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Περίληψη

Η ανεύρεση εξαρτηματικών όγκων κατά τη διάρκεια της κύη-

σης σήμερα ανέρχεται περίπου σε 3%. Πρόκειται κυρίως για κα-

λοήθεις μάζες, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να αποκλειστεί η

κακοήθης φύση τους. Οι λειτουργικές κύστεις υποχωρούν συ-

νήθως στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ μια εξαρτηματική μάζα που

επιμένει είναι πιο πιθανό να είναι κακοήθεια.

Στα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά που προσανατολίζουν

προς κακοήθεια περιλαμβάνονται το μέγεθος όγκου >5cm, η

παρουσία στερεών στοιχείων, οι θηλώδεις προσεκβολές, τα πα-

χιά διαφραγμάτια και η εμφάνιση νεοαγγείωσης. Παρόλα αυτά,

ένας καλοήθης όγκος μπορεί να εμφανίσει ταχεία αύξηση, δια-

γραγμάτια, ακόμα και ασκίτη. Το έγχρωμο Doppler, o 3D υπέρη-

χος και η MRI χρησιμοποιούνται  επικουρικά. Η ερμηνεία των

καρκινικών δεικτών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς παρου-

σιάζουν χαμηλό ποσοστό εξειδίκευσης και ορισμένοι (AFP,

hCG, CA125) επηρεάζονται κατά την κύηση. Τιμές CA-125

>35U/ml θεωρούνται παθολογικές εκτός κύησης. Στην εγκυμο-

σύνη και σε καλοήθεις παθήσεις το επίπεδο του CA125 μπορεί

να είναι ακόμη πιο υψηλό, ενώ ο δείκτης μπορεί να είναι αρνη-

τικός στον καρκίνο των ωοθηκών. Οι CEA, CA15.3 και CA19.9

δεν επηρεάζονται και θεωρούνται πιο αξιόπιστοι δείκτες.

Με δεδομένη την ανομοιομορφία και τη διακύμανση των υπερη-

χογραφικών και εργαστηριακών παραμέτρων, η αντιμετώπιση
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των ωοθηκικών μαζών στην κύηση γίνεται εξα-

τομικευμένα και με βάση το συνδυασμό όλων

των στοιχείων. 

Λέξεις - κλειδιά: εξαρτηματικοί όγκοι; Ωοθηκικοί όγκοι;

καρκινικοί δείκτες; υπέρηχος; κύησηÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

Εισαγωγήˆˆˆ

Ο αριθμός των εξαρτηματικών όγκων που

διαγιγνώσκονται κατά τη διάρκεια της κύη-

σης έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, και σε

αυτό συνέβαλλε η χρήση του υπερήχου. Στην

πραγματικότητα οι μάζες αυτές είναι συνή-

θως τυχαία ευρήματα κατά το προγεννητικό

υπερηχογράφημα ρουτίνας1. Στην εποχή πριν

τον υπέρηχο, όταν η διάγνωση στηριζόταν

στην ψηλάφηση, ο αναφερόμενος επιπολα-

σμός εξαρτηματικών μαζών ήταν 1 στις 591

κυήσεις. Όταν το 1986 η χρήση του υπερήχου

έγινε περισσότερο διαδεδομένη, το ποσοστό

ανίχνευσης έφτασε στη 1 στις 190 κυήσεις και

στις τελευταίες δεκαετίες, όπου τα μηχανήμα-

τα υπερήχων προσφέρουν μεγαλύτερη ακρί-

βεια, το ποσοστό είναι 1 στις 50 κυήσεις1-3. 

Συνεπώς, η συχνότητα εμφάνισης εξαρτημα-

τικών όγκων κατά τη διάρκεια της κύησης κυ-

μαίνεται από 1% έως 3%4. Όσο νωρίτερα

στην κύηση γίνεται η υπερηχογραφική εξέτα-

ση, τόσο πιο πιθανό να ανιχνευθεί κάποια

λειτουργική κύστη. Στο πρώτο τρίμηνο, συ-

χνότερα απαντάται το εμμένον ωχρό σωμά-

τιο, το οποίο σπάνια επιμένει πέρα από τις 16

εβδομάδες2, 5. Οι λειτουργικές κύστεις συνή-

θως υποχωρούν  στις αρχές του δεύτερου τρί-

μηνου, ενώ μια εξαρτηματική μάζα που επι-

μένει πέραν του πρώτου τριμήνου είναι ύπο-

πτη για κακοήθεια6.

Οι συχνότεροι καλοήθεις όγκοι των ωοθηκών

είναι οι λειτουργικές κύστεις (>70% του συ-

νόλου στην κύηση)7, 8 και ακολουθούν το εν-

δομητρίωμα, το ώριμο κυστικό τεράτωμα, το

καλόηθες κυσταδένωμα και οι παραωοθηκι-

κές κύστεις1, 2, 9-13. Τέλος, η συχνότητα εμφάνι-

σης του καρκίνου των ωοθηκών σε μάζες που

επιμένουν κατά την εγκυμοσύνη είναι εξαιρε-

τικά σπάνια. Η εκτιμούμενη συχνότητα κυ-

μαίνεται από 1 στις 12.000 έως 1 στις 47.000

κυήσεις, εκ των οποίων μεγάλη πλειοψηφία

είναι χαμηλού κακοήθους δυναμικού14, 15. Οι

εξαρτηματικοί όγκοι παραμένουν συνήθως

ασυμπτωματικοί και σπάνια επιπλέκονται

από πόνο, συστροφή, ρήξη, αιμορραγία ή πα-

ρεμποδίζουν τον τοκετό16.

Απεικονιστικός έλεγχος

O υπερηχογραφικός έλεγχος κατέχει σημαν-

τική θέση στη διάγνωση των εξαρτηματικών

όγκων. Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Οργα-

νισμό Υπερήχων η εκτίμηση των εξαρτημά-

των θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον έλεγ-

χο ρουτίνας κατά την κύηση17. Άλλες μελέτες

ωστόσο υποστηρίζουν ότι ο έλεγχος ρουτίνας

στο πρώτο τρίμηνο είναι περιορισμένης

αξίας, καθώς η πλειοψηφία των εξαρτηματι-

κών όγκων αφορά σε λειτουργικές κύστεις

υποχωρούν αυτόματα7, 18. Στα πλαίσια της κα-

λύτερης διαχείρισης των γυναικών, η διεθνής

ομάδα ανάλυσης των ωοθηκικών όγκων (In-

ternational Ovarian Tumor Analysis (IOTA)

group) περιέγραψε τα μορφολογικά χαρα-

κτηριστικά των εξαρτηματικών όγκων (“Sim-

ple Rules” model) προκειμένου να καθορίσει

τη φύση τους19.

Σύμφωνα με την ΙΟΤΑ, τα χαρακτηριστικά

των καλοήθων όγκων είναι τα εξής πέντε: 1)

μονόχωρη κύστη, 2) παρουσία στερεών στοι-

χείων (διαμέτρου <7 mm), 3) ακουστική

σκιά, 4) ομαλός πολύχωρος όγκος με μέγιστη

διάμετρο <100 mm, 5) χωρίς ροή αίματος,

ενώ τα κακοήθη χαρακτηριστικά είναι 1)

ανώμαλος συμπαγής όγκος, 2) ασκίτης, 3) ≥

τέσσερις θηλώδεις προσεκβολές, 4) ανώμα-

λος πολύχωρος συμπαγής όγκος με διάμετρο

≥ 100mm και 5) ισχυρή ροή αίματος. Εάν

υπάρχουν ένα ή περισσότερα καλοήθη χαρα-

Σίσκου και συν.Εξαρτηματικοί όγκοι στην κύηση
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κτηριστικά ελλείψει κακοήθων, ο όγκος ορί-

ζεται ως καλοήθης. Εάν υπάρχουν ένα ή πε-

ρισσότερα κακοήθη χαρακτηριστικά ελλείψει

καλοήθων, τότε ο όγκος ορίζεται ως κακοή-

θης. Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα παρα-

πάνω χαρακτηριστικά ή εάν συνυπάρχουν

κακοήθη και καλοήθη χαρακτηριστικά, τότε ο

όγκος χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητος ή

απροσδιόριστος19, 20. 

Στην κύηση συχνότερα απαντώνται μονόχω-

ρες κυστικές εξαρτηματικές μάζες, μεγέθους

<5cm, με ομαλά όρια, οι οποίες παραμένουν

ασυμπτωματικές, έχουν την τάση να υποστρέ-

φουν κατά τη διάρκειά της και θεωρούνται

χαμηλού κακοήθους δυναμικού7, 21, 22. Ενδιά-

μεσου βαθμού κακοήθειας χαρακτηρίζονται

πολύχωρα κυστικά μορφώματα, μεικτής ηχο-

γένειας με λεπτά διαφραγμάτια. Λιγότερο

συχνά διαπιστώνονται μάζες διαμέτρου

>5cm με στερεά στοιχεία, ανώμαλα όρια,

οζίδια, θηλώδεις προσεκβολές και παχιά δια-

φραγμάτια, οι οποίες μπορεί να  επιπλακούν

από συστροφή ή αιμορραγία. Οι ανωτέρω θε-

ωρούνται υψηλού βαθμού κακοήθειας, ειδικά

όταν επιμένουν ή αυξάνουν σε μέγεθος22-26.

Τα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά των συ-

νήθων ειδών κύστεων αναφέρονται στον πί-

νακα 1.

Το Doppler έγχρωμης ροής χρησιμοποιείται

επικουρικά στην αξιολόγηση των εξαρτηματι-

κών μαζών. O δείκτης παλμικότητας (PI) και

ο δείκτης αγγειακής αντίστασης (RI) εμφανί-

ζουν χαμηλές τιμές στις κακοήθειες, καθώς

στα νεόπλαστα αγγεία των όγκων απουσιάζει

η μυϊκή στιβάδα με αποτέλεσμα να έχουν χα-

μηλές αντιστάσεις27, 28. Σύμφωνα με έρευνες,

υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στην ανί-

χνευση κακοήθων όγκων παρουσιάζουν τιμές

PI<1 (ευαισθησία 93%, ειδικότητα 93%) και

RI<0.6 (ευαισθησία 83%, ειδικότητα 93%)29,

30. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της εγκυ-

μοσύνης η χαμηλή αντίσταση ροής μπορεί να

είναι παρούσα τόσο στις κακοήθειες όσο και

στις καλοήθειες28. 

Η 3D Doppler υπερηχογραφία προσφέρει

επιπρόσθετες πληροφορίες που βοηθούν στη

διάκριση των όγκων, απεικονίζοντας το “αγ-

γειακό δέντρο” εντός αυτών. Η παρουσία πο-

λύπλοκων διακλαδώσεων που διακόπτονται

απότομα χαρακτηρίζει τις κακοήθειες31.  Μια

Πίνακας 1. Υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά των συνήθων ειδών κύστεων
Είδος κύστης Υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά

Απλή κύστη ανηχοϊκότητα,  έλλειψη διαφραγμάτων ή εκβλαστήσεων

και το ομαλό περίγραμμα22, 119-121

Κύστη ωχρού σωματίου λεπτό τοίχωμα, υποηχοϊκό περιεχόμενο, ομοιογενής

ή/και η σύνθετη υφή, απουσία εκβλαστήσεων

Ενδομητριοειδής κύστη ομαλό λεπτό τοίχωμα, υποηχοϊκό περιεχόμενο, ομοιογε-

νής ή/και η σύνθετη υφή, απουσία εκβλαστήσεων

Δερμοειδής κύστη συνδυασμός υπερηχοϊκών και υποηχοϊκών στοιχείων 

με σκιάσεις

Σύνθετη καλοήθης κύστη παρουσία διαφραγμάτων, παχύρρευστο περιεχόμενο, 

απουσία εκβλαστήσεων

Οριακής κακοήθειας κύστη παρουσία ομαλού τοιχώματος, ενδοκυστικές εκβλαστή-

σεις, απουσία μεγάλων συμπαγών στοιχείων

Ύποπτη για κακοήθεια κύστη συμπαγή στοιχεία, ανώμαλο περίγραμμα με ή 

χωρίς νεοαγγείωση, ασκίτης12, 121
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άλλη σημαντική εφαρμογή του 3D Doppler

υπερήχου είναι στη συστροφή της ωοθήκης,

καθώς έχει τη δυνατότητα ποσοτικής εκτίμησης

της πυκνότητας της ροής στα αγγεία, προσδιο-

ρίζοντας τη συνολική ροή αίματος σε αυτή32, 33.

Η μαγνητική τομογραφία (MRI) συμβάλλει

όταν στη διάγνωση υπάρχουν αμφιβολίες. Οι

ακολουθίες T1 και T2 διακρίνουν με μεγαλύ-

τερη ακρίβεια το είδος του υγρού περιεχομέ-

νου των κυστικών μαζών καθώς και τη φύση

των στερεών στοιχείων34-38. Απεικονίζει σα-

φώς το όργανο προέλευσης του πυελικού όγ-

κου και τη σχέση των ωοθηκών με τις γύρω

δομές39. Ακόμα, με την έγχυση παραμαγνητι-

κής ουσίας αποκαλύπτεται η αγγείωση της

ωοθηκικής μάζας και η σχέση της με τα λαγό-

νια αγγεία40. Χρησιμοποιείται με ασφάλεια

κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της εγκυ-

μοσύνης, ενώ η χρήση της καθίσταται αποδε-

κτή στο πρώτο τρίμηνο, εφόσον υπάρχουν

σαφείς ιατρικές ενδείξεις και με την προϋπό-

θεση ότι προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήμα-

τα έναντι των άλλων εξετάσεων41.

Βιοχημικός έλεγχος – καρκινικοί δείκτες 

Ορισμένοι καρκινικοί δείκτες χαρακτηρίζον-

ται καρκινοεμβρυικά αντιγόνα, γιατί παρά-

γονται τόσο σε κακοήθειες όσο και από εμ-

βρυικούς ιστούς. Τα αντιγόνα αυτά σχετίζον-

ται με τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τη

διαφοροποίηση. Ο  ρόλος τους στην κακοή-

θεια είναι η καταστολή του ανοσοποιητικού

συστήματος του ξενιστή, ενώ στην εγκυμοσύ-

νη συμβάλλουν στην μητρική ανοσοανοχή στο

έμβρυο42, 43. Τα επίπεδα των CA125, άλφα φε-

τοπρωτείνη (Alpha fetoprotein-AFP) και αν-

θρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (Human

Chorionic Gonadotropin-hCG), επηρεάζον-

ται κατά την κύηση και δεν μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν ως αξιόπιστοι δείκτες σε εγ-

κύους. Από την άλλη μεριά, τα επίπεδα των

CA19-9, CA 15-3 και το καρκινοεμβρυικό αν-

τιγόνο (Carcinoembryonic antigen-CEA) δεν

επηρεάζονται σημαντικά από την εγκυμοσύ-

νη και παραμένουν χρήσιμοι και αξιόπιστοι

καρκινικοί δείκτες42-47.

Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος δείκτης εί-

ναι ο CA125. Είναι μια γλυκοπρωτεΐνη48, 49

που αυξάνει στο πρωτοπαθές καρκίνωμα των

ωοθηκών25,50-52, αλλά και σε καλοήθεις παθή-

σεις όπως ενδομητρίωση, ινομυώματα50, 51, 53,

Σίσκου και συν.Εξαρτηματικοί όγκοι στην κύηση
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Εικόνα 2. Ενδομητρίωμα ωοθήκης σε κύηση 21 εβδομά-

δων, με σημαντική αύξηση των επιπέδων του CA125 και

του CA19-9 ως μέγιστο 1475U/ml και 521U/ml αντίστοιχα

στη 19η εβδομάδα. Ακολούθησε πτώση των επιπέδων ως

30.6U/ml και 26.5U/mlαντίστοιχα στην 30η εβδομάδα.

Εικόνα 1. Ωχρινοποιημένη θυλακική κύστη σε κύηση

24 εβδομάδων. Σπάνιος καλοήθης όγκος που χαρακτη-

ρίζεται από ταχεία αύξηση του μεγέθους του.
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54, εμμηνορρυσία και εγκυμοσύνη55-57. Οι φυ-

σιολογικές τιμές είναι έως 35 U/ml. Στην εγ-

κυμοσύνη οι συγκεντρώσεις του εμφανίζουν

μεγάλες διακυμάνσεις, ειδικά κατά τη διάρ-

κεια του πρώτου τριμήνου, με μέγιστη τιμή

έως και 550U/mL46, ενώ στο δεύτερο και τρί-

το τρίμηνο, η μέση τιμή παραμένει κάτω από

το cut-off58-61. Ο δείκτης CA 19.9  αποτελεί

πιο ευαίσθητο δείκτη από το CA-125 για

ασθενείς με ώριμο κυστικό τεράτωμα 62, 63 και

οριακής κακοήθειας βλεννώδεις όγκους. Αυ-

ξημένες τιμές παρατηρούνται και στην ενδο-

μητρίωση64. Οι φυσιολογικές τιμές είναι έως

37 U/L65. Αυξάνει ελαφρώς με την ηλικία

κύησης, αλλά ποτέ δεν υπερέβη το ανώτερο

όριο του 37 kU/l42, 66. 

Επίσης, συχνά μετράται η AFP, η οποία σχε-

τίζεται με τους όγκους εκ γεννητικών κυττά-

ρων όπου έχουν ανευρεθεί τιμές πάνω από

500 ng/ml. Οι φυσιολογικές τιμές είναι < 5,4

ng/ml65, 67. Στην εγκυμοσύνη παρουσιάζει

ανοδική πορεία στον ορό της μητέρα με απο-

κορύφωμα τις 32 εβδομάδες, όπου οι συγκεν-

τρώσεις της φτάνουν τα 250 ng/ml42, 68. Η β-

ΗCG βρίσκεται αυξημένη, σε όγκους εκ γεν-

νητικών κυττάρων, χοριοκαρκινώματα και

μύλη κύηση53,69-71. Φυσιολογικές τιμές σε μη

έγκυες γυναίκες είναι <5,0 mIU/ml65. Οι τι-

μές της είναι ιδιαίτερα αυξημένες κατά τη

διάρκεια του πρώτου τριμήνου και  φτάνουν

ένα μέγιστο στην 9η-10η εβδομάδα κύησης

(25.700 έως 288.000 mIU/ml). Ακολουθεί

σταδιακή μείωση και παραμένει σταθερή κα-

τά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τριμή-

νου μέχρι τον τοκετό (3.640 έως 117.000

mIU/ml). Ο CA 15-3 βρίσκεται αυξημένος σε

ασθενείς με καρκίνο του μαστού72 και  των

ωοθηκών73. Οι τιμές του είναι φυσιολογικά

έως 35 U/L53. Ο CEA ανιχνεύεται στον καρ-

κίνο του ενδομητρίου, στον ωοθηκικό καρκί-

νο ενδομητριοειδούς τύπου ή σε όγκους

Brenner, ενώ δεν μεταβάλλεται σε καλοήθεις

ή φλεγμονώδεις καταστάσεις του εξαρτήμα-

τος74. Οι φυσιολογικές τιμές είναι έως 3,4

ng/ml για μη καπνιστές και έως 4,3 ng/ml για

καπνιστές65. Οι συγκεντρώσεις των CA 15-3

και CEA στο μητρικό ορό δεν υπερβαίνουν

τις cut-off τιμές43-45, 53, 75-78

Συγκεκριμένες κατηγορίες όγκων

Προβληματισμούς δημιουργεί η συμπεριφο-

ρά των ενδομητριωσικών εστιών κατά την

κύηση. Αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι η εγκυ-

μοσύνη είναι θεραπευτική, η ενδομητρίωση

υποχωρεί συχνά κατά τη διάρκεια της εγκυ-

μοσύνης λόγω της συνεχούς προγεστερονικής

επίδρασης79, 80. Σπάνιο φαινόμενο αποτελεί η

φθαρτοποίηση των ενδομητριωσικών κύστε-

ων, η οποία δεν παρατηρείται σε όλες τις εγ-

κύους. Πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα της

προγεστερονικής επίδρασης στο έκτοπο εν-

δομήτριο και συνδέεται με την εγκυμοσύνη.

Ωστόσο, τα ενδομητριώματα των ωοθηκών

μπορεί να υποστούν κακοήθη εξαλλαγή κάτω

από την επίμονη οιστρογονική διέγερση81-89.

Δυσκολίες προκύπτουν όταν καθίσταται ανα-

γκαίος ο καθορισμός της καλοήθους ή κακοή-

θους φύσης αυτών. Τα ενδομητριώματα απει-

κονίζονται ως κύστεις στρογγυλού σχήματος

με υπερηχοϊκό ομαλό τοίχωμα και ομοιογε-

νές πυκνό υποηχοϊκό περιεχόμενο. Σπανίως,

απεικονίζονται διαφραγμάτια με παχύ τοίχω-

μα ή θηλώδεις προσεκβολές90. Κατά την

Doppler υπερηχογραφία διαπιστώνεται αι-

ματική ροή περικυστικά και κυρίως στην πύ-

λη της ωοθήκης, με μέτριες έως αυξημένες

αγγειακές αντιστάσεις, ενώ η απουσία αιμα-

τικής ροής στο εσωτερικό της προσεκβολής

τις διαχωρίζει από τις μη ενδομητριωσικές

κύστεις91, 92. Από την άλλη, οι κακοήθεις όγ-

κοι των ωοθηκών συνήθως απεικονίζονται ως

κυστικές μάζες, οι οποίες  περιέχουν στερεά

στοιχεία, παχιά διαφραγμάτια και θηλώδεις

προσεκβολές. Στο Doppler υπερηχογράφη-

μα, συνήθως ανιχνεύεται αγγείωση μέσα σε

αυτές τις συμπαγείς περιοχές93.
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Σε μια ανασκοπική μελέτη εξετάστηκε η πο-

ρεία 22 περιπτώσεων ενδομητριώματος, με

έμφαση στη φθαρτοποίησή του κατά την κύη-

ση. Η μέση ηλικία ανίχνευσης της μάζας ήταν

η 14η εβδομάδα κύησης και ιστορικό ενδομη-

τρίωσης υπήρχε σε 5 μόνο περιπτώσεις94.

Υπερηχογραφικά η βλάβη ήταν αμφοτερό-

πλευρη σε δύο μόνο περιπτώσεις94, 95 και η μέ-

γιστη αναφερόμενη διάμετρος ήταν 120mm96.

Ταχεία ανάπτυξη του όγκου συνέβη σε 9 από

τις 22 περιπτώσεις. Ενδοκυστικές προσεκβο-

λές διαπιστώθηκαν σε όλες τις μάζες, δια-

φραγμάτια μόνο σε 295, 96, ενώ σε καμία δεν

παρατηρήθηκε ασκιτικό υγρό. Στο έγχρωμο

Doppler διαπιστώθηκε αυξημένη ροή αίμα-

τος και RI<0,55 στις περισσότερες περιπτώ-

σεις. Τα επίπεδα του CΑ-125 ήταν >35IU/ml

σε 9 από τις 12 ασθενείς που εξετάστηκαν με

εύρος 28-220IU/ml (Εικόνα 2)94.

Ακόμα, υπάρχουν αναφορές στην ανάπτυξη

καρκίνου των ωοθηκών σε έδαφος ενδομη-

τρίωσης κατά τη διάρκεια της κύησης87-89.Οι

γυναίκες είχαν γνωστό ιστορικό ενδομητρίω-

σης και σε δύο απ’ αυτές είχε χορηγηθεί αγω-

γή για θεραπεία της υπογονιμότητας88, 89.  Η

διάγνωση της μάζας έγινε στο πρώτο τρίμηνο.

Σε μια περίπτωση η αύξηση του όγκου ήταν

ταχεία και έφτασε στα 14cm στην 9η εβδομά-

δα88. Τα επίπεδα CA-125 ήταν πάνω από το

cut-off και στις 2 περιπτώσεις που εξετάστη-

καν88, 89.Όλες αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά

και το ιστολογικό πόρισμα έδειξε φθαρτοει-

δή μετατροπή των ενδομητριωσικών εστιών

και ανάπτυξη διαυγοκυτταρικού καρκινώμα-

τος. Επομένως, συντηρητική αντιμετώπιση

και συνεχής παρακολούθηση είναι απαραίτη-

τη για ενδομητριωσικές μάζες χωρίς στοιχεία

κακοήθειας, ενώ αλλαγές που διαπιστώνον-

ται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν

πρέπει να αγνοούνται.

Κάποιες βιβλιογραφικές μελέτες αναφέρον-

ται στη διάγνωση θηκώματος κατά τη διάρ-

κεια της κύησης. Το θήκωμα εμφανίζεται συ-

νήθως ως υποηχογενής μάζα, με στερεά στοι-

χεία, ακουστική σκιά και μπορεί να συνυπάρ-

χει με ασκίτη97-99. Σπανίως, μπορεί να εμφανι-

στεί ως υπερηχογενής ή μεικτής ηχογένειας

μάζα με ή χωρίς διαφραγμάτια και επασβε-

στώσεις100. Το μέγεθός του ξεπερνάει τα 6 cm

στις περιγραφές 98, 101, ενώ μπορεί να υποστεί

συστροφή99,102 και ρήξη101, 103, 104 επιπλοκές που

έχουν οδηγήσει σε μητρικό θάνατο. Σε μια

μελέτη εξετάστηκαν τα επίπεδα του CA-125,

τα οποία ήταν μετρίως αυξημένα (55 IU/mL)

και τα επίπεδα των CEA, CA19-9 και AFP

που ήταν εντός του φυσιολογικού τη στιγμή

της διάγνωσης (10η εβδομάδα κύησης), ενώ

δύο εβδομάδες αργότερα η τιμή του CA-125

παρουσίασε μεγάλη αύξηση και έφτασε τα

940 IU/mL98.

Ακόμα, αναφορές υπάρχουν για τους βλεν-

νώδεις όγκους, ο βαθμός κακοήθειας των

οποίων δεν είναι πάντα εύκολο να καθορι-

στεί105-107. Συνήθως απεικονίζονται ως πολύ-

χωρα κυστικά μορφώματα με ομαλά λεπτά

τοιχώματα βλεννώδες περιεχόμενο και όσο

μεγαλύτερη είναι η αναλογία των στερεών

στοιχείων τόσο πιο κακοήθεις θεωρούνται108.

Σε μια περίπτωση όπου διαπιστώθηκε σημαν-

τικό ποσοστό στερεών στοιχείων και τα επί-

πεδα του CA-125 ήταν εντός των φυσιολογι-

κών ορίων (11,5 U/mL), διαπιστώθηκε ορια-

κής κακοήθειας βλεννώδες καρκίνωμα των

ωοθηκών105. Ενώ σε μια άλλη περίπτωση , η

οποία έδινε την εντύπωση καλοήθους εξερ-

γασίας, καθώς απουσίαζαν τα στερεά στοι-

χεία και τα επίπεδα του CA-125 ήταν 32,78

IU/ml η διάγνωση έδειξε βλεννώδες κυστικό

αδενοκαρκίνωμα106.

Ελάχιστες αναφορές υπάρχουν στους μη σε-

μινωματώδεις όγκους εκ γεννητικών κυττά-

ρων κατά την κύηση. Απεικονίζονται ως ετε-

ρογενείς μάζες με κυστικές περιοχές, αιμορ-

ραγίες, νεκρώσεις και αποτιτανώσεις. Τα

υπερηχογραφικά τους χαρακτηριστικά δεν

είναι ειδικά και η διάγνωση βασίζεται περισ-
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σότερο στους καρκινικούς δείκτες109. Εκτιμά-

ται κυρίως η AFP, τα επίπεδα της οποίας

ανευρίσκονται αυξημένα σε μικτούς όγκους

των γεννητικών κυττάρων110 και όγκους του

λεκιθικού ασκού, ακόμα και της τάξεως των

εκατοντάδων χιλιάδων (127.444 ng/mL)111.

Διαχείριση εξαρτηματικών όγκων στην κύηση

Το επόμενο στάδιο μετά τον καθορισμό της

καλοήθους ή κακοήθους φύσης των εξαρτη-

ματικών όγκων είναι η απόφαση για τη δια-

χείρισή τους στην κύηση. H απόφαση θα στη-

ριχθεί στο μέγεθος της κύστης, την υπερηχο-

γραφική της απεικόνιση και την ηλικία κύη-

σης11, 112, 113. Οι επιλογές που υπάρχουν είναι η

συντηρητική αντιμετώπιση και η χειρουργική

παρέμβαση.

Αρχικά, συνιστάται η συντηρητική αντιμετώ-

πιση των κυστικών μορφωμάτων με τακτική

παρακολούθηση, καθώς περισσότερο από το

50% αυτών θα απορροφηθούν ή θα μειωθεί

το μέγεθός τους101,103. Τα υπερηχογραφικά

χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για

την αξιολόγηση των ωοθηκικών όγκων σε μη

έγκυες γυναίκες μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν και στην κύηση13. Σύμφωνα με το Βα-

σιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολό-

γων (RCOG) απλές, ετερόπλευρες, μονόχω-

ρες κύστεις ωοθηκών μικρότερες από 5cm

έχουν χαμηλό κίνδυνο κακοήθειας  και μπο-

ρούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά εφό-

σον και το CA125 είναι φυσιολογικό114. Επί-

σης, ο τακτικός υπερηχογραφικός έλεγχος

συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση των  προ-

οδευτικών μεταβολών στο μέγεθος και την

μορφολογία των όγκων23. Σε ασυμπτωματι-

κούς όγκους χωρίς σημεία κακοήθειας που

ανιχνεύονται στο πρώτο τρίμηνο συστήνεται

επανέλεγχος στις 18-20 εβδομάδες κατά το

υπερηχογράφημα β-επιπέδου. Εάν η διάγνω-

ση γίνει στο δεύτερο τρίμηνο συστήνεται επα-

νέλεγχος στις 32-36 εβδομάδες και για το τρί-

το τρίμηνο συστήνεται εκτίμηση κατά την

ώρα του τοκετού σε περίπτωση καισαρικής

τομής ή υπερηχογραφικός επανέλεγχος 6 με

8 εβδομάδες μετά τον τοκετό11.

Αντίθετα, χειρουργική επέμβαση απαιτείται

αν αναπτυχθεί μια οξεία επιπλοκή (συστρο-

φή, ρήξη, αιμορραγία), εάν υπάρχει εξαρχής

υποψία κακοήθειας και για οποιαδήποτε

ύποπτη μάζα>5cm παραμένει κοντά στις 18

εβδομάδες ή παρουσιάζει 30-50% αύξηση

του μεγέθους της, σε οποιαδήποτε στιγμή κα-

τά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (εικόνα 1)13,

21, 39, 115, 116. Το δεύτερο τρίμηνο μεταξύ 16 και

23 εβδομάδων θεωρείται ιδανικό για παρέμ-

βαση, καθώς είναι μειωμένος ο κίνδυνος τό-

σο τις αυτόματης αποβολής του πρώτου τρι-

μήνου όσο και του πρόωρου τοκετού του τρί-

του τριμήνου9, 117, 118. Παρόλα αυτά, κάθε χει-

ρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της εγ-

κυμοσύνης συνδέεται με επιπλοκές όπως αυ-

τόματη αποβολή, ρήξη των μεμβρανών, πρό-

ωρος τοκετός και οι γονείς θα πρέπει να ενη-

μερώνονται αναλόγως.

Συμπεράσματα

Η ευρεία χρήση των υπερήχων στον προγεν-

νητικό έλεγχο αύξησε τα ποσοστά ανεύρεσης

εξαρτηματικών μαζών κατά τη διάρκεια της

εγκυμοσύνης. Η συχνότητα εμφάνισής τους

είναι περίπου 3%. Στην μεγάλη πλειοψηφία

τους είναι καλοήθεις και πρόκειται για λει-

τουργικές κύστεις, οι οποίες συνήθως υποχω-

ρούν στο δεύτερο τρίμηνο. Μια εξαρτηματική

μάζα που επιμένει πέραν του πρώτου τριμή-

νου είναι πιο πιθανό να είναι κακοήθεια.

Όγκοι χαμηλής κακοήθειας και επιθηλιακοί

όγκοι είναι οι  πιο συχνά εμφανιζόμενοι κατά

την κύηση και συνήθως, διαγιγνώσκονται σε

πρώιμο στάδιο λόγω της τακτικής παρακο-

λούθησης.

Ο χαρακτηρισμός μιας μάζας ως καλοήθους ή

κακοήθους είναι πολύ σημαντικός κατά την

εγκυμοσύνη, γιατί θα μπορούσαν να απο-

φευχθούν άσκοποι χειρισμοί. Ο απλός υπε-
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ρηχογραφικός έλεγχος θα προσφέρει χρήσι-

μες πληροφορίες για το μέγεθος, τη σύσταση

και τη φύση ενός όγκου. Χαρακτηριστικά

όπως το μέγεθος όγκου >5cm, η παρουσία

στερεών στοιχείων, οι θηλώδεις προσεκβολές

και τα παχιά διαφραγμάτια προσανατολίζουν

προς κακοήθεια. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι

περιπτώσεις στις οποίες, παρά την ταχεία αύ-

ξηση του όγκου, την παρουσία διαγραγμάτων

ακόμα και ασκίτη, η τελική διάγνωση αναφε-

ρόταν σε καλοήθεια. Η 3D υπερηχογραφία

και έγχρωμο Doppler βελτιώνουν σημαντικά

την προγνωστική αξία και ακρίβεια της διά-

γνωσης. Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί

μία ακόμα απεικονιστική μέθοδο, η οποία

μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα

και πληροφορίες σε αμφίβολες καταστάσεις.

Οι καρκινικοί δείκτες μπορούν να συμβάλουν

στη διαφορική διάγνωση όταν υπάρχει αβε-

βαιότητα ως  προς το είδος μιας εξαρτηματι-

κής μάζας, σε καμία περίπτωση όμως, δεν

μπορούν να θέσουν τη διάγνωση. Ο ρόλος

τους είναι περιορισμένος σε περιπτώσεις

καρκίνου κατά τη διάρκεια της κύησης, κυ-

ρίως λόγω του χαμηλού ποσοστού εξειδίκευ-

σης. Επίπεδα CA-125 >35U/ml συνήθως θε-

ωρούνται μη φυσιολογικά, αλλά στην εγκυμο-

σύνη αυτό το επίπεδο μπορεί να είναι 200 ή

300U/ml ή ακόμη πιο υψηλό, λόγω της ίδιας

της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, ένα επίπεδο της

τάξεως των χιλιάδων είναι πιθανόν να οφεί-

λεται σε καρκίνο. Επίσης, μπορεί να είναι θε-

τικός  σε καλοήθεις παθήσεις, ενώ συχνά εί-

ναι αρνητικός σε γυναίκες που έχουν καρκί-

νο των ωοθηκών. Όσον αφορά στο δείκτη

CA 19.9, επίπεδα μεγαλύτερα από 1000 kU/L

είναι σπάνια σε καλοήθεις καταστάσεις. Σύμ-

φωνα με βιβλιογραφικές αναφορές, πολύ

υψηλές τιμές βρέθηκαν σε ενδομητρίωμα, κα-

θώς και σε συστροφή ή ρήξη δερμοειδούς κύ-

στης62. Επίσης, η παρακολούθηση και άλλων

καρκινικών δεικτών που δεν επηρεάζονται

στην κύηση (CEA, CA19.9, CA 15.3) μπορεί

να συμβάλλει στον προσδιορισμό της φύσης

μιας ωοθηκικής μάζας. Σε κάθε περίπτωση

θα πρέπει να αποκλείεται η παρουσία σύγ-

χρονου καρκίνου.

Συνεπώς, σε μια περίοδο τόσο ευαίσθητη

όπως είναι η εγκυμοσύνη, η ανεύρεση ενός

ωοθηκικού όγκου μπορεί να δημιουργήσει

ποικίλα προβλήματα και διλήμματα. Τα μέσα

που έχουν στη διάθεσή τους οι ιατροί, απεικο-

νιστικά και εργαστηριακά, προσφέρουν ση-

μαντικές πληροφορίες, όμως κανένα δεν μπο-

ρεί να θέσει με ασφάλεια τη διάγνωση. Γι’ αυ-

τό σε κάθε περίπτωση, πριν τη λήψη οποιασ-

δήποτε απόφασης θα πρέπει να ενημερώνον-

ται οι γονείς για όλους τους πιθανούς κινδύ-

νους, τόσο της συντηρητικής όσο και της χει-

ρουργικής αντιμετώπισης και κάθε πράξη να

διενεργείται με τη σύμφωνη γνώμη τους. 
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Summary

The prevalence of adnexal tumors during pregnancy

is currently around 3%. These are mainly benign

masses but malignancy cannot be always easily ex-

cluded. Functional cysts usually resolve in the sec-

ond trimester, while an adnexal mass that persists is

more likely to be malignant.

Sonographic features setting the suspicion for ma-
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lignancy include tumor size> 5cm, solids, thick sep-

ta, papillary excrescence and neovascularization.

Nevertheless, a benign tumor may also show rapid

growth, septal, and even ascites. 3D ultrasound,

colour Doppler and MRI are used as an ancillary

test. The interpretation of tumor markers is often

problematic because they have very low specificity

and some of them (AFP, hCG, CA125) are affected

during pregnancy. CA-125 levels >35U/ml are con-

sidered abnormal in non-pregnant women. Howev-

er, its level may be even higher during pregnancy

and in some benign conditions, and, conversely, it

maybe negative in ovarian cancer. CEA, CA15.3

and CA19.9 are not affected and they are more reli-

able markers.

Given the inconsistency and variability of imaging

and laboratory findings, the management of ad-

nexal tumors during pregnancy is individualized

based on the combination of all available informa-

tion.

Key words: adnexal; ovarian mass; tumor markers; ultrasound;

pregnancy
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