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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο θαθνήζεο όγθνο ησλ σνζεθηθώλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ, είλαη έλαο ζπάληνο ηύπνο θαξθίλνπ 

ησλ σνζεθώλ (βιέπε απηόλ ηνλ όξν) πνπ πξνέξρεηαη από ηα βιαζηηθά θύηηαξα ησλ 

σνζεθώλ. Είλαη ζπρλά εηεξόπιεπξνο θαηά ηε δηάγλσζε θαη εθδειώλεηαη ραξαθηεξηζηηθά θαηά 

ηελ εθεβεία σο κηα κάδα ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο, πνπ ζπλνδεύεηαη από ππξεηό, θνιπηθή 

αηκνξξαγία θαη ζπκπηώκαηα νμείαο θνηιίαο. 

 

Η εηήζηα επίπησζε είλαη 1/200.000 ζηελ Επξώπε. Οη όγθνη ησλ σνζεθώλ από βιαζηηθά 

θύηηαξα αληηζηνηρνύλ ζην 15-20% όισλ ησλ σνζεθηθώλ όγθσλ θαη 3% εμ απηώλ είλαη 

θαθνήζεηο. 

 

Οη θαθνήζεηο όγθνη ησλ σνζεθηθώλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ, είλαη ζρεδόλ πάληνηε εηεξόπιεπξνη 

θαηά ηε δηάγλσζε [εθηόο από ην θαθόεζεο δπζγεξκίλσκα (βιέπε απηόλ ηνλ όξν), ην νπνίν 

κπνξεί λα είλαη ακθνηεξόπιεπξν ζην 10-15% ησλ πεξηπηώζεσλ]. Οη θαθνήζεηο όγθνη ησλ 

σνζεθώλ από βιαζηηθά θύηηαξα, ζπλήζσο εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθεβεία, κε ζπκπηώκαηα 

θνηιηαθνύ άιγνπο, παξνπζία κάδαο ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο, ππξεηό θαη θνιπηθή 

αηκνξξαγία. Σε πεξίπνπ 10% ησλ όγθσλ, ε κάδα κπνξεί λα εκθαλίζεη ηαρεία αλάπηπμε, 

νδεγώληαο ζε ζπκπηώκαηα νμείαο θνηιίαο ιόγσ δηάηαζεο ηεο θάςαο, λεθξώζεσο, 

αηκνξξαγίαο, ξήμεο ή ζπζηξνθήο. Οξηζκέλνη ππόηππνη κπνξεί λα ζπζρεηίδνληαη κε πξώηκε 

εκθάληζε ησλ δεπηεξνγελώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θύινπ, γνλαδηθή δπζγελεζία, 

αξξελνπνίεζε, ππεξζπξενεηδηζκό ή θαξθηλνεηδέο ζύλδξνκν (βιέπε απηόλ ηνλ όξν). Οη 

θαθνήζεηο όγθνη ησλ σνζεθώλ από βιαζηηθά θύηηαξα πεξηιακβάλνπλ ηνπο εμήο ηζηνινγηθνύο 

ππνηύπνπο: θαθόεζεο δπζγεξκίλσκα (ν πην ζπρλόο ηύπνο), θαθνήζεηο κε-

δπζγεξκηλσκαηώδεηο όγθνη από βιαζηηθά θύηηαξα (όγθνο ιεθηζηθνύ αζθνύ, εκβξπνληθό 

θαξθίλσκα, κηθηόο όγθνο από βιαζηηθά θύηηαξα), πξσηνπαζέο, εθηόο θύεζεο, 

ρνξηνθαξθίλσκα ηεο σνζήθεο θαη θαθόεζεο ηεξάησκα ηεο σνζήθεο. 

 

Όια ηα παξαπάλσ είλαη ηαρέσο αλαπηπζζόκελα λενπιάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηα 

βιαζηηθά θύηηαξα ηεο σνζήθεο. 

 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηα θιηληθά επξήκαηα, ηνπο θαξθηληθνύο δείθηεο ηνπ νξνύ θαη ηα 

αθηηλνινγηθά επξήκαηα. Ο αθηηλνινγηθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ππεξερνγξάθεκα ιεθάλεο θαη 

αμνληθή ηνκνγξαθία ιεθάλεο θαη θνηιίαο (εάλ ηίζεηαη ππνςία εμσ-σνζεθηθώλ κεηαζηάζεσλ) θαη 

αθηηλνγξαθία ζώξαθνο (πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνύλ κεηαζηάζεηο ζηνπο πλεύκνλεο θαη ην 

κεζνζσξάθην). Τα επίπεδα  αλζξώπηλεο ρνξηνληθήο γνλαδνηξνπίλεο (hCG), γαιαθηηθήο 

αθπδξνγνλάζεο (LDH) θαη α-εκβξπτθήο πξσηεΐλεο (ΑFP) ζπκβάιινπλ ζηε δηάγλσζε, 
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πξόγλσζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο. Σε κε ηεξαησκαηώδεηο σνζεθηθνύο όγθνπο 

βιαζηηθώλ θπηηάξσλ, πνιύ ζπρλά παξαηεξείηαη ε παξνπζία ηνπ ηζνρξσκνζώκαηνο 12 p 

[i(12p)] θαη  ππεξαληηπξνζώπηζε ηνπ ρξσκνζώκαηνο 12,  ελώ ηα αιεζή ηεξαηώκαηα δε 

θέξνπλ ην i(12p). Η επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο γίλεηαη κόλν ηζηνινγηθά, κε ιαπαξνηνκή ή 

ιαπαξνζθνπηθή εθηνκή. 

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ιηγόηεξν ζπρλνύο θαθνήζεηο όγθνπο, όπσο σνζεθηθνύο 

όγθνπο γελλεηηθήο ηαηλίαο-ζηξσκαηηθνύο όγθνπο, κηθξνθπηηαξηθό θαξθίλσκα ησλ σνζεθώλ 

(βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο) θαη δηήζεζε ησλ σνζεθώλ από εμσγνλαδηθνύο όγθνπο. 

 

Οη θαθνήζεηο όγθνη ησλ σνζεθηθώλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ είλαη επαίζζεηνη ζε ζεξαπεία κε 

πιαηίλα. Οη λέεο ζε ειηθία αζζελείο κε όγθνπο πνπ πεξηνξίδνληαη ζηε κία σνζήθε 

ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία πνπ δηαθπιάζζεη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα (εηεξόπιεπξε 

ζαιπηγγνσνζεθεθηνκή κε δηαηήξεζε ηεο κήηξαο θαη ηεο εηεξόπιεπξεο σνζήθεο), κε 

πξνζεθηηθή ρεηξνπξγηθή ζηαδηνπνίεζε θαη θαηάιιειε επηθνπξηθή ρεκεηνζεξαπεία, ε νπνία 

ζπλήζσο πεξηιακβάλεη  κπιενκπθίλε, εηνπνζίδε θαη ζηζπιαηίλε γηα όγθνπο ζηαδίνπ I 

(εμαηξνπκέλνπ ηνπ αιεζνύο δπζγεξκηλώκαηνο). Σε αζζελείο κε πξνρσξεκέλε λόζν, ε 

δηαθύιαμε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο κπνξεί λα είλαη δπλαηή, εηδηθά εάλ ε εηεξόπιεπξε 

σνζήθε είλαη θπζηνινγηθή. Θεξαπεία κε παθιηηαμέιε θαη ηθνζθακίδε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

πεξηπηώζεηο κε ππνηξνπή ή αληίζηαζε ζηε ζηζπιαηίλε. 

 

Με έγθαηξε θαη θαηάιιειε ζεξαπεία, απηνί νη όγθνη έρνπλ εμαηξεηηθή πξόγλσζε, κε 

απνθαηάζηαζε ηεο θπζηνινγηθήο εκκελνξπζίαο θαη γνληκόηεηαο, ρσξίο αύμεζε ησλ 

πνζνζηώλ ηεξαηνγελέζεσλ. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 
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