΗ

Η θρόμβωση είναι η πιο συχνή επιπλοκή και 
συχνή αιτία θανάτου σε ασθενείς με καρκίνο. 
Το θρομβωτικό ή θρομβοεμβολικό επεισόδιο 
μπορεί να συμβεί στο αρτηριακό ή το φλεβικό 
δίκτυο ή και στα δύο και μπορεί να εμφανισθεί 
πριν τη διάγνωση του καρκίνου ή στη διάρκεια 
εκδήλωσης της νόσου ή και μετά την έναρξη 
χημειοθεραπευτικής αγωγής1. Οι κλινικές 
εκδηλώσεις από το αρτηριακό δίκτυο μπορεί 
να περιλαμβάνουν εντοπισμένες αρτηριακές 
αποφράξεις, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (���),���),), 
θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (���)���)) 
και μη βακτηριακή θρομβωτική ενδοκαρδίτιδα 
(����). Η ���� είναι συχνή σε ασθενείς με����). Η ���� είναι συχνή σε ασθενείς με). Η ���� είναι συχνή σε ασθενείς με���� είναι συχνή σε ασθενείς με είναι συχνή σε ασθενείς  με 
καρκίνους συμπαγών οργάνων2,3. Οι αυτοψίες 
έχουν δείξει ότι στο 7�% των ασθενών με καρκίνο 
συνυπάρχει ΝΒΤΕ3. Σε πολλούς ασθενείς, ειδικά σε 
αυτούς με μεταστατική νόσο, υπάρχουν ενδείξεις 
διάχυτης ενδαγγειακής πήξης, μικρού βαθμού�. 
Στις κακοήθειες υπάρχουν ενδείξεις για συσχέτιση 
μεταξύ της αρτηριακής νόσου και των διαταραχών 
του πηκτικού�ινωδολυτικού μηχανισμού� και της 
λειτουργίας των βαλβίδων6. 

Πριν από 1�0 χρόνια ο �������� περιέγραψε�������� περιέγραψε περιέγραψε 
τα τρία σημεία που προδιαθέτουν σε θρόμβωση 
και αυτά είναι οι ανωμαλίες στα συστατικά του 
αίματος, στο τοίχωμα των αγγείων και στη ροή 
του αίματος. Αν και αναφερόταν στις φλεβικές 
θρομβώσεις, η αρχή αυτή μπορεί να ερμηνεύσει 
και τις αρτηριακές θρομβώσεις3. Οι κακοήθειες 
φαίνεται να προκαλούν μια προθρομβωτική 
κατάσταση, μέσω μιας αλλαγής στην ισορροπία 
του συστήματος πήξης�ινωδόλυσης, καθώς από 
πολλούς όγκους εκφράζονται παράγοντες που 
αυξάνουν την πηκτικότητα του αίματος, όπως ο 
ιστικός παράγοντας (������ ������, ��), ενώ επίσης������ ������, ��), ενώ επίσης ������, ��), ενώ επίσης������, ��), ενώ επίσης, ��), ενώ επίσης��), ενώ επίσης), ενώ επίσης 
αυξάνεται η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Ο ���� 

και οι πρωτεάσες της κυστεΐνης (�������� ���������������� �������� ����������������
��) είναι συστατικά των όγκων με προθρομβωτική) είναι συστατικά των όγκων με προθρομβωτική 
δράση και μπορούν να ενεργοποιήσουν απ’ 
ευθείας τον παράγοντα �, ενώ ο �� επάγει και απ’�, ενώ ο �� επάγει και απ’, ενώ ο �� επάγει και απ’�� επάγει και απ’ επάγει και απ’ 
ευθείας την ενεργοποίηση, του παράγοντα ���. Η���. Η. Η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των καρκινικών κυττάρων 
και των μακροφάγων ενεργοποιεί, επίσης τα 
αιμοπετάλια, τον παράγοντα ΧΙΙ και τον παράγοντα 
Χ και οδηγεί σε θρόμβωση. Οι πιο συχνές 
διαταραχές είναι αύξηση των παραγόντων πήξης 
ειδικά του ινωδογόνου, των παραγόντων �,����, ��,�,����, ��,,����, ��,����, ��,, ��,��,, 
των προϊόντων αποδόμησης του ινωδογόνου και 
των αιμοπεταλίων 7,8. Το τραυματισμένο ενδοθήλιο 
και οι ανωμαλίες στη ροή του αίματος μπορεί 
να παίζουν, επίσης ρόλο όπως και η παθολογική 
αγγειογένεση των όγκων, ενώ ο ίδιος ο όγκος 
είναι συχνά ο υποκείμενος μηχανισμός. �ταν τα 
μονοκύτταρα ή τα μακροφάγα αλληλεπιδρούν με 
κακοήθη κύτταρα, απελευθερώνουν παράγοντα 
νέκρωσης των όγκων (���), ιντερλευκίνη�1 και���), ιντερλευκίνη�1 και), ιντερλευκίνη�1 και 
ιντερλευκίνη�6, προκαλώντας τραυματισμό του 
ενδοθηλίου και μετατροπή του τοιχώματος του 
αγγείου σε θρομβογόνο επιφάνεια. Από τα 
κύτταρα του όγκου, συχνά αποπίπτουν στην 
κυκλοφορία γλυκολιπίδια των μεμβρανών, τα 
οποία μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση και 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων�. Έχει αναφερθεί 
ότι οι γυναικολογικοί καρκίνοι έχουν τη μεγαλύτερη 
πιθανότητα να προκαλέσουν ΑΕΕ. Η παθολογική 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και η ελαττωμένη 
ευαισθησία στην προστακυκλίνη είναι οι πιο συχνοί 
μηχανισμοί παθολογικής πηκτικότητας σε ασθενείς 
με καρκίνο των ωοθηκών9. Στην περίπτωση 
εμφάνισης συστηματικής μικροεμβολικής νόσου 
η αιτία είναι η ενδοκαρδίτιδα μη λοιμώδους 
αιτιολογίας. Τα χαρακτηριστικά διαγνωστικά 
ευρήματα της τελευταίας περίπτωσης είναι η 
θρομβοπενία, τα αυξημένα επίπεδα των ����������������������������� 
και ο χαρακτηριστικός τύπος κατανομής των 
βλαβών στην ��� (πολλαπλά, μικρά και μεγάλα��� (πολλαπλά, μικρά και μεγάλα (πολλαπλά, μικρά και μεγάλα 
έμφρακτα σε ευρεία κατανομή)9,10,11 .

Μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 
μπορούμε να πούμε ότι η περίπτωση που 
παρουσιάστηκε είναι η δεύτερη περίπτωση 
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ασθενούς με καρκίνο των ωοθηκών που είχε 
ως πρώτη εκδήλωση ΑΕΕ, ενώ είναι η πρώτη 
περιγραφή ασθενούς με καρκίνο ωοθηκών και 
πρώτη εκδήλωση ΑΕΕ και θρόμβωσης αρτηριών 
διαφόρων μεγεθών που ταυτόχρονα πληρούσε τα 
κριτήρια ταξινόμησης της  αρτηρίτιδα ���������������� 
(πίνακας 1).

ABSTRACT

Stroke presenting as the first manifestation 
of ovarian cancer in a patient fulfilling the 
classification criteria for Takayasu arteritis. 

�. �����������, �.S�������, �. ����������, �. 
S�����
Rheumatology Department, 1st Department of Internal 
Medicine, Aristotelian University of Thessaloniki

W� ������� � ���� �� � ����� ������ ���� 
���� ���������z�� ��� ����b��� ����������, �������� 
�������� �� ����� �������� ��� ����b�������� ������
b���� ������������. ��������, ��� ������� ���� 
���������� ��� �������� ������� �� ������������ 
�������������� �������� ��� �������� ���������, ��� 
����� �� ����� � ��������� �� �v����� ������. 
�� ��� ���������� ���� �� ��� ������ ������ �� � 
������� ����� �v����� ������ ��������� ����� ������ 
�� � ����� ������������� ��� ��� ����� ������ �� � 
������� ����� �v����� ������ ��������� ����� ������ 
��� �����b���� �� �������� �� �������� ��z��, ���� 
���� ��������� ��� �������� �� �������� ���������.

�������� ������������ 2006; 17(2)�� 171�17�

Ke� word�: Takayasu vasculitis, endocarditis, stroke, 
ovarian cancer
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