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ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της αναφοράς αυτής είναι να περιγραφεί η περίπτωση 

κοριτσιού με αυξημένη ενδοκράνια πίεση ως πρώιμο σύμπτωμα 

ευμεγέθους τερατώματος της ωοθήκης και να συζητηθούν τα κλινικά και 

απεικονιστικά δεδομένα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΙ:  Κορίτσι 12 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο μας με

μετωπιαία κεφαλαλγία, θάμβος οράσεως, ναυτία, εμέτους και δύσπνοια. 

Από το ιστορικό το παιδί ανέφερε αύξηση του σωματικού  βάρους της 

τους τελευταίους 3 μήνες και διαλείπων κοιλιακό άλγος με διάταση της 

κοιλίας και δυσκοιλιότητα. Κατά την ψηλάφηση διαπιστώθηκε μάζα που 

εκτείνονταν από την ελάσσονα πύελο έως την ξιφοειδή απόφυση. Η 

οφθαλμολογική εξέταση ανέδειξε οίδημα της οπτικής θηλής άμφω. Ο 

μαγνητικός συντονισμός του εγκεφάλου ήταν αρνητικός.



 Στην ακτινογραφία κοιλίας απεικονιζόταν ευμεγέθης στρογγυλή μάζα 

που προκαλούσε σημαντική άνωση των ημιδιαφραγμάτων και 

μετατόπιση των εντερικών ελίκων περιφερικά



 Εικ. 1                                                                                    Εικ. 2

 Το υπερηχογράφημα ανέδειξε ευμεγέθη κυστική εξεργασία που συμπίεζε 
την κάτω κοίλη φλέβα (Εικ. 2), το έντερο και τον αριστερό νεφρό 
προκαλώντας υδρονέφρωση (Εικ. 1). Οι καρκινικοί δείκτες (άλφα 
φετοπρωτεΐνη, χοριακή γοναδοτροπίνη, CEA) ήταν αρνητικοί και οι 
θυρεοειδικές ορμόνες φυσιολογικές. Η ασθενής οδηγήθηκε στο 
χειρουργείο με τη διάγνωση του τερατώματος της ωοθήκης και επιπλοκή 
αυξημένη ενδοκράνια πίεση.



MRI εγκάρσια διατομή

MRI οβελιαία διατομή: πλήρης 

υγρού κυστική βλάβη που εκτείνεται 

από την πύελο ως το κάτω όριο του 

παγκρέατος

CΤ: χωροκατακτιτική εξεργασία 

28X16 cm



 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τη λαπαροτομία αφαιρέθηκε μια γιγάντια κύστη

από τη δεξιά ωοθήκη 29Χ18cm σε μέγεθος και βάρος 4.7kg.

 Η ασθενής είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Οι πονοκέφαλοι επιλύθηκαν 

και τα οπτικά πεδία βελτιώθηκαν. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε χαμηλής 

κακοήθειας (grade 1) κύστη ωοθήκης



 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης και των γιγαντιαίων όγκων των 

ωοθηκών παρόλο που ο λόγος παραμένει αδιευκρίνιστος 

σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία


