
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.4, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ. 53-59, 2007

Αλληλογραφία: 

Αριστοτέλης  Αποστολίδης 

Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος 

Παύλου Μελά 16, 54622 Διαγώνιος, 

Θεσσαλονίκη 

Τηλ. & Fax: 2310 244929

e-mail: 

telis60@yahoo.gr

Κατατέθηκε 28.7.2007

Έγινε δεκτή 10.4.2007

Α. Αποστολίδης1,2, Σ. Τσαδήλας2,
Ι. Σταματέλλος1,2, Χ. Αθανασιάδης2, 
Ε. Ασημακόπουλος1,  Ι. Ν. Μπόντης1

1Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ
2«Γένεσις» Μαιευτική και Γυναικολογική

Κλινική Θεσσαλονίκης  

Γοναδοβλαστωμα 
ωοθήκης θήλεος 

εμβρύου: Παρουσίαση
περιστατικού 

και ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας

Περίληψη
Οι συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος των  θήλε-
ων εμβρύων είναι πολύ σπάνιες και  συνοδεύονται συχνά από
χρωμοσωμικές ανωμαλίες. 
Το γοναδοβλάστωμα είναι ένας σπάνιος όγκος ο οποίος  εμφανί-
ζεται  σχεδόν αποκλειστικά στα φαινοτυπικά θήλεα έμβρυα τα
οποία παρουσιάζουν σεξουαλικές  διαταραχές και δυσγεννητι-
κές  γονάδες.
Δεν είναι πραγματικός σπερματικός, ούτε εμβρυικός όγκος, πε-
ριγράφεται όμως στους όγκους αυτούς γιατί κατά την ιστολογι-
κή του εξέταση παρουσιάζονται πολλά εμβρυικά κύτταρα.  
Παρουσιάζουμε περίπτωση πρωτότοκου γυναίκας στην οποία
κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο, την 27η εβδομάδα της κύη-
σης, στο τμήμα εμβρυομητρικής ιατρικής της κλινικής, μετά
από παραπομπή του θεράποντος ιατρού, βρέθηκε ευμέγεθες κυ-
στικό μόρφωμα στον δουγλάσιο χώρο και λόγω του φύλλου του
εμβρύου, το οποίο ήταν θήλυ, τέθηκε η υπόνοια κάποιου όγκου
των γονάδων. 
Η κύηση συνεχίσθηκε κανονικά μέχρι την 38η βδομάδα. 
Με φυσιολογικό τοκετό γεννήθηκε θήλυ ζων νεογνό. Το νεογνό
χειρουργήθηκε και διαγνώσθηκε από την ιστολογική εξέταση
του παρασκευάσματος γοναδοβλάστωμα. 
Συζητείται η σπανιότητα του όγκου καθώς επίσης και η συμπε-
ριφορά του όγκου αυτού στα νέα άτομα που διαγιγνώσκεται,
όπως επίσης και η θεραπεία της νόσου από την ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας.  

Λέξεις - κλειδιά: εμβρυικό γοναδοβλάστομα, προγεννητική διάγνωση, μαιευτι-

κός υπερηχογραφικός έλεγχος
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Εισαγωγή
Το 1953 ο Scully περιέγράψε ένα όγκο γεννη-
τικών κυττάρων προερχόμενο από το βλαστι-
κό κυστίδιο του αμετάπλαστου γεννητικού
αδένα, το οποίο έμοιαζε με γονάδα και το
ονόμασε γοναδοβλάστωμα.1
Το γοναδοβλάστωμα είναι ένας ασυνήθιστος
εμβρυικός όγκος, δεν είναι όμως αληθής
σπερματικός όγκος. Παρόλα αυτά περιγρά-
φεται στους εμβρυικούς όγκους, επειδή πε-
ριέχει πολλά εμβρυικά κύτταρα. Εξαλλάσσε-
ται αρκετά συχνά και στο μισό των περιπτώ-
σεων αναπτύσσεται δυσγερμίνωμα, ενώ
ανευρίσκονται και στοιχεία εμβρυικού καρ-
κινώματος ή χοριοκαρκινώματος. Επιπλέον
το γοναδοβλάστωμα περιέχει εμβρυικά κύτ-
ταρα μεσεγχυματικού τύπου (κοκκιώδη ή
Leydig) και μπορεί και παρουσιάζει μια ορ-
μονική δραστηριότητα, οιστρογονικού ή αρ-
ρενοποιητικού τύπου.
Το γοναδοβλάστωμα είναι ο πιο συχνός όγκος
που συνυπάρχει με γοναδική δυσγενεσία.
Εμφανίζεται σχεδόν εξολοκλήρου σε ασθε-
νείς με καθαρή ή μικτή δυσγενεσία ή σε
ασθενείς με άρρεν ψευδοαιμαφροδιτισμό.2
Η ένωση του γοναδοβλαστώματος με το δυ-
σγερμίνωμα φαίνεται να υπάρχει στο 50%
των περιπτώσεων ενώ η παρουσία του μαζί
με άλλα κακοήθη νεοπλάσματα γεννητικών
κυττάρων σε ένα πρόσθετο 10% των περι-
πτώσεων όπως αναφέρουν σε έρευνα τους ο
Kariminejad και οι συν. το 1972.3
Πολλές φορές  οι όγκοι αυτοί εμφανίζονται
αργά στην διάρκεια της κύησης και έτσι δεν
είναι δυνατόν να εντοπιστούν στην διάρκεια
του υπερηχογραφήματος του δευτέρου επιπέ-
δου. Άλλες φορές πάλι μπορεί να μην εντοπι-
στούν καθόλου στην διάρκεια της κύησης και
να εμφανισθούν στην νεαρή ηλικία των κορι-
τσιών τα οποία απευθύνονται στον γυναικο-
λόγο λόγω καθυστερημένης εμμηναρχής
όπου και διαγιγνώσκεται όγκος γεννητικών
οργάνων εμβρυικής προέλευσης. 
Όσον αφορά κάποια ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα τέτοια δεν υπάρχουν ώστε
να θέσουν την υποψία της ιστοπαθολογικής
ταυτότητας των όγκων αυτών. Τα μόνα που
βοηθούν να υποψιαστούμε είναι τα κλινικά

στοιχεία τα οποία μας καθοδηγούν όπως το
ότι εμφανίζονται σε θήλεα έμβρυα, και  βρί-
σκονται στην περιοχή του δουγλάσιου χώρου
και των ωοθηκών του εμβρύου.

Παρουσίαση Περιστατικού
Παρουσιάζουμε περίπτωση πρωτοτόκου γυ-
ναίκας 32 ετών, ο υπερηχογραφικός έλεγχος
της οποίας την 27η εβδομάδα της κύησης
έδειξε την ύπαρξη κυστικού όγκου στον δου-
γλάσιο χώρο του θήλεος εμβρύου, στην πε-
ριοχή της αριστερής ωοθήκης, διαστάσεων
4,2 x 3,9 x 4,0.
Στο γυναικολογικό ιστορικό της μητέρας δεν
αναφέρεται κάτι το παθολογικό και η έμμη-
νος ρύση ήταν φυσιολογική κάθε 28±3 ημέ-
ρες. Η σύλληψη ήταν αυτόματη και η εξέλιξη
της κύησης φυσιολογική. 
Από την παρακολούθηση της κύησης μέχρι
την παρουσία του μορφώματος δεν υπήρχε
κάτι το παθολογικό. Η ασθενής δεν υπεβλήθη
σε προγεννητικό έλεγχο πρώτου τριμήνου
ενώ ο βιοχημικός έλεγχος δευτέρου τριμήνου
(α΄ τεστ) ήταν αρνητικός για τρισωμία 21.
Την 22η εβδομάδα της κύησης η ασθενής
υπεβλήθη σε υπερηχογραφικό έλεγχο δευτέ-
ρου επιπέδου κατά την διάρκεια του οποίου
δεν βρέθηκαν υπερηχογραφικοί δείκτες για
χρωμοσωμικές βλάβες ενώ η ανατομία του
εμβρύου ήταν φυσιολογική. Στην εξέταση αυ-
τή δεν απεικονίσθηκε το εν λόγω μόρφωμα. 
Την 27η εβδομάδα της κύησης η ασθενής πα-
ραπέμπετε στο τμήμα εμβρυομητρικής ιατρι-
κής της κλινικής μας από τον θεράποντα ια-
τρό ο οποίος αναφέρει την ύπαρξη κυστικής
μάζας στην κοιλία του εμβρύου. Από τον υπε-
ρηχογραφικό έλεγχο που διενεργήσαμε δια-
πιστώθηκε κυστικό μόρφωμα στην αριστερή
ωοθήκη και λόγω του φύλου του εμβρύου και
της θέσεως τους τέθηκε η διάγνωση όγκου
των ωοθηκών με πιθανότερη όλων το γοναδο-
βλάστωμα.(Εικόνες 1,2,3) 
Κατά την διάρκεια του υπερηχογραφικού
ελέγχου εξηγήθηκε στο ζευγάρι η σημασία
της περαιτέρω διερεύνησης του κυστικού
μορφώματος με  MRI για την καλύτερη απει-
κόνιση και για περισσότερα στοιχεία σχετικά
με τον όγκο καθώς και καρυοτυπικός έλεγχος
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του εμβρύου με αμνιοπαρακέντηση, αλλά οι
γονείς αρνήθηκαν.
Την 38η εβδομάδα, έπειτα από αυτόματη ρή-
ξη των εμβρυικών υμένων, πραγματοποιήθη-
κε φυσιολογικός τοκετός. Το νεογνό γεννή-
θηκε με βάρος σώματος 3200gr, το Apgar
score στο 1’ και 5’ ήταν 8 και 9 αντίστοιχα. Το
νεογνό διακομίσθηκε στο τμήμα των  φυσιο-
λογικών εμβρύων και όχι στην εντατική μονά-
δα λόγω του ότι δεν παρουσίασε κανένα πρό-
βλημα αμέσως μετά τον τοκετό. Η νοσηλεία
του ήταν φυσιολογική και δεν παρουσιάστη-
κε καμία επιπλοκή κατά την διάρκεια της νο-
σηλείας αυτής 
Την έβδομη ημέρα της νοσηλείας το νεογνό
εισήχθη στην παιδοχειρουργική κλινική για
περαιτέρω έλεγχο και θεραπεία.
Από επαφή που είχαμε με τους παιδοχει-
ρουργούς, δεν έγινε καρυότυπος στο νεογνό,
αν  και το ζήτησαν, αλλά οι γονείς και πάλι
αρνήθηκαν
Πριν από την χειρουργική επέμβαση στο νεο-
γνό έγινε και πάλι υπερηχογραφικός έλεγχος
ο οποίος έδειξε την συγκεκριμένη μάζα που
βρήκαμε και προγεννητικά στην περιοχή των
ωοθηκών.
Έγινε ερευνητική λαπαροτομία κατά την
διάρκεια της οποίας αφαιρέθηκε το μόρφω-
μα χωρίς να ραγεί. Από την ταχεία βιοψία
που διενεργήθηκε διαγνώσθηκε εμβρυικό γο-
ναδοβλάστωμα διάγνωση η οποία επιβεβαιώ-
θηκε και με τις μόνιμες τομές παραφίνης.(Ει-

κόνες 4,5) Το νεογνό εξήλθε από την κλινική
σε πολύ καλή γενική κατάσταση και έκτοτε
παρακολουθείτε από τους παιδιάτρους χωρίς
κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. 
Παραθέτουμε τμήμα της ιστολογικής εξέτα-
σης του εν λόγω όγκου ο οποίος φαίνεται ότι
είναι όγκος της γεννητικής ταινίας από άωρα
γεννητικά κύτταρα και δύο εικόνες από την
ιστοπαθογική αυτή εξέταση. (Εικόνες 4,5) 
«Παρατηρείται ανάπτυξη μικτού κυτταρικού
πληθυσμού, ο οποίος αποτελείται από άωρα
(πρώϊμα) γεννητικά κύτταρα και κυτταρικά
στοιχεία στρωματικών ταινιών (sex cord-
stromal cells), με μορφολογικούς χαρακτήρες
άωρων κυτταρικών στοιχείων Sertoli ή και
κοκκιοκυτταρικών στοιχείων. Παρατηρείται
επίσης, εναπόθεση αλάτων ασβεστίου εντός

Εικόνες : 1,2 Υπερηχογραφική απεικόνιση του όγκου.

Εικόνα 3: Doppler απεικόνιση του όγκου. 
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του υποστρώματος, καθώς και υαλοειδής εκ-
φύλιση. Παράλληλα, παρατηρείται ανάπτυξη
σωληνοειδούς κυρίως μορφολογίας σχηματι-
σμών, οι οποίοι επαλείφονται από κυβοειδή
κυρίως κυτταρικά στοιχεία, με ασαφή κυττα-
ρικά όρια και αυξημένη έως και υψηλή ανα-
λογία πυρήνα κυτταροπλάσματος και ελα-
φρώς πλειόμορφους ανισομεγέθεις και έντο-
να υπερχρωματικούς πυρήνες».

Συζήτηση 
Η ανθρώπινη ανάπτυξη και η σεξουαλική
διαφοροποίηση είναι μια περίπλοκη αλλά ιδι-
αίτερα οργανωμένη διαδικασία. Μέχρι την
πέμπτη εβδομάδα της εμβρυϊκής ανάπτυξης,
η πορεία της γεννητικής διαφοροποίησης κα-
τευθύνεται από το χρωμοσωμικό φύλο του
εμβρύου και, έκτοτε, από την φαινοτυπική
σεξουαλική ανάπτυξη του ατόμου. Αν και εκ-
πληκτικά ακριβής, αυτή η σύνθετη, πολλα-
πλών βημάτων διαδικασία, δεν είναι τέλεια
και μπορούν να εμφανιστούν λάθη στη σε-
ξουαλική διαφοροποίηση. Στα άτομα με τις
ανωμαλίες του χρωμοσώματος του φύλου, οι
γονάδες είναι συχνά δυσγενικές και ο σεξου-
αλικός φαινότυπος είναι απρόβλεπτος
Το γοναδοβλάστωμα αποτελεί τον πιο κοινό
όγκο που αποτελείται από έναν συνδυασμό
γεννητικών και στρωματικών κυττάρων.1,4,5

Είναι ένας ασυνήθιστος όγκος των γεννητι-
κών κυττάρων ο οποίος εμφανίζεται σε μέγε-
θος συνήθως μικρότερο από 3 cm.6
Το γοναδωβλάστωμα έχει τα κανονικά σπερ-
ματικά και στρωματικά κυτταρικά χαρακτη-

ριστικά. Μερικά από τα γενετικά κύτταρα εί-
ναι μεγάλα και έχουν πολυάριθμες μιτωτικές
διαιρέσεις που μοιάζουν με το κλασικό ορχι-
κό σεμίνωμα. 
Οι σπερματικοί όγκοι είναι σχετικά κοινοί
στα έμβρυα και στα νεογνά και αναφέρονται
σαν τα κυριότερα προγεννητικά νεοπλάσμα-
τα στην βιβλιογραφία. Τους όγκους αυτούς
τους χαρακτηρίζουν ιστοπαθολογικά δύο ευ-
διάκριτοι τύποι κυττάρων: πρώτον μεγάλα γε-
νετικά κύτταρα παρόμοια με τα κύτταρα του
δυσγερμινώματος και  του σεμινώματος, και
δεύτερον μικρά κύτταρα που μοιάζουν με τα
ανώριμα κύτταρα sertolli ή κύτταρα της θή-
κης. Επιπλέον, στα δύο τρίτα των ασθενών,
τα κύτταρα Leydig-type βρίσκονται στο στρώ-
μα του όγκου και είναι πιθανόν αρμόδια για
τα συχνά ανδρικά χαρακτηριστικά γνωρίσμα-
τα σε αυτούς τους ασθενείς
Υπερβολική ανάπτυξη τμήματος των γεννητι-
κών κυττάρων εμφανίζεται στο 60 περίπου
%των περιπτώσεων, ενώ μπορεί επίσης ο
όγκος να είναι αμφωτερόπλευρος και οδηγεί
συνήθως σε δυσγερμίνωμα.
Υπερβολική ανάπτυξη από άλλα στοιχεία
γεννητικών κυττάρων όπως ο όγκος λεκιθι-
κού ασκού, το ανώριμο τεράτωμα, το χοριο-
καρκίνωμα και τα μικτά νεοπλάσματα γεννη-
τικών κυττάρων εμφανίζεται σε περιπτώσεις
λιγότερο από 10%.6,7,8

Οι όγκοι αυτοί των γεννητικών κυττάρων που
εμφανίζονται κατά την εμβρυική ζωή διαφέ-
ρουν κλινικά και μορφολογικά από εκείνους
που εμφανίζονται σε μεγαλύτερα παιδιά και
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Εικόνες 4-5: Ιστοπαθολογική  απεικόνιση του όγκου μετά την αφαίρεσή του από το νεογνό. 
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σε ενήλικες. Επίσης ορισμένοι τύποι των
όγκων αυτών έχουν μια καλύτερη πρόγνωση
από άλλοι εμβρυικοί όγκοι.9
Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι αυτά τα
κύτταρα εισβάλλουν στο περιβάλλον στρώμα
του όγκου, ο όγκος αυτός αποκτά τα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα μιας επιθετικότερης
βλάβης και αποκτά τη δυνατότητα μεταστατι-
κής διάδοσης. 
Ο καρυότυπος αυτών των ασθενών είναι συ-
χνότερα 46,ΧΥ, 45 ΧΟ, 45,Χ/46,Υ. Ο φαινό-
τυπος των ασθενών αυτών είναι κατά 80%
θήλεος ενώ κατά 20% άρρενος. 
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με γοναδοβλάστωμα
έχουν μια χρωμοσωμική ανωμαλία σύμφωνη
με ετεροφυλοφιλικό σύνδρομο ενώ παράλλη-
λα ο γονότυπος είναι συχνά ασυμβίβαστος με
τη φαινοτυπική εμφάνιση.10

Κατά την διάρκεια του υπερηχογραφικού
ελέγχου η διάγνωση του γοναδοβλαστώματος
αποτελεί μια πρόκληση για τον κλινικό ιατρό.
Μόλις όμως γίνει η διάγνωση, ο πιθανός κίν-
δυνος κακοήθους εξαλλαγής οδηγεί στην
προφυλακτική αφαίρεση αυτών των όγκων.
Το γοναδοβλάστωμα αυτό καθαυτό δεν έχει
συμπεριφορά κακοήθους όγκου, εντούτοις
50% των όγκων αυτών εμφανίζουν στοιχεία
εισβολής από σπερματικά συστατικά στο πε-
ριβάλλον στρώμα του όγκου και περίπου 10%
αυτών των σεμινωμάτων που προκύπτουν μέ-
σα σ' αυτό το πλαίσιο παρουσιάζουν μετα-
στάσεις.10

Το γοναδοβλάστωμα το οποίο δεν διαγνώ-
σθηκε προγεννητικά ή κατά την νεογνική πε-
ρίοδο συνήθως δεν εντοπίζεται μέχρι την αρ-
χή της εφηβείας όπου οι νεαρές ασθενείς πα-
ρουσιάζουν πρωτοπαθή αμηνόρροια. Οι νεα-
ρές έφηβες έχουν κανονική ανάπτυξη μαστών
αλλά τα δευτεροβάθμια σεξουαλικά χαρα-
κτηριστικά είναι ανώμαλα με πλήρη απουσία
γεννητικής και μασχαλιαίας αύξησης των τρι-
χών και την παρουσία ενός κοντού υποπλα-
στικού κόλπου. 
Ασθενείς με ελαττωμένη ευαισθησία στα αν-
δρογόνα μερικής ή ατελούς μορφής παρου-
σιάζονται με πολλαπλές παραλλαγές αμφιλε-
γόμενων γεννητικών οργάνων. Αντιθέτως
ασθενείς με αμιγή μορφή ελαττωμένης ευαι-

σθησίας στα ανδρογόνα ή ανδρικό ερμαφρο-
διτισμό διαγιγνώσκονται σύντομα μετά τη
γέννηση. Τα αποτελέσματα της φυσικής εξέ-
τασης είναι απρόβλεπτα και δύσκολα να ερ-
μηνευθούν πολλές φορές. Μια προσεκτική
εξέταση του οσχέου και των χειλέων του αι-
δοίου ή η παρουσία μιας βουβωνικής κήλης
καταδεικνύουν συχνά τον γεννητικό ιστό και
οδηγούν σε περεταίρω καρυοτυπικό έλεγχο
όπου διαγιγνώσκεται η διαταραχή της σεξου-
αλικότητας. 
Το γοναδοβλάστωμα δεν είναι κακοήθης
όγκος και καμία μελέτη που αξιολογεί τη
σχετική νοσηρότητα από αυτή την ασθένεια
δεν έχει αναφερθεί. 
Εάν το γοναδοβλάστωμα δεν διαγνωσθεί
προγεννητικά ή νωρίς στην νεαρή ηλικία, ή
εάν εξελίσσεται ένα κακόηθες δυσγερμίνωμα
η χημειοθεραπευτική φαρμακευτική αγωγή
είναι ιδιαίτερα επιτυχής στην θεραπεία των
ασθενών αυτών. 

Συμπεράσματα 
Το γοναδοβλάστωμα αποτελεί τον πιο κοινό
όγκο που αποτελείται από έναν συνδυασμό
γεννητικών και στρωματικών κυττάρων.1,4,5

Είναι ένας ασυνήθιστος όγκος των γεννητι-
κών κυττάρων ο οποίος εμφανίζεται σε διά-
φορα μεγέθη αλλά συνήθως μικρότερα από 3
cm.6
Το γοναδοβλάστωμα παρουσιάζει κανονικά
σπερματικά και στρωματικά κυτταρικά χαρα-
κτηριστικά και αποτελεί τον πιο κοινό όγκο
που αποτελείται από τον συνδυασμό αυτών
των  γεννητικών και στρωματικών κυττάρων. 
Το γοναδοβλάστωμα είναι ο πιο συχνός
όγκος που συνυπάρχει με γοναδική δυσγενε-
σία.
Εμφανίζεται σχεδόν εξολοκλήρου σε ασθε-
νείς με καθαρή ή μικτή δυσγενεσία ή σε
ασθενείς με άρρεν ψευδοαιμαφροδιτισμό.
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με γοναδοβλάστωμα
έχουν μια χρωμοσωμική ανωμαλία σύμφωνη
με ετεροφυλοφιλικό σύνδρομο ενώ παράλλη-
λα ο γονότυπος είναι συχνά ασυμβίβαστος με
τη φαινοτυπική εμφάνιση
Ο καρυότυπος των ασθενών που εμφανίζουν
γοναδοβλάστωμα είναι συχνότερα 46,ΧΥ, 45
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ΧΟ, 45,Χ/46,Υ, ενώ ο  φαινότυπος τους  είναι
κατά 80% θήλεος και κατά 20% άρρενος. 
Η διάγνωση μπορεί σε μερικές περιπτώσεις
να γίνει προγεννητικά ενώ στις περισσότερες
γίνεται μετά την γέννηση. Μόλις γίνει η διά-
γνωση της ύπαρξης κάποιου όγκου στις ωο-
θήκες του νεογνού, ο πιθανός κίνδυνος κα-
κοήθους εξαλλαγής οδηγεί στην προφυλακτι-
κή αφαίρεση αυτών των όγκων. 
Η διαφορική διάγνωση που θα μπορούσε να
γίνει κατά την διάρκεια του υπερηχογραφή-
ματος του δευτέρου επιπέδου είναι με κύστες
του μεσεντερίου, εντερική κύστη από διπλα-
σιαμό,  και αναστροφή σπλάχνων.
Το γοναδοβλάστωμα το οποίο δεν διαγνώ-
σθηκε προγεννητικά ή κατά την νεογνική πε-
ρίοδο συνήθως δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα
προβλήματα και δεν εντοπίζεται μέχρι την
αρχή της εφηβείας όπου οι νεαρές ασθενείς
παρουσιάζουν πρωτοπαθή αμηνόρροια σαν
συνέπεια της οποίας απευθύνονται σε ιατρι-
κή συμβουλευτική. 
Το γοναδοβλάστωμα δεν είναι κακοήθης
όγκος και καμία μελέτη που αξιολογεί τη
σχετική νοσηρότητα από αυτή την ασθένεια
δεν έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία που
εμείς ανατρέξαμε. 

Gonodoblastoma female fetus. Case report
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Summary
The congenital anomalies of reproductive sys-
tem of the female embryos are very rare and
they are frequently associated by chromoso-
mal abnormalities.
Gonadoblastoma is a rare tumor presented
usually in phenotypic female embryos, and it
is associated with sexoual disorders and go-
nadal dysgenesia.
Gonadoblastoma is not a true spermatic or
embryonic tumor, but it is described with
these tumors because during its histological
examination, many embryonic cells are re-
ported.
In this case report, we present a case of a
primigravida, with a huge cystic tumor in the
pouch of Douglas of her female embryo, at
the 27 week of gestation during prenatal ultra-
sound control in our department.
Pregnancy was normal until the 38th week,
when by normal spontaneous labor there was
a delivery of a female newborn. The newborn
had an operation at a special surgical depart-
ment for this abdominal tumor. Histological
result revealed gonadoblastoma.
It is discussed and reviewed from the litera-
ture, the rarity of this fetal tumor, its ultra-
sound features, the clinical behavior of the tu-
mor later in life, as well as its therapeutic
management.

Key words: fetal gonadoblastoma, prenatal diagnosis, obstet-

ric ultrasound.
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