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ΠΕΡΗΛΗΨΗ 

Οι τροφοβλαστικοί όγκοι κύησης (GTT) είναι κακοήθεις μορφές της τροφοβλαστικής νόσου της 

κύησης. Ο όγκος εμφανίζεται πάντα μετά την εγκυμοσύνη, τις περισσότερες φορές μια μύλη 

κύηση (υδατιδώδης μύλη, δείτε αυτόν τον όρο). Έχουν περιγραφεί τέσσερις ιστολογικοί 

υποτύποι: η διηθητική μύλη, το χοριοκαρκίνωμα κύησης,ο τροφοβλαστικός όγκος του πλακούντα 

και ο επιθηλιοειδής τροφοβλαστικός όγκος (βλέπε αυτούς τους όρους). Η ακριβής ετήσια 

συχνότητα δεν είναι γνωστή, αλλά εκτιμάται ότι είναι περίπου 1/1.000.000 γυναίκες. Οι GTT 

εμφανίζονται μετά από υδατιδώδη μύλη (βλ. τον όρο αυτό) (15% πλήρεις και περίπου 3% 

μερικές), μετά από αυτόματη αποβολή (1/150) ή τοκετό (1/40.000). Ενδεικτικά σημεία είναι η 

απουσία της ομαλοποίησης ή μια δευτερογενής αύξηση των συνολικών επιπέδων ορού της 

χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) μετά την κένωση της υδατιδώδους μύλης (πάνω από το 60% 

των περιπτώσεων), επίμονη ανεξήγητη μητρορραγία μετά από αυτόματη αποβολή ή εκούσια 

διακοπή της κύησης (VTP) (περίπου 30% των περιπτώσεων) και, πολύ σπάνια, ανεξήγητη 

μητρορραγία κατά τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες μετά από φυσιολογικό τοκετό ή έκτοπη 

κύηση (περίπου 10% των περιπτώσεων). Κατ' εξαίρεση, η μετάσταση μπορεί να είναι μια 

ένδειξη της νόσου σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Η αιτιολογία των τροφοβλαστικών 

όγκων της κύησης δεν είναι γνωστή. Η αναγνώριση ενός GTT βασίζεται στην μέτρηση ολικής 

hCG ορού, η οποία συνιστάται μετά από υδατιδώδη μύλη σε ασθενείς με μητρορραγία που 

επιμένει για περισσότερο από έξι εβδομάδες μετά την εγκυμοσύνη, και σε κάθε ασθενή σε 

αναπαραγωγική ηλικία που έχει μεταστάσεις (πνεύμονα,  ήπαρ, εγκέφαλο, νεφροί , κόλπος) με 

άγνωστο πρωτοπαθή όγκο. Η διάγνωση GTT μετά από μύλη στηρίζεται σε ένα από τα 

ακόλουθα τέσσερα κριτήρια: σταθερά επίπεδα της hCG (διακύμανση μικρότερη από 10%) με 

τουλάχιστον τέσσερις εβδομαδιαίες μετρήσεις για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών 

εβδομάδων (ημέρες 1, 7, 14, 21 ), αύξηση τουλάχιστον κατά 10% της hCG με τουλάχιστον τρεις 

εβδομαδιαίες μετρήσεις επί δύο τουλάχιστον εβδομάδες (ημέρες 1, 7, 14), διατήρηση 

ανιχνεύσιμων τιμών hCG για περισσότερο από έξι μήνες μετά την κένωση μύλης ή βασίζονται σε 

ιστολογική διάγνωση χοριοκαρκινώματος. Οι GTT δεν πρέπει να συγχέονται με την υδατιδώδη 

μύλη (βλ. τον όρο αυτό) και με τα χοριοκαρκινώματα που δεν σχετίζονται με κύηση, τα οποία 

είναι πιο συχνά ωοθηκικά. Μόλις γίνεται διάγνωση, πρέπει να γίνεται σταδιοποίηση για τον 

προσδιορισμό των συχνών  μεταστάσεων. Η σταδιοποίηση περιλαμβάνει ενδοκολπικό, έγχρωμο 

υπερηχογράφημα Doppler πυέλου, MRI εγκεφάλου και αξονική τομογραφία κοιλίας/θώρακος. 

Θα πρέπει επίσης να γίνει ακτινογραφία θώρακος για τον υπολογισμό του σκορ FIGO 2000 

(Διεθνής Ομοσπονδία Μαιευτικής και Γυναικολογίας) σε περίπτωση μετάστασης στον πνεύμονα 

στην αξονική τομογραφία. Η βαθμολογία αυτή καθιστά δυνατή τη διάκριση μεταξύ χαμηλού 

κινδύνου GTT (σκόρ 6 ή κατώτερο) και υψηλού κινδύνου GTT (βαθμολογία 7 ή υψηλότερη). Η 

αντιμετώπιση  θα πρέπει να είναι διεπιστημονική και πρέπει να συζητηθεί από μια ομάδα 

γιατρών σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Οι όγκοι χαμηλού κινδύνου αντιμετωπίζονται με 

συστηματική μονο-παραγοντική χημειοθεραπεία, π.χ. μεθοτρεξάτη (άδεια κυκλοφορίας).  Η 

πρώτη γραμμή αντιμετώπισης  των όγκων υψηλού κινδύνου είναι η  συστηματική, πολυ-
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παραγοντική χημειοθεραπεία. Η υστερεκτομή δεν μπορεί φυσικά να είναι θεραπεία πρώτης 

γραμμής σε γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, εκτός εάν δεν υπάρχει επιλογή. Οι 

τροφοβλαστικοί όγκοι του πλακούντα και οι επιθηλιοειδής τροφοβλαστικοί όγκοι είναι ειδικές 

περιπτώσεις: το σκορ FIGO δεν είναι κατάλληλο και η ολική υστερεκτομή είναι η τυπική 

θεραπεία, καθώς οι όγκοι αυτοί είναι συνήθως χημειο-ανθεκτικοί. Το συνολικό ποσοστό 

ανάρρωσης είναι περίπου 99%. Η πρόγνωση είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την ταχύτητα της 

διάγνωσης, το επίπεδο επικινδυνότητας του όγκου (χαμηλό ή υψηλό) και την καταλληλότητα της 

θεραπείας. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


