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ΣΚΟΠΟΣ: Οι όγκοι αυτοί ανευρίσκονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες με μέσο όρο ηλικίας τα 45 έτη, ενώ αντιπροσωπεύουν το 5-10% του

συνόλου των όγκων των ωοθηκών και μέχρι το 50% του συνόλου των μεταστατικών όγκων στην ωοθήκη. Παρουσιάζουμε δυο περιστατικά

που αναδεικνύουν τον ρόλο της υπολογιστικής τομογραφίας στη διάγνωση αυτών των όγκων με στατιστικά σημαντική συχνότητα εμφάνισης.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ :Α) Γυναίκα 54

ετών με αδενοκαρκίνωμα στομάχου και

ήπιες κλινικές εκδηλώσεις από την

περιοχή της ελάσσονος πυέλου (αίσθημα

βάρους, ενοχλήσεις) υποβλήθηκε σε

περαιτέρω διερεύνηση με υπολογιστική

τομογραφία. Β) Γυναίκα 38 ετών με

μερική κολεκτομή προ 2ετίας για καρκίνο

παχέος εντέρου (σιγμοειδούς)

υποβλήθηκε σε τακτικό επανέλεγχο με

υπολογιστική τομογραφία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Α) Αναδείχθηκαν εκτός της παθολογικής πάχυνσης του

τοιχώματος του στομάχου, ευμεγέθεις όγκοι με συμπαγή

και κυστικά στοιχεία σε αμφότερες τις ωοθήκες. Εικ.1 Μετά

τη χειρουργική εξαίρεση, η ιστολογική διάγνωση

ταυτοποίησε μετάσταση του αδενοκαρκινώματος στις

ωοθήκες.

Β) Απεικονίστηκε ευμεγέθης κυστικός όγκος με στερεά

συστατικά στη δεξιά ωοθήκη που παρεκτόπιζε τη μήτρα

προς τα αριστερά. Εικ.2 Ακολούθησε χειρουργική εξαίρεση

και ιστολογική ταυτοποίηση ενός μεταστατικού όγκου

Krukenberg στην ωοθήκη από αδενοκαρκίνωμα

σιγμοειδούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :Τα κλινικά συμπτώματα των όγκων Krukenberg (κοιλιακός ή πυελικός πόνος,

κολπική αιμορραγία, αλλαγή εμμηνορροϊκής συνήθειας ή πόνος κατά την επαφή) δεν θεωρούνται

χαρακτηριστικά της νόσου. Η απεικονιστική διερεύνηση με CT αναδεικνύει μάζες ωοειδούς σχήματος

ή με σχήμα νεφρού που τείνουν να διατηρήσουν το περίγραμμα της ωοθήκης. Οι βλάβες αφορούν

συχνότερα και τις δυο ωοθήκες, είναι κυρίως συμπαγείς με κεντρική νέκρωση ή κυστικές με συμπαγή

στοιχεία και μπορεί να λάβουν μεγάλο μέγεθος. Έντονη σκιαγραφική ενίσχυση εμφανίζουν τα

συμπαγή στοιχεία των βλαβών μετά τη χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού. Έχουν περιγραφεί

όγκοι με πολυκυστικές μάζες εντός τους. Η διαφορική διάγνωση από πρωτοπαθείς όγκους των

ωοθηκών παραμένει δύσκολη και σε αυτό συμβάλλει καθοριστικά το ιστορικό γαστρεντερικού ή

άλλου καρκίνου ή η παράλληλη απεικόνιση κακοήθους βλάβης στο γαστρεντερικό σύστημα.

Ως όγκοι Krukenberg περιγράφονται δευτεροπαθείς κακοήθειες των ωοθηκών, των οποίων η πρωτοπαθής εστία προέρχεται 

συνήθως από το γαστρεντερικό σύστημα (συχνότερα αδενοκαρκίνωμα στομάχου, παχέος εντέρου) και σπανιότερα από άλλους 

ιστούς (μαστό, πνεύμονα, πάγκρεας, αντίπλευρη ωοθήκη).
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