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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,  

 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία σάς προσκαλεί 

στην 26η Ειδική Σύνοδο που διοργανώνει στο Ξενοδοχείο Amalia στην πόλη του Ναυπλίου, 

στις 23-25 Ιουνίου 2017, συνεχίζοντας έτσι τη μακρόχρονη παράδοσή της σε συναντήσεις 

υψηλού επιστημονικού επιπέδου. 

  

Οι εκδηλώσεις της ΕΜΓΕ, αποτελώντας πλέον θεσμό, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 

συνεχιζόμενης επιμόρφωσης Μαιευτήρων-Γυναικολόγων, Μαιών και Μαιευτών, καθώς και 

Ιατρών όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται με τους τομείς της Γυναικολογίας και της 

Μαιευτικής, ενημερώνοντάς τους για όλες τις νεότερες εξελίξεις του τομέα μας. 

 

Κατά τη διάρκεια της 26ης Ειδικής Συνόδου, καταξιωμένοι συνάδελφοι από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό θα αναπτύξουν θέματα Μαιευτικής και τη Γυναικολογίας, προς ενημέρωση των 

συμμετεχόντων σχετική με τη σωστή παρακολούθηση, την έγκαιρη διάγνωση και τη 

θεραπεία προβλημάτων που προκύπτουν στην υγεία των γυναικών.  

 

Με χαρά, λοιπόν, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά στις εργασίες της Ειδικής 

Συνόδου, συμβάλλοντας, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, σε ακόμη ένα επιτυχημένο 

επιστημονικό τριήμερο.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

  

Δημήτριος Λουτράδης  

Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών  

Πρόεδρος 26ης Ειδικής Συνόδου ΕΜΓΕ 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
 

Οργάνωση 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

& ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Αλκαίου 10, 11528, Αθήνα 

Τηλ: 210 7774607 • Fax: 210 7774609 

Website: www.hsog.gr • E-mail: helobgyn@otenet.gr 

 

 
 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΜΓΕ 

 
Πρόεδρος:          Καθηγητής Δημήτριος Λουτράδης 

Αντιπρόεδρος: Καθηγητής Βασίλειος Ταρλατζής 

Γεν. Γραμματέας: Δρ. Παρασκευάς Πετρόπουλος 

Ειδικ. Γραμματέας: Καθηγητής Ευθύμιος Δεληγεώρογλου 

Ταμίας:                     Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Αντωνάκης 

Μέλη:                       Επικ. Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής 
 

Αναπλ. Καθηγητής Πέτρος Δρακάκης 
 

Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Καλλιπολίτης 
 

Καθηγητής Αλέξανδρος Ροδολάκης 

       
 

 

 

 

http://www.hsog.gr/
mailto:helobgyn@otenet.gr
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
 

ΕΑ - 01 
Παρουσίαση 3 κλινικών περιστατικών με ακράτεια από προσπάθεια και 

αποτελέσματα της μεθόδου BeBo® PFT μετά από 5 μήνες εφαρμογής  
Αικατερίνη Γιώργου1, Αντώνιος Κουτσοκώστας2  
1Φυσικοθεραπεύτρια Α.Τ.Ε.Ι Λαμίας, Φυσικοθεραπευτήριο Γιώργου Αικατερίνης, Κατερίνη   
2Φυσικοθεραπευτής Wroclaw Medical University, Φυσικοθεραπευτήριο Κουτσοκώστα Αντώνιου, 
Κατερίνη  
 
Εισαγωγή: Η ακράτεια από προσπάθεια βελτιώνεται με τη μέθοδο εκπαίδευσης πυελικού εδάφους 

"BeBo® PFT".  
Σκοπός: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεθόδου BeBo® PFT σε περιστατικά ακράτειας από 
προσπάθεια.  
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε πεντάμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης πυελικού εδάφους Bebo σε 3 
γυναίκες 50, 52 & 55 ετών με ακράτεια από προσπάθεια. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια 
στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος καθώς και μέτρηση της συχνότητας των συσπάσεων του 
κόλπου, χρονομετρώντας με κλεψύδρα 3 λεπτών τη σχέση συχνότητας των μυϊκών συσπάσεων με το 
συγκεκριμένο χρόνο. Το εργαλείο μέτρησης των συσπάσεων ήταν το δάχτυλο της 
φυσικοθεραπεύτριας στο γυναικείο πυελικό έδαφος.  
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα στη 1/3 περίπτωση ήταν φτωχά (βρεγμένο εσώρουχο μετά από 
προσπάθεια και σταθερή συχνότητα συσπάσεων σε σχέση με το χρόνο των 3 λεπτών), ενώ στις 2/3 
είχαμε ικανοποιητική βελτίωση (όχι βρεγμένο εσώρουχο, αύξηση της συχνότητας των συσπάσεων, 
καλύτερη σεξουαλική δραστηριότητα).   
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή της μεθόδου στις 3 γυναίκες της έρευνάς μας, επιβεβαιώνει ότι η 
BeBo® PFT βοηθάει στην αποκατάσταση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια.  

 

 •  

 

ΕΑ - 02 
Παρακολούθηση (follow-up) των ασθενών με καρκίνο μαστού μετά την 
πρωταρχική θεραπευτική αντιμετώπιση  

Ιωάννης Ρέλλιας1, Σπυρίδων Μαρινόπουλος1, Φλώρα Ζαγουρή2, Κωνσταντίνος 
Δημητρακάκης1  
1Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών  
2Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών  
  
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνοψη των τεκμηριωμένων συστάσεων και οδηγιών 
για την παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο μαστού μετά την πρωταρχική θεραπευτική 
αντιμετώπιση.  
Υλικά και μέθοδος: Έγινε αναζήτηση στην βιβλιογραφία στο Pubmed/MEDLINE χρησιμοποιώντας 
τους όρους "breast cancer, follow-up, surveillance, survivorship, guidelines και survivorship care 
plans", δίνοντας έμφαση σε δημοσιευμένες ανασκοπήσεις πρόσφατων κατευθυντήριων οδηγιών από 
έγκυρους ογκολογικούς οργανισμούς.    
Αποτελέσματα: Οι βασικοί στόχοι της φροντίδας των ασθενών αυτών είναι οι εξής: α) 
παρακολούθηση για την εντόπιση τοπικής ή απομακρυσμένης υποτροπής, β) διαχείριση των επιπλοκών 
της θεραπείας, γ) ώθηση για αλλαγή του τρόπου ζωής και δ) συντονισμός της φροντίδας μεταξύ των 
ειδικοτήτων. Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, η παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο μαστού 
περιλαμβάνει την κλινική εξέταση και τον απεικονιστικό / εργαστηριακό έλεγχο. Ο έλεγχος για άλλες 
μορφές καρκίνου δεν θα πρέπει να είναι διαφορετικός από αυτόν που αφορά τον γενικό πληθυσμό. Η 
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φροντίδα των ασθενών αυτών περιλαμβάνει τη διαχείριση των επιπτώσεων της νόσου και της 
θεραπείας (πόνος, λεμφοίδημα, κόπωση, παρενέργειες των φαρμάκων, μακροχρόνιες επιπτώσεις στο 
καρδιαγγειακό σύστημα και στα οστά). Όλοι οι ογκολογικοί οργανισμοί συνιστούν σωματική άσκηση 
και διατήρηση του βέλτιστου δυνατού βάρους σώματος. Στην παρακολούθηση των ασθενών 
συμμετέχουν αρκετοί επαγγελματίες υγείας. Η διαρκής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του 
υπεύθυνου ιατρού και της ογκολογικής ομάδας είναι καίριας σημασίας για να εξασφαλιστεί η ορθά 
τεκμηριωμένη παρακολούθηση.    
Συμπεράσματα: Η στρατηγική παρακολούθησης της νόσου έχει έναν τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο 
δεδομένου του αριθμού των γυναικών που επιβιώνουν μετά από την αρχική θεραπευτική προσέγγιση. 
Πληθώρα ογκολογικών οργανισμών έχουν αξιολογήσει τα δεδομένα που υπάρχουν και έχουν συντάξει 
παρόμοιες κατευθυντήριες οδηγίες ορθής παρακολούθησης. Παρόλα αυτά, πρόσφατα δεδομένα που να 
αξιολογούν την πρόοδο των απεικονιστικών τεχνικών και της αντιμετώπισης της μεταστατικής νόσου 
δεν υπάρχουν. Ως εκ τούτου η περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για τον καθορισμό της ιδανικής 
παρακολούθησης των ασθενών με καρκίνο μαστού.  
  

 •  
 

ΕΑ - 03 
Εκλαμψία σε κύηση 32 εβδομάδων. Μια σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή της 

κυήσεως 
Γεωργία Μενδρινού1, Νικόλαος Ναυπλιώτης1, Άγγελος Ιωακειμίδης1, Πολυχρόνης 
Οικονομίδης1, Κωνσταντίνος Νικητάκης2, Αναστάσιος Σταθόπουλος2, Λεωνίδας Κάκκος3, 

Νέστωρ Τσάβεζ3  
1Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Γενικού Κρατικού Νικαίας, Πειραιάς  
2Αναισθησιολογικό Τμήμα Γενικού Κρατικού Νικαίας, Πειραιάς  
3Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Γενικού Κρατικού Νικαίας, Πειραιάς  
  
Εισαγωγή/Σκοπός: Η εκλαμψία αποτελεί σήμερα μια σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή της κύησης, 
όπου μεταπίπτει το 1-2% των περιπτώσεων με βαριά προεκλαμψία. Εκλαμψία ονομάζεται η 
προεκλαμψία που επιπλέκεται με γενεικευμένους τονικοκλονικούς σπασμούς. Συνοδεύεται με ποσοστό 
μητρικής θνησιμότητας στις αναπτυγμένες χώρες 2% και στις αναπτυσσόμενες 10%. Το παρακάτω 
περιστατικό αποτελεί εκδήλωση εκλαμψίας στα ΤΕΠ της κλινικής μας σε έδαφος βαριάς προεκλαμψίας 
μιας ελλειπώς παρακολουθημένης κυήσεως.  
Παρουσίαση περιστατικού: Πρωτοτόκος 21 ετών, κύηση ηλικίας 32 εβδομάδων, με πλημμελή 
παρακολούθηση, προσεκομίσθη σε επαρχιακό νοσοκομείο λόγω ινιακής κεφαλαγίας, ζάλης, 
φωτοφοβίας και εμέτων από ωρών με ΑΠ 100/60mmHg. Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία με εύρημα 
ασαφών ορίων υπόπυκνη περιοχή ως επί ισχαιμικής αλλοιώσεως. Διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Νίκαιας 
για περαιτέρω νευρολογικό έλεγχο. Κατά την παραλαβή στα ΤΕΠ, ήτο συγχυτική με ΑΠ 140/80mmHg. 
Υπερηχογραφηκά ανευρέθηκαν μειωμένα αμνιακά υγρά και εκσεσημασμένη εμβρυϊκή βραδυκαρδία. 
Διενεργήθηκε νευρολογική και οφθαλμολογική εξέταση χωρίς οξύ έυρημα. Κατά την παραμονή στα 
ΤΕΠ, η ασθενής εμφάνισε τονικοκλονικούς σπασμούς με εικόνα εκλαμψίας. Αντιμετωπίσθηκε αμέσως 
βάσει πρωτοκόλλου και σταθεροποιήθηκε. Εκτιμήθηκε η δυνατότητα διενέργειας κολπικού τοκετού. 
Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις και έτσι πραγματοποίηθηκε καισαρική τομή. Διεγχειρητικά καθώς και 
στην προσπάθεια αποσωλήνωσης η ασθενής παρουσίασε αυξημένη ΑΠ και παρέμεινε υπό καταστολή 
λόγω αυτού. Η ασθενής νοσηλεύτηκε στη Μ.Ε.Θ. 24 ώρες, όπου ρυθμίστηκε η ΑΠ και 
πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ανάνηψη και, εν συνεχεία, στη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική για 4 
ημέρες με κλινική βελτίωση αλλά παραμονή νευρολογικής συμπτωματολογίας. Λόγω αυτού 
μεταφέρθηκε στη Νευρολογική Κλινική όπου πραγματοποιήθηκε περαιτέρω έλεγχος και 
παρακολούθηση με μοναδικό εύρημα πιθανό αγγειόσπασμο στην μαγνητική τομογραφία. Μετά από μια 
εβδομάδα εξήλθε πλήρως βελτιωμένη με οδηγίες.  
Συμπεράσματα: Το παραπάνω περιστατικό αποδεικνύει ότι παρόλο που σήμερα είναι σπάνια τα 
περιστατικά με εκλαμψία δυστυχώς δεν έχουν εκλείψει. Για αυτό, βασική είναι η έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης και η πρόληψη της προεκλαμψίας.  
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ΕΑ - 04  
Παρουσίαση περιστατικού: Μηνιγγίτιδα μετά από καισαρική τομή  
Σταύρος Κραββαρίτης, Ανδρέας Καλαμπαλίκης, Χριστιάνα-Τάνια Λουκά, Μάρθα-Ανθή 
Παπαδούλη, Κωνσταντίνος Ζαχαρής, Θεόδωρος Χαρίτος, Αναστασία Φούκα   
Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας   
     
Εισαγωγή/Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού μηνιγγίτιδας μετά από επέμβαση καισαρικής τομής 
την 1η μετεγχειρητική ημέρα.   
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής 42 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό εισήχθη στην κλινική μας 
λόγω ΙΙτόκου κύησης 37w5d και συσπάσεων. Λόγω προηγειθήσας καισαρικής τομής η ασθενής 
υπεβλήθη σε καισαρική τομή υπό ραχιαία αναισθησία. Λόγω αποτυχίας της πρώτης προσπάθειας για 
αναισθησία ακολούθησε και δεύτερη απόπειρα, η οποία ήταν επιτυχής. 20 ώρες μετά την επέμβαση 
ωστόσο η ασθενής άρχισε να παραπονιέται για κεφαλαλγία και ετέθη σε αγωγή με συνδυασμό 
παρακεταμόλης - κωδεΐνης. Στη συνέχεια η ασθενής έγινε συγχυτική και επιδεινώθηκε κλινικά. Έγινε 
παθολογική εκτίμηση και υπό καταστολή επείγουσα αξονική τομογραφία θώρακος, εγκεφάλου, άνω και 
κάτω κοιλίας, οι οποίες δεν ανέδειξαν οξεία παθολογία. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε γαλακτικό οξύ 
5,5mmol/L και αύξηση των δεικτών φλεγμονής. Η ασθενής εισήχθη στη ΜΕΘ προς περαιτέρω έλεγχο, 
όπου διενεργήθη οσφυονωτιαία παρακέντηση και διεπιστώθη λοίμωξη του ΚΝΣ. Ετέθη σε 
αντιμικροβιακή και αντιϊκή αγωγή και εστάλη ΕΝΥ για καλλιέργεια και PCR. Το νεογνό διεκομίσθη στη  
μονάδα νεογνών του ΠΓΝ Λάρισας. Την 3η μετεγχειρητική ημέρα η ασθενής αποσοληνώθηκε και 
μεταφέρθηκε στη μαιευτική κλινική προς συνέχιση νοσηλείας με οδηγίες αντιψυχωσικής και 
αντιμικροβιακής αγωγής. Το triplex καρδιάς ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Η ασθενής πήρε εξιτήριο 
την 16η μετεγχειρητική ημέρα με οδηγίες από νευρολόγο, παθολόγο και ψυχίατρο.   
Αποτελέσματα: Η καλλιέργεια του ΕΝΥ και η PCR ανέδειξε λοίμωξη από streptococcus spp. 
πολυευαίσθητο και ήταν αρνητική για HSV I και II.   
Συμπεράσματα: Η μηνιγγίτιδα από streptococcus spp. ασυνήθης με συχνότητα λιγότερο από 4%, 
ενώ στο σύνολο των περιστατικών μη μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί 
εργαστηριακά η συχνότητα είναι 15,4%. Ειδικότερα η μηνιγγίτιδα μετά από ραχιαία αναισθησία είναι 
ιδιαιτέρως σπάνια ενώ διάφορα προφυλακτικά μέτρα προτείνονται για την πρόληψη της. Η πρόγνωση 
της πάθησης είναι καλή αν η αντιμικροβιακή θεραπεία ξεκινήσει άμεσα. Η κεφτριαξόνη είναι φάρμακο 
εκλογής λόγω της πιθανότητας ανθεκτικών στελεχών στην πενικιλλίνη.   
 

 •  
 

ΕΑ-05 
Ο ρόλος του βαθμού της δυσμηνόρροιας στη διάγνωση της ενδομητρίωσης κατά 
τη διάρκεια της εφηβείας  

Ευτυχία Παπαχατζοπούλου, Παντελεήμων Τσίμαρης, Βασίλειος Καρούντζος, Κωνσταντίνος Δ. 
Δημόπουλος, Ευγενία Στεργιώτη, Νικόλαος Αθανασόπουλος, Γεώργιος Παπαδημητρίου, 
Ευθύμιος Κ. Δεληγεώρογλου 

Τμήμα Παιδικής-Εφηβικής Γυναικολογίας και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Β΄ Μαιευτική και 
Γυναικολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αρεταίειον» 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών 
 
Εισαγωγή/Σκοπός: Να εκτιμηθούν τα αίτια της δυσμηνόρροιας στην εφηβεία, καθώς και να 
αξιολογηθεί η συσχέτιση μεταξύ του βαθμού της δυσμηνόρροιας σε έφηβες με ενδομητρίωση. 
Υλικό και Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη των κοριτσιών που προσήλθαν στο Τμήμα μας, μεταξύ 
3/2004 και 3/2016 λόγω δυσμηνόρροιας. Σε όλες τις ασθενείς ελήφθη ενδελεχές ιστορικό, 
πραγματοποιήθηκε κλινική εξέταση και διενεργήθη ορμονολογικός και υπερηχογραφικός έλεγχος έσω 
γεννητικών οργάνων. Η δυσμηνόρροια κατηγοριοποιήθηκε σε 4 υποομάδες ανάλογα με το βαθμό της 
σοβαρότητάς της. 
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Αποτελέσματα: Συνολικά προσήλθαν 117 κορίτσια. Σε 74 έφηβες (63,2%) ετέθη η διάγνωση της 
πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας, ενώ από τις υπόλοιπες 43 (36,8%), σε 21 (48,8%) η δευτεροπαθής 
δυσμηνόρροια οφειλόταν σε συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος , σε 15 (34,9%) σε 
ενδομητρίωση, ενώ σε 7 (16,3%) σε οπίσθια κλίση και κάμψη της μήτρας. Από τις ασθενείς με 
ενδομητρίωση, 11 προσήλθαν με βαθμό δυσμηνόρροιας III (7) ή IV, ενώ αντίθετα, η πλειοψηφία των 
εφήβων (70.67%) χωρίς ενδομητρίωση προσήλθε με βαθμό δυσμηνόρροιας ≤ II. 
Συμπεράσματα: Ανεδείχθη στατιστικά σημαντική διαφορά (P<0.05) μεταξύ της σοβαρού βαθμού 
δυσμηνόρροιας οφειλόμενη σε ενδομητρίωση και του σοβαρού βαθμού δυσμηνόρροιας που οφείλεται 
σε άλλα αίτια. Συνεπώς, απαιτείται υψηλού βαθμού ευαισθητοποίηση από τους εξειδικευμένους 
ιατρούς στην Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία κατά την εκτίμηση και αντιμετώπιση της 
δευτεροπαθούς δυσμηνόρροιας ή/και του πυελικού άλγους στην εφηβεία. 

 

 •  
 

ΕΑ-06 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χειρουργική εξαίρεση, έναντι της συντηρητικής 
αντιμετώπισης, των κυστικών μορφωμάτων των ωοθηκών κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας  
Βασίλειος Καρούντζος, Παντελεήμων Τσίμαρης, Κωνσταντίνος Δ. Δημόπουλος, Ευγενία 
Στεργιώτη, Νικόλαος Αθανασόπουλος, Ευτυχία Παπαχατζοπούλου, Γεώργιος Παπαδημητρίου, 

Ευθύμιος Κ. Δεληγεώρογλου 

Τμήμα Παιδικής-Εφηβικής Γυναικολογίας και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Β΄ Μαιευτική και 
Γυναικολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αρεταίειον» 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών 

 
Εισαγωγή/Σκοπός: Να εκτιμηθούν και να καθορισθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 
συντηρητική αντιμετώπιση ή χειρουργική εξαίρεση, των κυστικών μορφωμάτων των ωοθηκών κατά τη 
διάρκεια της εφηβείας.  
Υλικό και Μέθοδος: Αναδρομική Μελέτη των εφήβων κοριτσιών που προσήλθαν στο Τμήμα Παιδικής 
- Εφηβικής Γυναικολογίας & Επανορθωτικής Χειρουργικής, της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής 
Κλινικής, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο, λόγω κυστικού μορφώματος στην ωοθήκη μεταξύ 3/2010 και 
3/2016. Σε όλες τις έφηβες ελήφθη ενδελεχές ιστορικό, πραγματοποιήθηκε κλινική εξέταση και 
διενεργήθησαν εργαστηριακές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των καρκινικών δεικτών, του 
υπερηχογραφήματος έσω γεννητικών οργάνων και της Μαγνητικής Τομογραφίας κάτω κοιλίας και 
οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, όπου απαιτείτο.  
Αποτελέσματα: 95 έφηβες, με μέση ηλικία πρώτης επίσκεψης τα 14.97±4.06 έτη και μέση ηλικία 
εμμηναρχής τα 12.03±1.87 έτη συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. 62 (65.26%, Ομάδα A) 
αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά, ενώ σε 33 (34.74%, Ομάδα B) απαιτήθηκε χειρουργική παρέμβαση. Η 
μέση μεγίστη διάμετρος των κυστικών μορφωμάτων της Ομάδας Α ήταν 3.63±2.55 εκ, ενώ όλοι οι 
καρκινικοί δείκτες ήταν εντός φυσιολογικών ορίων και το υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων 
ανέδειξε σε όλες τις περιπτώσεις απλές κύστεις ωοθηκών. Οι έφηβες παρακολουθήθηκαν μέχρι την 
αποδρομή του κυστικού μορφώματος. Αντίθετα η μέση μεγίστη διάμετρος των κυστικών μορφωμάτων 
της Ομάδας B ήταν 6.52±3.36 εκ, τουλάχιστον ένας εκ των καρκινικών δεικτών ανευρέθη αυξημένος 
σε 13 έφηβες και τα ευρήματα από το υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων ή/και τη μαγνητική 
τομογραφία συνηγορούσαν υπέρ της χειρουργικής εξαίρεσης των μορφωμάτων, η οποία και 
διενεργήθη άμεσα.  
Συμπεράσματα: Η μελέτη καταδεικνύει πως όταν τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα κυστικά 
μορφώματα των ωοθηκών μπορούν να αντιμετωπισθούν συντηρητικά, τηρώντας πάντα τις 
απαιτούμενες κατευθυντήριες οδηγίες για την διασφάλιση του «καλώς έχειν» της υγείας των εφήβων.
  

 •  
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ΕΑ-07 
Κονδυλώματα αιδοίου και κόλπου κατά την διάρκεια της κύησης - Παρουσίαση 

περιστατικού 
Ακριβή Κανελλοπούλου, Γεώργιος Δασκαλάκης, Στεφανία Δημοπούλου, Μαρία Τσιμέκη, 
Αλέξανδρος Ροδολάκης, Καλλιόπη Παππά 
Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”  
 
Εισαγωγή/σκοπός: Tα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων αποτελούν ένα από τα πιο συχνά 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που προκαλούνται από λοίμωξη από τον human papilloma virus 
(HPV). Κατά την διάρκεια της κύησης, διάφοροι παράγοντες τείνουν να προάγουν τον πολλαπλασιασμό 
του ιού και επιδεινώνουν τις βλάβες. Παρουσιάζουμε μία ενδιαφέρουσα περίπτωση πρωτοτόκου με 
κονδυλώματα περινέου και κόλπου. 
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής πρωτοτόκος 21 ετών, με ιστορικό οξυτενών κονδυλωμάτων, 
προσέρχεται στα εξωτερικά μαιευτικά ιατρεία στην 16η εβδομάδα της κύησης αναφέροντας ψηλαφητές 
βλάβες στην περιοχή του περινέου. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνεται η παρουσία οξυτενών 
κονδυλωμάτων στο περίνεο. Μετά από συζήτηση με την ασθενή και την ενημέρωση της για τις 
μεθόδους αντιμετώπισης και τις πιθανές επιπτώσεις στην κύηση αποφασίζεται η αντιμετώπιση με laser 
εξάχνωση. Η ασθενής επανέρχεται στα επείγοντα ιατρεία την 18η εβδομάδα της κύησης με κολπική 
αιμόρροια μετά από σεξουαλική επαφή,  παρ’ ότι είχε γίνει σύσταση για αποχή, όπου διαπιστώνεται η 
παρουσία κονδυλωμάτων στον κόλπο τα οποία προοδευτικά επιδεινώθηκαν.  
Αποτελέσματα: Η ασθενής την 37η εβδομάδα της κύησης επανέρχεται με αυτόματη ρήξη των 
εμβρυϊκών υμένων. Αποφασίσθηκε καισαρική τομή, λόγω της παρουσίας πολλών και ευμεγεθών 
κονδυλωμάτων στον κόλπο και της αυξημένης πιθανότητας αιμορραγίας. Η ασθενής γέννησε ένα υγιές 
νεογνό, το οποίο μέχρι τον 6ο μήνα της ζωής του, δεν παρουσίασε ευρήματα λοιμώξεως από τον ιό.  
Συμπεράσματα: Η θεραπευτική αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων των γεννητικών οργάνων 

ενδείκνυται στην διάρκεια της εγκυμοσύνης αν και δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι με αυτόν τον 
τρόπο μειώνεται το ιϊκό φορτίο και η κάθετη μετάδοση του ιού. O προστατευτικός ρόλος της 
καισαρικής τομής στον κίνδυνο κάθετης μετάδοσης στο νεογνό και στην κονδυλωμάτωση του λάρυγγα 
(JORRP) δεν έχει αποσαφηνιστεί. Σύμφωνα με το CDC η καισαρική τομή ενδείκνυται μόνο σε ασθενείς 
με κονδυλώματα που παρακωλύουν το γεννητικό κανάλι ή που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή 
αιμορραγία κατά τον φυσιολογικό τοκετό καθώς και σε πρόωρη ρήξη των εμβρυικών μεμβρανών. 
 

 •  
 

ΕΑ - 08  
Λιστερίωση στην κύηση. Ένα σπάνιο και ενδιαφέρον περιστατικό  
Βασίλειος Τσιλιώνης, Αστέριος Νιδήμος, Πολυξένη Βανακάρα, Ηρωντιάντα Νταβέλα, 

Αλέξανδρος Δαπόντε 

Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα 
 
Εισαγωγή-Σκοπός: Η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού αποβολής β’ τριμήνου με 
λοίμωξη από Listeria Monocytogenes. 
Υλικό και μέθοδος: Ασθενής 17 ετών, Αθίγγανη, πρωτοτόκος χωρίς καμία παρακολούθηση στην 
κύηση, προσήλθε στα ΤΕΠ του Π.Γ.Ν. Λάρισας με αναφερόμενη εμπύρετο συνδρομή (Θ>39 οC), 
κολπική αιμόρροια και διάχυτο κοιλιακό άλγος με αντανάκλαση στις νεφρικές χώρες άμφω. 
Διενεργήθηκε πλήρης κλινικο-εργαστηριακός έλεγχος, από τον οποίο προέκυψαν τα εξής: Έντονη 
ευαισθησία κατά τη ψηλάφηση της μήτρας, ήπια κολπική αιμόρροια και σ.Giordano (+/-) άμφω. 
Υπερηχογραφικά η κύηση αντιστοιχούσε σε 22w+3d, με θετική καρδιακή λειτουργία εμβρύου και 
μήκος τραχήλου 20mm. Τα ζωτικά σημεία της ασθενούς ήταν Θ: 39,6οC, Α.Π.: 109/62 mmHg, 
σφύξεις: 141bpm. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε WBC=21.400 (NEUT=85.1%), CRP=8.1, λοιπά ΚΦ. 
Η γενική ούρων ήταν αρνητική για μικροβιουρία. Ο υπέρηχος NOK κατέδειξε ήπια διάταση (ΔΕ) ΠΚΣ, 
χωρίς λοιπά ευρήματα. Παράλληλα λήφθηκαν καλλιέργειες κολπικού υγρού και αίματος.  
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Αποτελέσματα: Η ασθενής τέθηκε υπό αντιβιοτική αγωγή με MEFOXIL 1gr*3. Επτά ώρες αργότερα 
μεταφέρθηκε επειγόντως στο μαιευτήριο με τελεία διαστολή τραχήλου και αυτόματη ρήξη εμβρυικών 
υμένων (κεχρωσμένο αμνιακό υγρό). Έγινε εκβολή κυήματος (Β.Σ.: 450gr). 24 ώρες αργότερα εξήλθε 
ιδία βουλήσει, απύρετη και σε καλή κλινική κατάσταση έχοντας λάβει τριπλό σχήμα αντιβιοτικής 
αγωγής (Mefoxil-Flagyl-Briklin) για 24 ώρες. Η καλλιέργεια κολπικού υγρού ήταν στείρα μικροβιίων, 
ενώ η καλλιέργεια αίματος ανέδειξε Listeria monocytogenes ευαίσθητη στην Αμπικιλλίνη. Με το 
αποτέλεσμα κλήθηκε και νοσηλεύθηκε στην Παθολογική κλνική του Π.Γ.Ν. Λάρισας, όπου της 
χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή (επί 10μέρου). 
Συμπεράσματα: Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η πιθανότητα της νόσησης από Listeria είναι 20 
φορές μεγαλύτερη από το γενικό πληθυσμό και ειδικά στις πληθυσμιακές μειονότητες. Εξαιτίας της 
μεγάλης ετερογένειας των συμπτωμάτων που προκαλεί, η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση της 
λοίμωξης κρίνεται ζωτικής σημασίας τόσο για την υγεία της εγκύου, όσο και του εμβρύου. 
 

 •  
 

ΕΑ - 09  
Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση για τον εμβολιασμό 

κατά του HPV  
Χρυσάνθη Ζάγκα, Γεώργιος Δασκαλάκης, Σταυρούλα Μιχαλά, Μαριάνα Θεοδωρά, Καλλιόπη 
Παππά  
Α` Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ 
«Αλεξάνδρα», Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, η κινητοποίηση από μέρους των γονέων επιδρά στη 
πιθανότητα του να έχει δεχθεί κάποιο παιδί τον εμβολιασμό απέναντι στον ιό των ανθρώπινων 
θηλωμάτων, γνωστό και ως ιό HPV. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ο εντοπισμός 
παραγόντων που συνδέονται με τις στάσεις και τις αποφάσεις για τον εμβολιασμό απέναντι στον ιό 
HPV σε ένα δείγμα γονέων στην Ελλάδα. 
Υλικό και Μέθοδοι: Σε δείγμα 123 γονέων ανήλικων θήλεων τέκνων, καταγράφηκαν τα βασικά 
δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και το φύλο. Διερευνήθηκε 
πόσοι γονείς έχουν εμβολιάσει την κόρη τους για τον HPV. Επίσης, ελέγχθηκαν ορισμένοι σημαντικοί 
πιθανοί παράγοντες μη εμβολιασμού.  
Αποτελέσματα: Στο σύνολο του δείγματος, το 43.9% των γονέων κοριτσιών δηλώνει πως δεν έχει 
εμβολιάσει το παιδί του για HPV, με το 38.9% να δηλώνει πως σκοπεύει να το κάνει στο μέλλον. 
Αναφορικά με τους λόγους μη εμβολιασμού, ως βασικότεροι αναδεικνύονται οι μη επαρκείς γνώσεις 
των γονέων σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του HPV (29.6%) και η αντίθεση των γονέων στον 
εμβολιασμό (22.2%). Βρέθηκε ότι το επίπεδο της κατάστασης της ψυχολογικής υγείας των γονέων δεν 
φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την απόφασή τους να εμβολιάσουν την κόρη τους για τον 
HPV, καθώς δεν σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές των κλιμάκων «Κατάθλιψη», «Άγχος» 
και «Στρες». Γονείς που έχουν επιλέξει να εμβολιάσουν την κόρη τους έχουν, κατά μέσο όρο, ελαφρώς 
πιο έντονη τάση να συμφωνούν με το ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι προϊόν τύχης (p=0.009) 
σε σχέση με τους γονείς που δεν έχουν εμβολιάσει την κόρη τους.  
Συμπεράσματα: Στο συγκεκριμένο δείγμα οι παράγοντες που μελετήθηκαν δεν επηρεάζουν την 
απόφαση των γονέων να εμβολιάσουν την κόρη τους με το εμβόλιο του HPV. Περισσότερες μελέτες 
θα πρέπει να διεξαχθούν, με στόχο την ανάδειξη των πιθανών παραγόντων της καταγεγραμμένης 
περιορισμένης εμβολιαστικής κάλυψης για τον συγκεκριμένο ιό στην Ελλάδα. 
 

 •  
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ΕΑ - 10  
Κλινική διάγνωση των μαιευτικών κακώσεων του σφιγκτήρα του πρωκτού: ο 

ρόλος του τρισδιάστατου ενδοπρωκτικού υπερηχογραφήματος  
Θεμιστοκλής Γρηγοριάδης1, Δήμος Σιούτης2, Δημήτριος Ζαχαράκης1, Στυλιανή Χούσου1, Άννα 
Νομικού1, Σταύρος Αθανασίου1  
1Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»  
2Γ’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»  
   
Εισαγωγή/ Σκοπός: Τα ποσοστά των μαιευτικών κακώσεων που αφορούν τον έξω και τον έσω 
σφικτήρα του πρωκτού ποικίλουν μεταξύ διαφορετικών μελετών. Εξαρτώνται, δε, σε διαφορές στην 
πρακτικές κατά τη μαίευση, π.χ. επισιοτομή, αλλά και σε διαφορές στις μεθόδους κλινικής διάγνωσης 
και ταξινόμησης. Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάδειξη της χρησιμότητας του 
ενδοπρωκτικού τρισδιάστατου υπερηχογραφήματος (EAUS) στη διάγνωση των μαιευτικών κακώσεων.  
Υλικό και Μέθοδος: Για διάστημα δύο ετών (2013-2014) πρωτοτόκες γυναίκες που υπεβλήθησαν σε 
φυσιολογικό τοκετό συμπεριλήφθησαν διαδοχικά στη μελέτη. Σε αυτές, καταγράφηκαν δημογραφικά 
στοιχεία, μαιευτικοί παράμετροι (π.χ. διάρκεια τοκετού, περινεοτομή, σικυουλκία) ενώ τη δεύτερη 
ημέρα λοχείας πραγματοποιήθηκε EAUS και συμπληρώθηκε το Starck Score για την αξιολόγηση του 
μαιευτικής κάκωσης και τη σύγκριση με την κλινική διάγνωση.  
Αποτελέσματα: Ένα σύνολο 163 γυναικών με μέση ηλικία 25±6,7 έτη και μέσο BMI 26±3,9 
απετέλεσαν τον πληθυσμό της μελέτης. Στο 32% των τοκετών χρησιμοποιήθηκε επισκληρίδιος 
αναισθησία και στο 12% σιλυουλκία. Κλινικά διεγνώσθησαν με κάκωση περινέου 2ου βαθμού σε 
ποσοστό 91,4%, 3ου βαθμού 5,5% και 4ου βαθμού1,2 %. Ο περαιτέρω EAUS και ο υπολογισμός του 
Starck Score κατέδειξε ότι 10 ασθενείς (6%) υπέστησαν ρήξη τρίτου βαθμού η οποία δεν διεγνώσθη 
κλινικά κατά τον τοκετό, ενώ 8 ασθενείς (5%) με κλινική διάγνωση κάκωση του έξω σφικτήρα, στην 
πραγματικότητα είχαν κάκωση 2ου βαθμού. Η στατιστική ανάλυση παραγόντων κατέδειξε ότι υπήρχε 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ του Starck Score και του βάρους γέννησης νεογνού σε 
γυναίκες με νεογνά >2800gr.  
Συμπεράσματα: H κλινική εξέταση του περινέου κατά τον τοκετό συχνά ανεπαρκεί, καθώς οδηγεί σε 
υποεκτίμηση είτε και σε υπερεκτίμηση των ρήξεων του σφικτήρα του πρωκτού. Το ενδοπρωκτικό 
υπερηχογράφημα, ακόμα και αμέσως μετά τον τοκετό, έχει καθιερωθεί ως η μέθοδος εκλογής για την 
έγκυρη κι ασφαλή διάγνωση κι αξιολόγηση των μαιευτικών κακώσεων 3ου και 4ου βαθμού.  
 

 •  
 

ΕΑ - 11  
Σύγκριση του αναπαραγωγικού αποτελέσματος σε εμβρυομεταφορά εμβρύων 3ης 
μέρας και εμβρύων 5ης ημέρας (βλαστοκύστεις) σε υπογόνιμες γυναίκες που 

ακολούθου θεραπεία IVF με δωρεά ωαρίων, ηλικίας 39-44 ετών  
Ειρήνη Αγγελή, Αφροδίτη Κατούνα, Γεώργιος Κλάδος, Αγνή Πάντου, Κωνσταντίνος 
Σφακιανούδης, Αλέξανδρος Γραμμάτης, Αναστάσιος Περδικάρης, Αναστάσιος 

Κωνσταντόπουλος, Γεώργιος Κουμαντάκης, Κωνσταντίνος Πάντος  
Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών Α.Ε.    
  
Σκοπός: Στην εργασία αυτή αναλύεται συγκριτικά το αναπαραγωγικό αποτέλεσμα σε 347 υπογόνιμες 
γυναίκες που βρίσκονται σε ηλικία 39 - 44 ετών και ακολούθησαν θεραπεία IVF με δωρεά ωαρίων μετά 
από εμβρυομεταφορά εμβρύων 3ης μέρας και εμβρύων 5ης μέρας από το 2015 έως και το 2016, στην 
Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών Α.Ε.  
Υλικό και Μέθοδος: Όλες οι γυναίκες ακολούθησαν την μέθοδο IVF με δωρεά ωαρίων, 
μικρογονιμοποίηση και κρυοσυντήρηση γονιμοπoιημένων ωαρίων 1ης ημέρας (προπυρηνίων): σε 111 
από αυτές η εμβρυομεταφορά τους έγινε με έμβρυα 3ης ημέρας (Ομάδα Α) ενώ στις υπόλοιπες 236 
έγινε με έμβρυα 5ης ημέρας στο στάδιο βλαστοκύστεων (Ομάδα Β). Επίσης σε όλες τις γυναίκες έγινε 
εμβρυομεταφορά σε κύκλο εμβρυομεταφοράς με ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, λαμβάνοντας 
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cyclacur tabs, 1 λευκό χάπι 2 φορές την ημέρα, αυξανόμενο σύμφωνα με την υπερηχογραφική 
παρακολούθηση, και όταν το ενδομήτριο έφτανε σε πάχος 8 mm ξεκινούσαν το πρωτόκολλο της 
υποστήριξης της ωχρινικής φάσης συνεχίζοντας την ίδια δοσολογία των cyclacur tabs, και 
λαμβάνοντας επιπλέον utrogestan caps 200mg, 2 φορές την ημέρα, παιδική ασπιρίνη 80mg 1 φορά 
την ημέρα, innohep 4,5X10^3 IU μια φορά την ημέρα υποδορίως μέχρι την μέτρηση της β-HCG και 
prezolon tabs 5mg, 2 φορές την ημέρα για 5 ημέρες και vibramycin tabs 100mg 2 φορές την ημέρα 
για 7 ημέρες. Η απόψυξη των προπυρηνίων γινόταν την μεθεπομένη ημέρα της έναρξης της 
προγεστερόνης.  
Αποτελέσματα: Στην Ομάδα Α, στις γυναίκες μετά από εβρυομεταφορά 3ης ημέρας το αποτέλεσμα 
της β-χοριακής γοναδοτροπίνης ήταν θετικό σε 58 γυναίκες (52,3%), κλινική  κύηση  σε ηλικία 
μεγαλύτερη των 12 εβδομάδων σε 41 γυναίκες (37%), ενώ αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα σε 53 
γυναίκες (47,7%). Στην Ομάδα Β, στις γυναίκες μετά από εβρυομεταφορά 5ης ημέρας το αποτέλεσμα 
της β-χοριακής γοναδοτροπίνης ήταν θετικό σε 154 γυναίκες (65,2%), κλινική κύηση σε ηλικία 
μεγαλύτερης των 12 εβδομάδων σε 110 γυναίκες (46,6%), ενώ αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα σε 82 
γυναίκες (34,8%).    
Συζήτηση: Παρατηρήσαμε ότι το συνολικό ποσοστό του θετικού αναπαραγωγικού αποτελέσματος 
στην Ομάδα Β (65,2%) στις γυναίκες που έτυχαν εμβρυομεταφοράς με έμβρυα 5ης ημέρας ήταν 
υψηλότερο από ότι στις γυναίκες που η εμβρυομεταφορά τους έγινε με έμβρυα 3ης ημέρας στην 
Ομάδα Α (52,3%). Η διαφορά αυτή επιβεβαιώνει τα καλύτερα αποτελέσματα της εμβρυομεταφοράς 
στο στάδιο της βλαστοκύστης ιδιαίτερα σ' αυτή την ηλικιακή ομάδα των υπογόνιμων γυναικών, όπου ο 
κίνδυνος ανευπλοειδικών ανωμαλιών των ωαρίων τους ελαχιστοποιείται από την χρήση της δωρεάς 
ωαρίων. Επίσης είναι γνωστό ότι η εμβρυομεταφορά την 5η ημέρα βρίσκει την διαδικασία της 
εμφύτευσης σε ένα ορμονικό περιβάλλον του ενδομητρίου που ομοιάζει περισσότερο στην φυσική 
σύλληψη από την εμβρυομεταφορά 3ης ημέρας.   
Συμπεράσματα: Δεχόμαστε ότι η εμβρυομεταφορά 5ης ημέρας υπερτερεί έναντι της 3ης ημέρας, όσον 
αφορά την σύλληψη. Οφείλουμε όμως να αντιμετωπίζουμε με σκεπτικισμό τις αναφερόμενες 
επιφυλάξεις στη διεθνή βιβλιογραφία.  

 

 •  
 

ΕΑ - 12  
Follicle developmental inhibition at the primordial stage without increasing 

apoptosis, by the combination of everolimus and verapamil: a preclinical 
randomized study   
Michail Pargianas1, Ioannis Kosmas2, Chrysoula Kitsou3, Aleksandros Dalkalitsis3, Eustratios 

Kolibianakis4, Basil Tarlatzis4, Ioannis Georgiou3 
1Mpodosakeio General Hospital, Obstetrics and Gynecology, Ptolemaida  
2Ioannina State General Hospital G. Chatzikosta, Obstetrics and Gynecology, Ioannina   
3Medical School University of Ioannina, Department of Obstetrics and Gynecology - Genetics and IVF 
Unit, Ioannina 
4Aristotle University of Thessaloniki, Unit for Human Reproduction, 1st Department of Obstetrics & 
Gynecology, Thessaloniki 
 
Introduction: The main aim is to inhibit primordial follicle activation and subsequently activate these 
follicles, with FSH.   
Materials and methods: 45 female immature Wistar rats were divided, after randomization, in five 
groups. All animals received the intervention from the 9th week and for 8 weeks in total. Control 
group received 0.2 ml of intra-peritoneal saline. Next group received everolimus (1,5mgr/Kg daily). 
The third group received Fisetin (10mg/kg daily).The fourth group received Everolimus (1,5mgr/Kg 
daily) plus Fisetin (10mg/kg daily) every other day. Fifth group received Everolimus (0,75mgr/kg 
daily) plus (Verapamil 2,5mgr/kg every other day).Following to, left ovary of each animal was 
removed and primordial, primary, secondary, antral, atretic follicles and Corpora Lutea measured. 
After three weeks, animals received 35 IU FSH for 4 days and 35 IU of hCG on the 5th day. After that, 
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right ovary examined for the same parameters. AMH, estradiol and progesterone measurements took 
place at the end of the first and second intervention.   
Results: A significant difference has been observed at the primordial stage of development (P=0, 
0159) (33,3 ± 15,6) at the Everolimus plus Verapamil group compared with Everolimus alone (28 
±13,7) and the control group (25,2 ±16,4). This group had the less number of atretic follicles (12,16 
± 6,26) (P=0,0001) followed by the control group (15,66 ± 6,68).After ovarian stimulation, no 
significant difference has been observed between the five groups for the primordial (P=0,214), 
primary (P=0,435) follicles and corpus luteum (P=0,201). From the other side, a significant difference 
has been observed in the pre-antral follicles (P=0,022), antral follicles (P=0,0001), Graafian 
(secondary) follicles (P=0,044) and atretic follicles (P=0,0001). Especially in the atretic follicles, 
control and everolimus plus verapamil group showed the lowest number (7,7 ± 2,1 and 18,7 ± 7,8) 
respectively.   
Conclusion: This scheme might be used for patients to withhold their fertility.   

 

 •  

ΕΑ - 13  
Είναι δυνατή η διατήρηση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας γυναικών με 

άτυπα λειομυώματα μήτρας;  
Αθανάσιος Δούσκος, Νικόλαος Θωμάκος, Ιωάννης Ρέλλιας, Μαρία Σωτηροπούλου, Δημήτριος 
Βλάχος, Δημήτριος Χαϊδόπουλος, Γεώργιος Βλάχος, Αλέξανδρος Ροδολάκης  
Α' Μαιευτική/Γυναικολογική κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ "Αλεξάνδρα", Αθήνα  
  
Εισαγωγή: Το λειομύωμα της μήτρας είναι η πιο συχνή καλοήθης μεσεγχυματική νεοπλασία. Μια 

γκρίζα ζώνη από όγκους λείου μυικού ιστού της μήτρας περιλαμβάνει υποκατηγορίες λειομυωμάτων 
και όγκους αβέβαιου κακοήθους δυναμικού. Σε αυτήν ανήκουν τα άτυπα λειομυώματα της μήτρας. Τα 
άτυπα λειομυώματα περιέχουν λεία μυικά κύτταρα με μέτρια έως σοβαρή κυτταρική ατυπία, απουσία 
κυτταρικής νεκρώσεως και απουσία αυξημένης μιτωτικής δραστηριότητας.   
Υλικά και Μέθοδοι: Μια σειρά από 28 περιπτώσεις άτυπων λειομυωμάτων αναλύθηκε στο διάστημα 
1999-2011, προκειμένου να περιγραφεί το φάσμα των μάκρο - και μικροσκοπικών χαρακτηριστικών 
τους και να καθοριστεί η κλινική τους συμπεριφορά μέσω μακροχρόνιας παρακολούθησης.   

Αποτελέσματα: Η ηλικία των ασθενών κυμαινόταν από 21 έως 74 έτη (μέσος όρος 42,96 έτη). 
Δεκαοκτώ ασθενείς υποβλήθηκαν σε υστερεκτομή, 9 σε ινομυωματεκτομή και ένας σε διαγνωστική 
απόξεση. Η μέγιστη διάμετρος των όγκων κυμάνθηκε από 1,6 έως 19 cm (μέσος όρος 7,93 cm). Σε 27 
περιπτώσεις, οι όγκοι είχαν σαφή όρια, ενώ ένας όγκος ήταν συνφυόμενος με την ουροδόχο κύστη. 
Μακροσκοπικά όλοι οι όγκοι ήταν παρόμοιοι με ένα τυπικό ινομύωμα με ελαστική υπόλευκη εμφάνιση. 
Τέσσερεις από  τους όγκους (12,5%) είχαν κυστική εκφύλιση, δύο (6,25%) μυξοειδή εκφύλιση και δύο 
εστιακές αποτιτανώσεις. Αιμορραγία/νέκρωση παρατηρήθηκε σε 4 όγκους (12,5%). Δεκαπέντε 
(46,9%), 13 (40,6%) και 4 (12,5%) λειομυώματα με άτυπο πυρήνα είχαν υψηλή, ενδιάμεση και 
χαμηλή κυτταροβρίθεια αντιστοίχως. Δώδεκα (37,5%) όγκοι είχαν σοβαρή ατυπία, 16 (50%) μέτρια, 
και 4 (12,5%) ήπια ατυπία. Η περίοδος παρακολούθησης κυμαινόταν από 3 έως 15 έτη (μέσος όρος 
9,25 έτη) και καμία ασθενής δεν υποτροπίασε.  
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι τα λειομυώματα με περίεργο πυρήνα 
συσχετίζονται με καλή πρόγνωση ακόμα και στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν μόνο με 

ινομυωματεκτομή και δείχνουν ότι είναι δυνατή η συντηρητική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, 
αφού πολλοί εξ' αυτών είναι αναπαραγωγικής ηλικίας.   

 

 •  
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ΕΑ - 14  
Παρακολούθηση κύησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης  

Χρήστος Τσουράς1, Χαρίκλεια Γαβρίλου2, Νικολέττα Κουλού3, Δημήτριος Κουτσούλης4, 
Ιωάννα Αρτοπούλου5  
1Ειδικευόμενος Ιατρός, ΜSc©, Μαιευτικής Γυναικολογίας Π.Γ.Ν. Τριπόλεως  
2Νοσηλεύτρια, MSc©, Π.Γ.Ν. Τριπόλεως   
3Κοινωνικός Ανθρωπολόγος MSc©, Π.Γ.Ν. Τριπόλεως      
4Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιμελητής Β, Π.Γ.Ν. Τριπόλεως  
5Νοσηλεύτρια MSc, Π.Γ.Ν. Τριπόλεως  
 
Εισαγωγή: Η κύηση αποτελεί μια περίοδο εξαιρετικής δοκιμασίας τόσο των δυναμικών που 
αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της οικογένειας, όσο και της ίδιας της εγκύου καθώς η γυναίκα 

καθίσταται πιο ευάλωτη λόγω των ειδικών συνθηκών που διανύει και επηρεάζουν το σώμα και την 
ψυχολογία της. Είναι μια δυναμική φάση η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, βιολογικούς, 
κοινωνικούς, οικογενειακούς και οικονομικούς.   
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καθορίσει εάν η οικονομική κρίση των τελευταίων 
ετών έχει επηρεάσει τόσο την εγκυμοσύνη, όσο και τη συμπεριφορά της εγκύου κατά τη διάρκειά της, 
αναφορικά με τη συμμόρφωσή της στα τακτικά ραντεβού, στον απαιτούμενο έλεγχο, στην έκβαση της 
κύησης, καθώς επίσης και αν υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές ή ηλικιακές ομάδες που επλήγησαν 
περισσότερο.  
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης. Το δείγμα αποτελούσαν 240 
γυναίκες που εξετάστηκαν στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής - Γυναικολογικής κλινικής του 
Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τριπόλεως τα έτη 2009, 2015, 2016. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από 
τις κάρτες παρακολούθησης των εγκύων μετά από άδεια του επιστημονικού συμβουλίου του 
νοσοκομείου, και με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, καθώς και την 

τήρηση του απορρήτου.   
Αποτελέσματα: Στην περίοδο της κρίσης ο αριθμός των άγαμων γυναικών διπλασιάστηκε. 
Ταυτόχρονα αυξήθηκε ο αριθμός των γυναικών που κατοικούσαν σε αστικές περιοχές. Επίσης 
μειώθηκε αρκετά ο αριθμός των εγκύων που βρίσκονταν στη δεύτερη ή τρίτη κύηση, διπλασιάστηκε ο 
αριθμός των γυναικών που δεν είχαν πραγματοποιήσει προγεννητικό έλεγχο, ενώ κατά 10% 
αυξήθηκαν οι γυναίκες που δε συμμορφώνονταν με τα απαιτούμενα ραντεβού, αλλά και αυτές που δεν 
πραγματοποιούσαν τους απαραίτητους υπερήχους.    

Συμπεράσματα: Η περίοδος της οικονομικής κρίσης φάνηκε ότι επηρέασε τις προσερχόμενες στα 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής του Γενικού Παναρκαδικού 
Νοσοκομείου Τριπόλεως. Περισσότερες πιθανότητες να μη συμμορφωθούν με τις οδηγίες του 
θεράποντα όσον αφορά τα ραντεβού και τις υποχρεώσεις τους για τους ελέγχους στην κύηση είχαν οι 
άγαμες, οι Ρομά και οι γυναίκες που διέμεναν σε ημι-αστικό ή αγροτικό περιβάλλον.   
Λέξεις-Κλειδιά: Κύηση, οικονομική κρίση, παρακολούθηση εγκύου  

 

 •  

ΕΑ - 15  
Η συσχέτιση των γονότυπων του FMR1 με την επίτευξη κύησης υπογόνιμων 

γυναικών που συμμετέχουν σε πρωτόκολλο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης   
Χαράλαμπος Θεοφανάκης1, Ελένη Θεοχάρη1, Δέσποινα Μαυρογιάννη1, Χρισταλένα 
Σοφοκλέους2,3, Έλλη Αναγνώστου1, Σοφία Κίτσιου-Τζέλη2, Δημήτριος Λουτράδης1, Πέτρος 

Δρακάκης1   
1Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα  
2Τμήμα Ιατρικής Γενετικής, Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία Σοφία, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών  
3Τμήμα Έρευνας Γενετικών και Κακοθών Παθήσεων Παίδων, Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία Σοφία, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών  
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Εισαγωγή/Σκοπός: Οι υπάρχουσες βιοβλιογραφικές αναφορές σχετικά με τη συσχέτιση του FMR1 με 
την υπογονιμότητα λόγω μειωμένου ωοθηκικού δυναμικού παρουσιάζουν διφορούμενα αποτελέσματα. 
Πρόφατα δημοσιευμένες μελέτες υποδεικνύνουν μια πιθανόν άμεση επίδραση του FMR1 στη 
στρατολόγηση των ωοθυλακίων και στην επάρκεια των ωοθηκών, καθώς και στο αποτέλεσμα της 
εξωσωματικής γονιμοποίησης, σχετιζόμενα με συγκεκριμένες αλληλουχίες CGG και γονότυπους. Από 
την άλλη, υπάρχουν μελέτες που δεν εμφανίζουν αντίστοιχη συσχέτιση μεταξύ υπογόνιμων γυναικών 
και ομάδας ελέγχου. Ο σκοπός αυτής της προοπτικής μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης του 
FMR1 στο αποτέλεσμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης.  
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα μας αποτελείται από 72 υπογόνιμες Ελληνίδες που συμμετείχαν σε 
πρωτόκολλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, στο Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Α' 
Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Οι 
γυναίκες διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες, πτωχές και καλές απαντήτριες. Οι επαναλαμβανόμενες 
αλληλουχίες του γονιδίου FMR1 ανιχνεύθηκαν με χρήση PCR. Με δεδομένο ότι η παρουσία 26-34 
επαναλήψεων θεωρείται φυσιολογική, ανιχνεύθηκαν 3 διαφορετικοί γονότυποι: φυσιολογικοί, 
ετερόζυγοι και ομόζυγοι με ένα 1 ή και τα δύο αλληλόμορφα εκτός του φυσιολογικού αριθμού 
επαναλήψεων. Για κάθε γυναίκα καταγράφηκαν κλινικά, βιοχημικά και εμβρυολογικά δεδομένα για την 
αξιολόγηση του αποτελέσματος του πρωτοκόλλου εξωσωματικής γονιμοποίησης.   
Αποτελέσματα: Καμία από τις γυναίκες που μελετήθηκαν δεν εμφάνισε ομοζυγωτία για μεγάλο 
αριθμό επαναλήψεων (>34). Ο φυσιολογικός γονότυπος επικράτησε και στις δύο ομάδες πτωχών και 
καλών απαντητριών. Στην ομάδα των καλών απαντητριών, ο ομόζυγος γονότυπος εμφανίστηκε 
λιγότερο, συγκριτικά με τις πτωχές απαντήτριες. Οι γυναίκες στις οποίες ανιχνεύθηκε ο ετερόζυγος 
γονότυπος εμφάνισαν χαμηλότερα ποσοστά κυήσεων, συγκριτικά με εκείνες που έφεραν τον 
φυσιολογικό γονότυπο (p=0.038).   
Συμπεράσματα: Ο γονότυπος FMR1 φαίνεται ότι σχετίζεται με την πιθανότητα επίτευξης κύησης 
υπογόνιμων γυναικών που συμμετέχουν σε πρωτόκολλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Απαιτείται 
μεγαλύτερος αριθμός δειγμάτων για την επιβεβαίωση των ανωτέρω αποτελεσμάτων.   

 

 •  

ΕΑ - 16  
Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ασθενών με αρχόμενο καρκίνο ενδομητρίου: 

Ανάλυση 19 περιπτώσεων   
Γεώργιος Πάντος 1,2, Δημήτριος Τσολακίδης2, Αναστάσιος Μακέδος2, Βασίλειος Ταρλατζής1  
1Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ, Κέντρο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής  
 «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ», Θεσσαλονίκη 
2Κέντρο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ», Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του αρχόμενου  καρκίνου ενδομητρίου αποτελεί σήμερα 

τη  χειρουργική προσέγγιση επιλογής, η οποία συνοδεύεται από τα αναντίρρητα πλεονεκτήματα της 
λαπαροσκοπικής χειρουργικής.  
Υλικό και μέθοδος: 19 ασθενείς μέσης ηλικίας 53,2±16,5 έτη και δείκτη μάζας σώματος 28,5±4,2 
υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική αντιμετώπιση αρχόμενου καρκίνου του ενδομητρίου στο Κέντρο 
Ενδοσκοπικής Χειρουργικής «Διαβαλκανικό» από τον 3-2012 έως τον 3-2017. Η ενδοσκοπική 
προσέγγιση περιελάμβανε αρχικά έκπλυση της περιτοναικής κοιλότητας για κυτταρολογική εξέταση, 
ολική υστερεκτομή με αμφοτερόπλευρη εξαρτηματεκτομή και συστηματικό πυελικό λεμφαδενικό 

καθαρισμό και σε απλή ολική υστερεκτομή με τα εξαρτήματα σε περιπτώσεις με ιστολογική εικόνα 
“αδενοCa” καλής διαφοροποίησης, με βάθος διήθησης λιγότερο από το ήμισυ του πάχους του 
μυομητρίου.  
Αποτελέσματα: Η μέση διάρκεια χειρουργείου ήταν 173±41 λεπτά στην υποομάδα με το 
συστηματικό πυελικό λεμφαδενικό καθαρισμό (17 ασθενείς) και 57±21 στην υποομάδα με απλή 
υστερεκτομή (2 ασθενείς). Δεν απαιτήθηκε μετατροπή σε λαπαροτομία σε καμία ασθενή. Αφαιρέθησαν 
10±3,6 πυελικοί λεμφαδένες αριστερά και 9±2,5 λεμφαδένες δεξιά. Ο ιστολογικός τύπος ήταν σε 18 

περιπτώσεις αδενοκαρκίνωμα ενδομητριοειδούς τύπου (4 σε έδαφος σύνθετης υπερπλασίας) και σε μία 
ασθενή 78 ετών ορώδες, ενώ σε  μία ασθενή με αδενοκαρκίνωμα διαπιστώθηκε και όγκος οριακής 



 

16 | Σελίδα 

κακοήθειας στη Δ ωοθήκη. Δεν παρατηρήθηκαν διεγχειρητικές επιπλοκές, ενώ μία ασθενής 38 
ετών παρουσίασε 7 μήνες μετά την επέμβαση στένωση του Α ουρητήρα προφανώς λόγω ίνωσης και 
υποβλήθηκε τοποθέτηση stent.  
Συμπεράσματα: Η λαπαροσκοπική προσέγγιση σε περιπτώσεις αρχόμενου καρκίνου του ενδομητρίου 
αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική χειρουργική μέθοδο σε σχέση με τη λαπαροτομία, 
συνοδεύεται από χαμηλό ποσοστό επιπλοκών, προυποθέτει όμως αξιόλογη ενδοσκοπική εμπειρία και 
εκπαίδευση, ενώ ως περιοριστικός παράγοντας είναι ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος της ασθενούς. 

 

 •  
 

ΕΑ - 17  
Η χρήση του CA-125 και υπερηχογραφικών δεικτών στην προεγχειρητική 
διαφορική διάγνωση ανάμεσα σε όγκους οριακής κακοήθειας και επιθηλιακό 
καρκίνο ωοθηκών σταδίου Ι  

Χαράλαμπος Θεοφανάκης1, Νικόλαος Θωμάκος1, Δημήτριος Ζαχαράκης1, Μαρία 
Σωτηροπούλου2, Δημήτριος Χαϊδόπουλος1, Δημήτριος-Ευθύμιος Βλάχος1, Ναμπίλ Νασασίμπι3, 
Γεώργιος Βλάχος1, Αλέξανδρος Ροδολάκης1 

1Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα 
2 Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα 
3Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα 
 
Σκοπός: Ο ακριβής προσδιορισμός μιας ωοθηκικής μάζας προ του χειρουργείου είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικός παράγοντας για τον βέλτιστο σχεδιασμό της αντιμετώπισης. Επί υποψίας υψηλού 

κακοήθους δυναμικού, η παραπομπή σε εξειδικευμένο ογκολογικό κέντρο είναι επιβεβλημένη, με 
σκοπό την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση του 
προεγχειρητικού ρόλου του CA-125 σε σχέση με υπερηχογραφικά κριτήρια στη διαφορική διάγνωση 
ανάμεσα σε όγκους ωοθηκών οριακής κακοήθειας (borderline) και επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών 
σταδίου Ι, στο φάσμα της ολοένα και αυξανόμενης χρήσης της λαπαροσκοπικής χειρουργικής για την 
αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. 
Υλικά και μέθοδοι: Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη ασθενών με όγκους οριακής καοκήθειας και 
επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών σταδίου Ι τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον 
Δεκέμβριο του 2010. Συλλέχθηκαν υπερηχογραφικά δεδομένα όπως το μέγεθος του όγκου, η 
παρουσία θηλωδών προσεκβολών και διαφραγματίων, η παρουσία συμπαγών στοιχείων και το 
ποσοστό του συμπαγούς ιστού, η παρουσία ασκίτη και το color score. Επίσης εκτιμήθηκαν οι 
προεγχειρητικές τιμές του CA-125 και ακολούθησε στατιστική ανάλυση των δεδομένων προς  εκτίμηση 
της συσχέτισης αυτών ως ανεξάρτητων παραγόντων καθορισμού της θεραπευτικής παρέμβασης 
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν δεδομένα από 165 ασθενείς (66 όγκοι οριακής κακοήθειας και 99 
επιθηλικοί καρκίνοι ωοθηκών). Ασθενείς με CA-125 > 100 IU/ml εμφάνισαν τριπλάσια πιθανότητα 
εμφάνισης επιθηλιακού καρκίνου. Επιπρόσθετα, η παρουσία συμπαγών στοιχείων σχετίστηκε με 4.25 
φορές μεγαλύτερη πιθανότητα  επιθηλιακού καρκίνου ωοθηκών σε σχέση με τους όγκους οριακής 
κακοήθειας. Αντίθετα, η παρουσία θηλωδών προσεκβολών σχετίστηκε με 73% λιγότερη πιθανότητα 
εμφάνισης επιθηλιακού καρκίνου στην τελική ιστολογική εξέταση. Συμπαγή στοιχεία ήταν πιο συχνά σε 
ασθενείς με CA-125 > 100 IU/ml (85% vs. 50.4%, p < 0.001). Η προσθήκη των θηλωδών 
προσεκβολών και των συμπαγών στοιχείων στο μοντέλο με το CA-125 παρουσίασε σημαντική 
βελτίωση στη διακριτική ικανότητα (0.004) με εμβαδό κάτω από την καμπύλη (AUC) ίσο με 0.78 
(95%, CI: 0.71-0.85). 
Συμπεράσματα: Η μελέτη επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι όγκοι οριακής κακοήθειας και ο επιθηλιακός 
καρκίνος ωοθηκών αποτελούν όγκους με κοινά υπερηχογραφικά γνωρίσματα. Ωστόσο, η αναλυτική 
τους προσέγγιση απέδειξε πως υπάρχουν ορισμένα υπερηχογραφικά στοιχεία που σε συνδυασμό με τα 
προεγχειρητικά επίπεδα του CA-125 μπορούν να οδηγήσουν στη διαφοροποίησή τους. Ένα πολύ 
χαρακτηριστικό υπερηχογραφικό γνώρισμα των όγκων οριακής κακοήθειας είναι η παρουσία θηλωδών 
προσεκβολών. Αντίθετα, ο επιθηλιακός καρκίνος ωοθηκών παρουσιάζει αυξημένη αγγείωση (color 
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score 4) και μεγαλύτερο ποσοστό συμπαγών στοιχείων ≥ 20% (74.7%), ενώ μόνο στο 21.2% των 
όγκων αυτών απεικονίζονται θηλώδεις προσεκβολές. Συμπερασματικά, τα προεγχειρητικά επίπεδα 
ορού του CA-125 > 100 UI/ml σε συνδυασμό με την παρουσία συμπαγών στοιχείων ≥20% και την 
απουσία θηλωδών προσεκβολών στον υπερηχογραφικό έλεγχο φαίνεται να βελτιώνουν τη διακριτική 
μας ικανότητα υπέρ μιας διηθητικής νόσου αρχικού σταδίου. 
 

 •  
 

ΕΑ - 18  
Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών σοβαρού βαθμού - Παρουσίαση περιστατικού  
Ιωάννης Κοκολάκης, Χριστίνα Γουδέλη, Στεφάνια Πατραμάνη, Σοφία Ψυχαράκη, Σπυρίδων 
Κούστας, Αντώνιος Μακρυγιαννάκης  
ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης 

Εισαγωγή/Σκοπός: Το σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (ΟΗΗS) χαρακτηρίζεται από εξαγγείωση 
υγρών από τον ενδαγγειακό χώρο στον τρίτο χώρο και διόγκωση των ωοθηκών. Σκοπός της παρούσας 
ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού OHHS σοβαρού βαθμού που 
αντιμετωπίστηκε στην κλινική μας.  
Υλικό και Μέθοδος: Γυναίκα 30 ετών, προσήλθε στο ΤΕΠ με διάχυτο κοιλιακό άλγος, κοιλιακή 
διάταση, δύσπνοια και ναυτία από 24ώρου. Η ασθενής είχε υποβληθεί σε κύκλο εξωσωματικής 
γονιμοποίησης και η εμβρυομεταφορά έγινε προ εννιαημέρου. Η θεραπεία διέγερσης έγινε με μακρύ 
πρωτόκολλο. Η ωοληψία απέδωσε 11 ωοθυλάκια και ακολούθησε η εμβρυομεταφορά 2 
βλαστοκύστεων. Το βάρος της ήταν 81,8 kg, το ύψος ήταν 1,63m και η περίμετρος κοιλίας ήταν 
104,5cm. Η ασθενής παρουσίαζε όψιμο OHSS σοβαρού βαθμού με μεγάλη ασκιτική συλλογή υγρού, 
κοιλιακό άλγος, δύσπνοια, αιμοσυμπύκνωση με Ht 45,1%,Hb 14,9 g/dl, λευκοκυττάρωση 20,9 Κ/μl, 
και β-hCG 105,7. Η υπερηχογραφική εξέταση ανέδειξε αμφοτερόπλευρα διογκωμένες πολυκυστικές 
ωοθήκες και μεγάλη ποσότητα ασκίτη. Η ακτινογραφία θώρακος έδειξε άμβλυνση των 
πλευροδιαφραγματικών γωνιών άμφω. Στον υπέρηχο θώρακος μετρήθηκε πλευριτική συλλογή 1,2lt 
δεξιά.  
Αποτελέσματα: H θεραπεία περιελάμβανε ανά 24ωρο: 1.500ml NaCl 0.9%,500ml νερό από το 
στόμα, (iv) 50ml human albumin 20% x 2 με iv 1/2 Lasix 20mg ακολουθούμενη 30 λεπτά μετά την 
χορήγηση της αλβουμίνης, χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη 4.500iu x 1 και καβεργολίνη 0,5mg x 1 
για 8 ημέρες. Επίσης, έγινε διακοιλιακή παρακέντηση 1lt ασκιτικού υγρού και εκκενωτική πλευριτική 
παρακέντηση 800ml του (δε) πνεύμονα. Η ασθενής εξήλθε από την κλινική μετά από νοσηλεία 17 
ημερών.  
Συμπεράσματα: To ΟΗSS αποτελεί σοβαρή επιπλοκή της ελεγχόμενης διέγερσης ωοθηκών, 
περιστασιακά απειλητική για την ζωή. Η όψιμη μορφή του συνδρόμου αντανακλά την ενδογενή 
επίδραση της hCG σε μια αρχόμενη κύηση, είναι πιο σοβαρή συνήθως και διαρκεί περισσότερο από την 
πρώιμη. Η μείωση του κινδύνου για OHSS μπορεί να επιτευχθεί με την ορθότερη χρήση των 
γονατροπινών και της hCG.       
 

 •  
 

ΕΑ-19 
H εξωσωματική γονιμοποίηση μετά τα 45. Ουτοπία ή πραγματικότητα;  

Αντώνιος Σφακιανάκης, Σοφοκλής Σταύρου, Πέτρος Δρακάκης, Κωνσταντίνος Καλλιανίδης, 
Δημήτριος Λουτράδης  
Α’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"   
 
Εισαγωγή/Σκοπός: Να εκτιμηθεί η επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε γυναίκες 
προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας (>45 έτη) καθώς επίσης και να αξιολογηθούν οι παράγοντες 
που συμβάλλουν στο μειωμένο ποσοστό επίτευξης κυήσεων και ζώντων νεογνών.  
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Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 34 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε 63 κύκλους 
εξωσωματικής γονιμοποίηση στη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής της Ά Μαιευτικής και 
Γυναικολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το διάστημα 2013-2017. Μέσος όρος ηλικίας ήταν 
τα 45,9 έτη, η μέση τιμή της θυλακιοτρόπου ορμόνης στον ορό των γυναικών (FSH) ήταν 11,31 
mIU/ml, ενώ η μέση τιμή της αντιμυλλέριου ορμόνης ήταν 2,1 ng/ml. Μεταξύ των παραγόντων 
υπογονιμότητας που μελετήθηκαν ήταν ο σαλπιγγικός, ο ανδρικός καθώς και η παθολογία της 
ενδομητρικής κοιλότητας. Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το βραχύ πρωτόκολλο, ο 
φυσικός κύκλος, οι ανταγωνιστές GnRH και η κιτρική κλομιφαίνη (CC).  
Αποτελέσματα: Εκ των 63 κύκλων ακυρώθηκαν οι 8, ποσοστό 13%, ο μέσος αριθμός 
μεταφερθέντων εμβρύων ανά κύκλο ήταν 1,2 (76/63), ενώ το ποσοστό των μεταφερθέντων εμβρύων 
που εμφυτεύθηκαν ήταν 2,6% (2/76). Όσον αφορά τα αποτελέσματα ανά κύκλο, το ποσοστό των 
κύκλων που οδήγησαν σε επίτευξη κύησης ήταν 3,2% (2/63), ενώ το ποσοστό των κύκλων που 
οδήγησαν σε ζώντα νεογνά ήταν 0% (0/63). Σχετικά με τα αποτελέσματα ανά μεταφορά, ο συνολικός 
αριθμός εμβρύων που μεταφέρθηκαν ήταν 76, μεταξύ των οποίων ποσοστό 2,6% (2/76) οδήγησαν σε 
επίτευξη κύησης, ενώ κανένα από τα μεταφερθέντα έμβρυα δεν οδηγήθηκε σε επιτυχή έκβαση κύησης 
(0/76). Πιο συγκεκριμένα τα δύο έμβρυα που εμφυτεύθηκαν, παλινδρόμησαν στις οκτώ και επτά 
εβδομάδες κύησης.  
Συμπεράσματα: Το ποσοστό επίτευξης κύησης με επιτυχή έκβαση σε γυναίκες προχωρημένης 
αναπαραγωγικής ηλικίας μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση πλησιάζει το μηδέν. Ως εκ τούτου 
κρίνεται σκόπιμο να μελετηθεί περαιτέρω η αιτιολογική συσχέτιση του χαμηλού ποσοστού ακύρωσης 
των κύκλων και του χαμηλού ποσοστού εμφύτευσης των εμβρύων με το ωοθηκικό απόθεμα, την 
ποιότητα του εμβρύου και  την υποδεκτικότητα του ενδομητρίου. 

 

 •  
 

ΕΑ-20 
Παράγοντες κινδύνου ενδομητρίων θανάτων τρίτου τριμήνου κύησης. Μια 
ολιστική προσέγγιση  
Σοφοκλής Σταύρου, Αντώνιος Σφακιανάκης, Πέτρος Δρακάκης, Κωνσταντίνος Καλλιανίδης, 

Δημήτριος Λουτράδης  
Ά Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»  
 
Σκοπός: Υπάρχει πληθώρα αναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία, αναφορικά με το συσχετισμό 
διαφόρων παραγόντων κινδύνου και τον ενδομήτριο θάνατο τρίτου τριμήνου, όπως ο σακχαρώδης 
διαβήτης κύησης, η προεκλαμψία, οι ενδομήτριες λοιμώξεις καθώς και η ενδομήτρια υπολειπόμενη 
ανάπτυξη. Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό πλην των ανωτέρω παραγόντων, να μελετηθούν 
δημογραφικοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στις έγκυες.  
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 27 περιστατικά ενδομητρίων θανάτων κυήσεων 
μεγαλύτερων ή ίσων των 28 εβδομάδων, από το αρχείο της Ά Πανεπιστημιακής Μαιευτικής και 
Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», την τελευταία διετία (2015-2017). Οι 
παράγοντες κινδύνου που αξιολογήθηκαν ήταν η ηλικία της εγκύου, η φυλή (λευκή/ καυκάσια, ρομά, 
ασιατική και μαύρη), το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, το κάπνισμα, ο δείκτης μάζας σώματος (BMI), 
το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία κυήσεως, η παρακολούθηση ή μη της κυήσεως, καθώς και η ύπαρξη ή 
μη παθολογίας κυήσεως.  
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών ήταν 31 ετών, ο μέσος όρος του δείκτη μάζας 
σώματος ήταν 25,8 kg/m2 (BMI), ενώ η επικρατέστερη φυλή ήταν η λευκή-καυκάσια. Η πλειοψηφία 
των γυναικών είχε χαμηλό μορφωτικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, οι 10/27 ήταν καπνίστριες, 
ενώ η μέση ηλικία κύησης ήταν οι 32 εβδομάδες, ενώ όσον αφορά την παθολογία κύησης η 
προεκλαμψία ήταν ο ισχυρότερος παράγοντας συσχέτισης με τον ενδομήτριο θάνατο.  
Συμπεράσματα: Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα,  διαφαίνεται ότι το χαμηλό μορφωτικό και 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για τους ενδομήτριους θανάτους 
τρίτου τριμήνου, ενώ προεξάρχουσα αιτία θανάτων ήταν η προεκλαμψία.   



 

Σελίδα | 19 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  
 
ΑΑ-01 
Ινομυωματεκτομή και καισαρική τομή: ασφαλής επιλογή;   
Βικτωρία-Βαρβάρα Πάλλα 
Diakonie -Klinikum Schwäbisch Hall, Ob/Gyn Department 
 
Εισαγωγή: Ινομυώματα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με συχνότητα 0.5%-5%, με 
1 στις 10 γυναίκες να εμφανίζουν σχετικές επιπλοκές. Η ινομυωματεκτομή κατά τη διάρκεια της 
καισαρικής τομής είναι αμφιλεγόμενο θέμα λόγω της κυριότερης επιπλοκής της, που είναι η μη 
ελεγχόμενη αιμορραγία. Η συγκεκριμένη μελέτη ερευνά αναδρομικά τα μετεγχειρητικά συμβάντα μετά 
από ταυτόχρονη  ινομυωματεκτομή και καισαρική τομή.  
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 190 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε ταυτόχρονη 
ινομυωματεκτομή και καισαρική τομή καθώς και 410 γυναίκες με γνωστά ινομυώματα που 
υποβλήθηκαν μόνο σε καισαρική τομή. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, η ηλικία 
κύησης, οι μετεγχειρητικές επιπλοκές, η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και η διάρκεια νοσηλείας 
καταγράφηκαν και αναλύθηκαν.  
Αποτελέσματα:  Οι δύο ομάδες ασθενών δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους ως προς τα 
χαρακτηριστικά τους. Η μέση διαφορά της προ- και μετεγχειρητικής αιμοσφαιρίνης ήταν παρόμοια στις 
δύο ομάδες, ενώ καμία ασθενής δε χρειάσθηκε μετάγγιση. Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές, όπως ο 
πυρετός δε διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων. Η ινομυωματεκτομή προσέθετε 14 λεπτά στη διάρκεια 
της επέμβασης και 0.6 ημέρες στη διάρκεια της νοσηλείας, διαφορά που ήταν στατιστικά σημαντική. 
Στις ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ινομυωματεκτομή δε χρειάστηκε υστερεκτομή ή δεύτερη 
επέμβαση.  
Συμπεράσματα: Η ινομυωματεκτομή κατά τη διάρκεια της καισαρικής τομής προτείνεται σε 
επιλεγμένες περιπτώσεις και θα πρέπει να διενεργείται από έμπειρους χειρουργούς.     

 

 •  
 

ΑΑ-02 
CA125, HE4 και δείκτης ROMA στην προεγχειρητική εκτίμηση ωοθηκικών όγκων   

Νικόλαος Μπλόντζος, Χρήστος Ιαβάτσο, Μιχαήλ Διακοσάββας, Νικόλαος Γεωργοπαπαδάκος, 
Δημήτριος Μανιάτης, Δημήτριος Παπαθεοδώρου, Νικόλαος Καλίνογλου, Γεώργιος Βοργιάς   
Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Γυναικολογική Κλινική   
  
Εισαγωγή/Σκοπός: Ο νεοδείκτης Ca-125 χρησιμοποιείται ευρέως κατά την προεγχειρητική 
διερεύνηση ασθενών με εξαρτηματικούς όγκους. Σκοπός της εργασίας μας είναι να καθορίσουμε αν η 
προσθήκη του HE4 και κατά συνέπεια του δείκτη ROMA μπορεί να βελτιώσει τη διαγνωστική ακρίβεια 
για την πρόβλεψη πιθανής κακοήθειας.  
Υλικό και Μέθοδος: Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών αξιολογήσαμε 208 ασθενείς με 
εξαρτηματικούς όγκους χρησιμοποιώντας το Ca-125,HE4 και το δείκτη ROMA. Ως σημείο αναφοράς 

χρησιμοποιήθηκε η τελική ιστολογική έκθεση. Αναζητήσαμε τη μέση τιμή των προαναφερθέντων 
δεικτών καθώς και το 95% CI (confdence interval-διάστημα εμπιστοσύνης) για καλοήθεις, οριακής 
κακοήθειας και κακοήθεις όγκους καθώς και την ευαισθησία, την ειδικότητα, τη θετική και αρνητική 
προγνωστική αξία. Τέλος, υπολογίσαμε τις καμπύλες ROC και συγκρίναμε τη διαγνωστική τους αξία και 
τα σχετικά σημεία διαχωρισμού (cut-of points).  
Αποτελέσματα: Από τις ασθενείς που αξιολογήσαμε στις 129 ανευρέθηκε καλοήθης όγκος, σε 10 
όγκος οριακής κακοήθειας και σε 68 κακοήθης όγκος. Η μέση τιμή για το Ca-125 ήταν 15.4, 56.35 και 

153.4 αντίστοιχα, για το HE4 51.84, 59.91, 219.05, ενώ για το δείκτη ROMA 8.66, 34.61 και 65.87 
αντιστοίχως. Ο δείκτης ROMA παρουσίασε μεγαλύτερη ευαισθησία στη διάγνωση της κακοήθειας σε 
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σχέση με τα Ca-125 και HE4 μεμονωμένα (80.88%, 76.47% και 67.65% αντίστοιχα), αλλά μικρότερη 
ειδικότητα συγκριτικά με το HE4 (76.98%, 74.82% και 87.77% αντίστοιχα). Χρησιμοποιώντας τις 
καμπύλες ROC, ο δείκτης ROMA παρουσίασε ίδια τιμή AUC =0.86 (area under the curve) με το HE4 
ενώ το Ca-125 AUC=0.81. Τέλος, τα σημεία διαχωρισμού (cut-of points) για κακοήθη νόσο 
υπολογίστηκαν σε 52,4 για το Ca-125, 97.53 για το ΗΕ4 και 98,39 για το ROMA.  
Συμπεράσματα: Η προσθήκη του HE4 και η αξιολόγηση του δείκτη ROMA βελτιώνει την 
προεγχειρητική διαγνωστική ακρίβεια σε ασθενείς με εξαρτηματικούς όγκους.   
 

 •  
 

ΑΑ-03 
Σπάνιο περιστατικό καρκινώματος περιτοναίου σε ασθενή με ιστορικό 

προηγηθείσας ολικής υστερεκτομής μετά των εξαρτημάτων λόγω CINIII  
Νικόλαος Μπλόντζος, Χρήστος Ιαβάτσο, Ευάγγελος Βαφίας, Μιχαήλ Διακοσάββας, 
Παναγιώτης Τεμπλαλέξης, Πέτρος Τσούρας, Γεώργιος Βοργιάς, Νικόλαος Καλίνογλου  
Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Γυναικολογική Κλινική   
  
Εισαγωγή/Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού ανάπτυξης 
ορώδους καρκινώματος του περιτοναίου σε ασθενή με ιστορικό ολικής υστερεκτομής μετά των 
εξαρτημάτων προ τριετίας λόγω υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακής δυσπλασίας τραχήλου (CIN III).  
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής 53 ετών προσήλθε στην κλινική μας προς περαιτέρω διερεύνηση 
υψηλών τιμών Ca-125 στα πλαίσια follow-up μετά από ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων προ 
τριετίας λόγω CIN III, με ελεύθερα όλα τα χειρουργικά όρια εκτομής και χωρίς στοιχεία διηθητικής 
ανάπτυξης σύμφωνα με την ιστολογική έκθεση. Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο ελέγχθηκαν 
αυξημένες τιμές Ca-125 και HE4(418,1 και 185 αντίστοιχα), ενώ η γαστροσκόπηση, η κολονοσκόπηση 
καθώς και το test-pap απέβησαν φυσιολογικά. Σε μαγνητική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας 
αναδείχθηκαν μικρή ασκιτική συλλογή στο δουγλάσειο χώρο και περιηπατικά, ενώ στο αριστερό τμήμα 
του μείζονος επιπλόου αναγνωρίστηκαν μικρού βαθμού θολερότητα και ελάχιστα μικροοζώδη ασαφή 
στοιχεία.  
Αποτελέσματα: Η ασθενής υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροσκόπηση, όπου διαπιστώθηκαν μικρή 
συλλογή δουγλασείου, διάσπαρτες ολίγων χιλιοστών εμφυτεύσεις επί του τοιχωματικού περιτοναίου 
και τα ημιδιαφράγματα αμφοτερόπλευρα , ενώ το επίπλουν εμφανίστηκε  με διάσπαρτη νόσο. Δεν 
αναγνωρίσθηκε υπολειπόμενος ωοθηκικός ιστός. Ελήφθησαν βιοψίες τμήματος επιπλόου το οποίο 
σύμφωνα με την ιστολογική εξέταση διηθούνταν από ένα χαμηλής διαφοροποίησης κακόηθες 
νεόπλασμα. Δεδομένης της ανοσοϊστοχημικής μελέτης, του ιστορικού της ασθενούς και των λοιπών 
κλινικοεργαστηριακών στοιχείων, η παθολογοανατομική έκθεση κατέληξε σε πρωτοπαθές καρκίνωμα 
περιτοναίου ορώδους τύπου. Κατόπιν απόφασης του Ογκολογικού Συμβουλίου, η ασθενής 
προγραμματίσθηκε για χημειοθεραπεία.  
Συμπεράσματα: Αν και σπάνια μορφή κακοήθειας, υπενθυμίζουμε το πρωτοπαθές καρκίνωμα 
περιτοναίου ως κλινική  οντότητα. Ο συγκεκριμένος τύπος καρκινώματος θα πρέπει πάντα να 
συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση επί εργαστηριακών ή/και απεικονιστικών ευρημάτων, 
ακόμα και αν οι ασθενείς έχουν υποβληθεί σε αμφοτερόπλευρη εξαρτηματεκτομή.  
 

 •  
 

ΑΑ-04 
Ανάπτυξη λειομυωμάτων σε ασθενή με σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Kuster-
Hauser   

Νικόλαος Μπλόντζος, Χρήστος Ιαβάτσο, Παναγιώτης Τζώνης, Σωτηρία Τσαγγούρη, Νικόλαος 
Γεωργοπαπαδάκος, Δημήτριος Κορφιάς, Νικόλαος Καλίνογλου, Γεώργιος Βοργιάς  
Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Γυναικολογική Κλινική   
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Εισαγωγή/Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού ανάπτυξης 
λειομυωμάτων σε έδαφος απλαστικής μήτρας ασθενούς με γνωστό σύνδρομο Mayer-Rokitansky-
Kuster-Hauser(MRKH) και συνοδές, σχετιζόμενες με αυτό συγγενείς ανωμαλίες.  
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής 44 ετών πάσχουσα από σύνδρομο MRKH τύπου ΙΙ, με ιστορικό 
χειρουργικής διάνοιξης της πνευμονικής βαλβίδας και πλαστικής αποκατάστασης κόλπου κατά 
Κρεατσά, προσήλθε στην κλινική μας προς περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση πολυλοβωτού 
σχηματισμού 92χ79 χιλιοστά στην ελάσσονα πύελο, σύμφωνα με μαγνητική τομογραφία κάτω κοιλίας 
στην οποία υπεβλήθη λόγω αναφερόμενων αιμωδιών και έντονου άλγους υπογαστρίου από τριμήνου. 
Η τελευταία έθεσε θέμα διαφορικής διάγνωσης μεταξύ πολλαπλών ινομυωματωδών πυρήνων και 
εξεργασίας εκ των εξαρτημάτων.  
Αποτελέσματα: Προεγχειρητική τοποθέτηση pigtail αμφοτερόπλευρα. Διενεργήθηκε ερευνητική 
λαπαροτομία όπου ανευρέθηκε στην ανατομική θέση της μήτρας ινώδης ταινία φέρουσα πολλαπλούς 
ωοειδείς  συμπαγείς όγκους, ενώ τα εξαρτήματα αναγνωρίστηκαν φυσιολογικά. Πραγματοποιήθηκε 
εκτομή των προαναφερθέντων όγκων και αμφοτερόπλευρη εξαρτηματεκτομή. Η παθολογοανατομική 
εξέταση ανέδειξε πλήρη απλασία της μήτρας, ενώ τα ωοειδή μορφώματα αφορούσαν λειομυώματα 
που πιθανόν να προέρχονται από παρασαλπιγγικό ιστό ή ιστό του τύπου του παραμητρίου που δεν 
ακολούθησε την κανονική γραμμή κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη.  
Συμπεράσματα: Ακόμα και σε έδαφος απλαστικής/υποπλαστικής μήτρας, όπως στο σύνδρομο MRKH, 
είναι δυνατόν να αναπτυχθούν λειομυώματα. Υπενθυμίζουμε αυτή την κλινική οντότητα, ώστε να 
συμπεριλαμβάνεται πάντα στη διαφορική διάγνωση όγκου ελάσσονος πυέλου στη συγκεκριμένη ομάδα 
ασθενών. Σημαντικό, τέλος, κρίνεται κατά την αρχική διάγνωση του συνδρόμου να αναζητούνται και 
να θεραπεύονται συνοδές ανωμαλίες (ουροποιητικού, καρδιαγγειακού, σκελετικού συστήματος).  
 

 •  
 

ΑΑ-05 
Πυελικός και παραορτικός λεμφαδενικός καθαρισμός στη χειρουργική 
γυναικολογική ογκολογία (καρκίνος ενδομητρίου, ωοθήκης, τραχήλου) - Tips and 
Tricks  

Σωτηρία Τσαγγούρη, Νικόλαος Μπλόντζος, Παναγιώτης Τεμπλαλέξης, Ευγενία Καραβιώτη, 
Δημήτριος Κορφιάς, Χρήστος Ιαβάτσο, Γεώργιος Βοργιάς, Νικόλαος Καλίνογλου  
Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά, Γυναικολογική Κλινική  
  
Εισαγωγή/Σκοπός: Είναι ευρέως γνωστή η σημασία του πυελικού και του παρααορτικού 
λεμφαδενικού καθαρισμού στη χειρουργική αντιμετώπιση των γυναικολογικών κακοηθειών. Σκοπός 
μας είναι η παρουσίαση χρήσιμων tips and tricks για τη διενέργεια τους.  
Υλικό και Μέθοδος: Αναφερόμαστε στην τεχνική  της πυελικής και παρααορτικής λεμφαδενεκτομής. 
Η άρτια γνώση της ανατομίας και των ανατομικών συσχετίσεων είναι σημαντική για την 
ελαχιστοποίηση των επιπλοκών.  
Αποτελέσματα: Ο πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός ξεκινά με την επαρκή πρόσβαση στον 
οπισθοπεριτοναικό χώρο. Σημαντικά σημεία αποτελούν η αναγνώριση της έσω λαγονίου αρτηρίας, της 
εν τω βάθει περισπωμένης λαγόνιας φλέβας, της έξω λαγονίου φλέβας, η προσέγγιση του θυροειδούς 
βόθρου και η αναγνώριση του θυροειδούς νεύρου. Κατά τον παρααορτικό λεμφαδενικό καθαρισμό 
σημαντικοί χειρουργικοί χρόνοι είναι η αναγνώριση των ουρητήρων, της κάτω κοίλης φλέβας, της 
fellow's vein καθώς και των ωοθηκικών αγγείων.  
Συμπεράσματα: Εκτιμούμε πως οι προτάσεις μας για τη διενέργεια του πυελικού και παρααορτικού 
λεμφαδενικού καθαρισμού κατά τα γυναικολογικά ογκολογικά χειρουργεία θα αποτελέσουν χρήσιμο 
εργαλείο στα χέρια του γυναικολόγου ογκολόγου με στόχο την επίτευξη του καλύτερου χειρουργικού 
αποτελέσματος και τη συνοδό ελαχιστοποίηση των επιπλοκών.  
 

 •  
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ΑΑ-06 
Μύλη κύηση: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού και ανασκόπηση 

κατευθυντήριων οδηγιών  
Ελπίς Γαλάτη, Χρήστος Ιαβάτσο, Νικόλαος Γεωργοπαπαδάκος, Μιχαήλ Διακοσάββας, 
Νικόλαος Μπλόντζος, Τζίνο Βεκκίνι, Νικόλαος Καλίνογλου, Γεώργιος Βοργιάς   
Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Γυναικολογική Κλινική   
  
Εισαγωγή/Σκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού μύλης κύησης και η υπενθύμιση των 
κατευθυντήριων οδηγιών διάγνωσης και αντιμετώπισης.   
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής 27 ετών, δευτεροτόκος, Ινδονησιακής καταγωγής, διακομίστηκε στη 
Γυναικολογική Κλινική του Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά λόγω κολπικής αιμόρροιας, αδυναμίας, άλγους 
υπογαστρίου και υπερηχογραφική εικόνα μύλης κύησης σε ηλικία κύησης 19 (+3) εβδομάδων. 
Προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερή και απύρετη. Η γυναικολογική εξέταση ανέδειξε τράχηλο 
οιδηματώδη και κινητό και παρουσία αιματοπηγμάτων χωρίς σημεία ενεργού αιμορραγίας και μήτρα 
ευμεγέθη που αντιστοιχούσε στην εβδομάδα κύησης.   
Αποτελέσματα: Το διακολπικό υπερηχογράφημα ανέδειξε απουσία ενδομήτριου εμβρυϊκού σάκου και 
αντ' αυτού απεικονίστηκε υποηχογενής περιοχή σε έκταση 8,5cm περίπου με παρουσία βοτρυοειδών 
σχηματισμών και υπερηχογενών στικτών στοιχείων εντός αυτής, με υπεραγγειούμενη περιοχή προς το 
μυομήτριο στο αριστερό πλάγιο τμήμα (πιθανώς διηθητική). Η CT άνω-κάτω κοιλίας ανέδειξε 
διείσδυση πρόσθιου τοιχώματος της μήτρας με εμφανή διήθηση του δεξιού κέρατος της μήτρας. Κατά 
την εισαγωγή η β-hCG ήταν 9.300 mIU/ml. Η ασθενής υπεβλήθη σε εκκενωτική απόξεση ενδομήτριας 
κοιλότητας, με παρουσία βοτρυοειδών και κυστικών σχηματισμών. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε 
λάχνες κύησης, συγκυτιοτροφοβλαστικά κύτταρα και φθαρτό με αιμορραγική διαπότιση και 
εκφυλισμένο/νεκρωμένο, με αρκετές περιοχές ενεργού φλεγμονής στο φθαρτό. Τέθηκε η διάγνωση 
μύλης κύησης διάχυτου τύπου χωρίς αποδεικτικά στοιχεία κακοήθους βιολογικής συμπεριφοράς. Στο 

ογκολογικό συμβούλιο αποφασίστηκε παρακολούθηση των επιπέδων της β-χοριακής γοναδοτροπίνης. 
Η παρακολούθησή τους για διάστημα δύο μηνών έδειξε σαφή μειούμενη τάση της ορμόνης και η 
μέτρηση σταμάτησε ύστερα από την παρατήρηση τριών συνεχόμενων μηδενικών μετρήσεων.   
Συμπεράσματα: Η τροφοβλαστική νόσος της κύησης είναι σπάνια, με επίπτωση 1/714 γεννήσεις. Στις 
γυναίκες Ασιατικής καταγωγής έχει υψηλότερη επίπτωση σε σχέση με τις υπόλοιπες (1/387 γεννήσεις). 
Λόγω της σπανιότητας της νόσου, συνιστάται η αντιμετώπισή της βάσει κατευθυντήριων οδηγιών σε 
εξειδικευμένο γυναικολογικό ογκολογικό κέντρο.   
 

 •  
 

ΑΑ-07 
Όψιμη μεταστατική εστία επιπλόου σε ασθενή με χειρουργηθέντα καρκίνο 
τραχήλου μήτρας  

Ελπίς Γαλάτη, Χρήστος Ιαβάτσο, Παναγιώτης Τεμπλαλέξης, Πέτρος Τσούρας, Μιχαήλ 
Διακοσάββας, Τζίνο Βεκκίνι, Νικόλαος Καλίνογλου, Γεώργιος Βοργιάς   
Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Γυναικολογική Κλινική   
 
Εισαγωγή/Σκοπός: Η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού χειρουργηθέντος καρκίνου 
τραχήλου μήτρας με καθυστερημένη εμφάνιση μεταστατικής εστίας στο επίπλουν.   
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής 55 ετών, με ιστορικό ριζικής υστερεκτομής λόγω ενδομητριοειδούς 
αδενοκαρκινώματος τραχήλου μέτριας διαφοροποίησης St IB1 προ 10ετίας και ριζικής μαστεκτομής 
αριστερά προ 3ετίας λόγω πορογενούς διηθητικού αδενοκαρκινώματος μαστού grade 2, προσήλθε στη 
Γυναικολογική Κλινική προς διερεύνηση κυστικού σχηματισμού στην άνω κοιλία, ευρεθέντος στα 
πλαίσια παρακολούθησης. Η ασθενής επί 10ετίας ήταν ασυμπτωματική. Απεικονιστικά περιγράφεται 
κυστικός σχηματισμός παρά τη σπλαγχνική επιφάνεια του σπλήνα 3,3cm και δεύτερος στην περιοχή 
του εγκαρσίου μεσόκολου 4,2cm. Σε PET/CT: οζώδης πάχυνση του μείζονος τόξου του στομάχου με 
αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα SUVmax 5,54, και δύο υπερμεταβολικοί κυστικοί σχηματισμοί: 1) 
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αριστερού υποχονδρίου με SUVmax 5,19, μεταξύ στομάχου και πύλης σπληνός, 2,5Χ3,43cm, που δεν 
διαχωρίζεται σαφώς από την οζώδη αλλοίωση του στομάχου και συνέχεται με αυτόν στην περιφέρεια, 
όπου εμφανίζει πάχυνση του τοιχώματος και 2) στο εγκάρσιο μεσόκολο αριστερά σε επαφή με έλικα 
της νήστιδας 3,24Χ4,09cm με SUVmax 8,31. Η κολονοσκόπηση έδειξε σημαντική καθήλωση στο 
σιγμοειδές και στο εγκάρσιο και η γαστροσκόπηση δεν έδειξε στοιχεία κακοήθειας.   
Αποτελέσματα: Η απόφαση του ογκολογικού συμβουλίου προεγχειρητικά ήταν χειρουργική εξαίρεση 
των βλαβών. Έγινε εξαίρεση μορφωμάτων μείζονος επιπλόου και πύλης σπληνός και επιπλεκτομή. Η 
τελική ιστολογική εξέταση ανέδειξε μέτριας και εστιακά χαμηλής διαφοροποίησης αδενοκαρκίνωμα με 
μορφολογικούς χαρακτήρες και ανοσοφαινότυπο συμβατούς με προέλευση τον τράχηλο της μήτρας. Η 
απόφαση του ογκολογικού συμβουλίου ήταν συμπληρωματική χημειοθεραπεία.   
Συμπεράσματα: Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν επανεξέταση ασθενών που χειρουργήθηκαν 
για καρκίνο τραχήλου κλινικά, με κυτταρολογική εξέταση του κολοβώματος και απεικονιστικά, για 5 
έτη. Όψιμη μεταστατική εστία στο επίπλουν από καρκίνο τραχήλου περιγράφεται ως πολύ σπάνια στη 
διεθνή βιβλιογραφία. Με την πρόοδο των απεικονιστικών τεχνικών και τη συχνή παρακολούθηση των 
ασθενών, η υποτροπή του καρκίνου του τραχήλου μπορεί να εμφανίζεται σε λιγότερο τυπικά σημεία.   
 

 •  
 

ΑΑ-08 
Υπερηχογραφική εικόνα διάτρησης μήτρας μετά από θεραπευτική απόξεση λόγω 
παλίνδρομης κύησης - Αναφορά περιστατικού 
Γεώργιος Κοντόπουλος, Νικόλαος Τσαγκούλης, Ιωάννης Οικονόμου, Απόστολος Ζιώγας,  

Μαρία Αλεξίου, Στέλλα Γκριτζέλη, Σωτήριος Κουβελάς, Μόνδερ Αμάρι  
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική  Π.Γ.Ν Λάρισας  
 
Εισαγωγή: Η διάτρηση της μήτρας αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή της διαγνωστικής - θεραπευτικής 
απόξεσης. Ακριβή ποσοστά των διατρήσεων δεν είναι διαθέσιμα, καθώς αρκετές περιπτώσεις είναι 
ασυμπτωματικές. Ενδεικτικά καταγράφεται ότι η επίπτωση της διάτρησης μήτρας σε διακοπές κύησης 
πρώτου τριμήνου είναι 0,4%, ενώ υψηλότερη είναι στο δεύτερο τρίμηνο κύησης. Παρά το γεγονός ότι 
η διάτρηση της μήτρας αποτελεί μια σπάνια επιπλοκή που συχνά διαδράμει ασυμπτωματικά, ωστόσο 
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό των γειτονικών ενδοκοιλιακών οργάνων, ή σε αιμορραγία.  
Σκοπός: Η παρουσίαση  υπερηχογραφικής εικόνας διάτρησης μήτρας σε γυναίκα που υποβλήθει σε 
θεραπευτική απόξεση λόγω παλίνδρομης κύησης πρώτου τριμήνου.  
Υλικό και Μέθοδος: Γυναίκα 33 ετών, προσέρχεται στα ΕΙ Μ/Γ με αμηνόρροια και θετικό test κύησης 
για έναρξη παρακολούθησης της εγκυμοσύνης. Από το ιστορικό και την ΤΕΡ διαπιστώθει ότι πρόκειται 
για 9 εβδομάδων κύηση, τριτότοκο με 2 ΦΤ στο παρελθόν και  ελεύθερο χειρουργικό ιστορικό. Κατά 
τον υπερηχογραφικό έλεγχο εντοπίζεται ενδομήτριος σάκος κύησης, με μέση διάμετρο 30 mm και 
χωρίς ορατό εμβρυικό πόλο. Τα εξαρτήματα απεικονίζονται χωρίς παθολογικά ευρήματα. Γίνεται 
μέτρηση της β-hcg και επανέλεγχος αυτής σε 48 ώρες. Οι δυο διαδοχικές τιμές της ήταν 76830 και 
75000 αντίστοιχα. Αποφασίστηκε η αντιμετώπιση με θεραπευτική απόξεση. Κατά την διάρκεια της 
επέμβασης και την αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση διαπιστώθηκε μήτρα σε πρόσθια κλίση και κάμψη 
με τον πυθμένα αυτής στο ύψος της ηβικής σύμφυσης. Κατά την μυλομέτρηση διαπιστώνεται 
διάτρηση της μήτρας λόγω εισόδου της μύλης σε όλο της το μήκος εντός της μήτρας. Ακολουθεί 
διαστολή του τραχήλου και αδρή θεραπευτική απόξεση με ξέστρο και όχι διά αναρρόφησης, υπό 
υπερηχογραφικό έλεγχο για έλεγχο του μήκους της μήτρας αλλά και του πυθμένα αυτής. Κατά την 
άμεση μετεγχειρητική πορεία η ασθενής παραμένει σταθερή αιμοδυναμικά και ασυμπτωματική. Την 
πρώτη μετεγχειρητική ημέρα διενεργείται κολπικό υπερηχογράφημα και εντοπίζονται ίχνη ελεύθερου 
υγρού στον δουγλάσσειο χώρο, υπολείμματα σάκου κύησης στην ενδομητρική κοιλότητα 15 mm, 
καθώς επίσης και μια υπερηχογένεια με σωληνοειδή διαμόρφωση σε όλο το πάχος του μυομητρίου στο 
ύψος του πυθμένα της μήτρας (σημείο διάτρησης). Η ασθενής εξέρχεται ασυμπτωματική μετά από 48 
ώρες και επανέρχεται την τέταρτη μετεγχειρητική ημέρα για εργαστηριακό και υπερηχογραφικό έλεγχο 
στον οποίο και διαπιστώθει η σωληνοειδή διαμόρφωση του μυομητρίου. Σε τακτικό επανέλεγχο 30 
ημέρες μετά την επέμβαση διενεργείται κολπικό υπερηχογράφημα στο οποίο δεν εντοπίζονται 
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παθολογικά ευρήματα, παρά μία μόλις υποφαινόμενη υποηχοϊκή σωληνοειδή διαμόρφωση στο σημείο 
της διάτρησης.  
Συμπεράσματα: Η διάτρηση της μήτρας είναι μια σπάνια, αλλά μια εν δυνάμει επιπλοκή που 
σχετίζεται με μια απόξεση. Ασθενείς με διάτρηση της μήτρας συνήθως παραμένουν σταθεροί 
αιμοδυναμικά, ωστόσο μπορεί να υπάρχει τραυματισμός του εντέρου, της ουροδόχου κύστης, μεγάλη 
αιμορραγία, εμπύρετο, σήψη και περιτονίτιδα. Σχετικά με τα χειρουργικά εργαλεία που προκαλούν την 
διάτρηση, το μεγαλύτερο ποσοστό προκαλείται από τις συσκευές αναρρόφησης και ακολουθούν η 
μύλη και τα κηρία διαστολής του τραχήλου. Η διάγνωση της διάτρησης της μήτρας σε 
ασυμπτωματικές ασθενείς συχνά τίθεται απεικονιστικά μέσω του κολπικού υπερηχογραφήματος καθώς 
απεικονίζεται σαν υπερηχογενή εστία στο σώμα της μήτρας.  
Βιβλιογραφία  
1) Tristan SB, Gilliam M. First trimester surgical abortion. Clin Obstet Gynecol. 2009;52:151-59  
2) Kaali SG, Szigetvari IA, Bartfai GS. The frequency and management of uterine perforations during 
first-trimester abortions. Am J Obstet Gynecol. 1989;161:406-08   
3) Augustin G, Majerovic M, Luetic T. Uterine perforation as a complication of surgical abortion 
causing small bowel obstruction: a review. Arch Gynecol Obstet. 2013;288:311-23  
4) Coughlin LM, Sparks DA, Chase DM, Smith J. Incarcerated small bowel associated with elective 
abortion uterine perforation. J Emerg Med. 2013;44:e303-06  
5) Tokuda H, Nakago S, Kato H, Oishi T. Bleeding in the retroperitoneal space under the broad 
ligament as a result of uterine perforation after dilatation and curettage: Report of a case. J Obstet 
Gynaecol Res. 2017 Jan 21  
6) Crosfill FM, Hughes S. Ultrasound scan appearance of perforated uterus after surgical evacuation of 
retained products of conception. J Obstet Gynaecol. 2006 Apr;26(3):278-9  
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ΑΑ-09 
Λέμφωμα μαστού σε ασθενή με Νon-Hodgkin λέμφωμα Β-κυττάρων  
Σπυρίδων Μαρινόπουλος1, Παναγιώτης Σαφιολέας1, Ελένη Βασιλοπούλου1, Λαμπρινή Σκορδά2, 

Φλώρα Ζαγουρή3, Μαρία Σωτηροπούλου4, Κωνσταντίνος Δημητρακάκης1  
1 Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών  
2 Α' Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  
3 Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών  
4 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Γ.Ν.Α. "Αλεξάνδρα"   
  
Εισαγωγή: Η συμμετοχή του μαστού στα Νon-Hodgkin  λεμφώματα (NHL) είναι μια σπάνια κλινική 
οντότητα. Εμφανίζεται είτε ως πρωτοπαθές είτε ως δευτεροπαθές λέμφωμα με εντόπιση στο μαστό. 
Σκοπός του άρθρου είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού NHL που διαγνώστηκε κατόπιν διερεύνησης 
ογκιδίων του μαστού.  
Υλικό: Πρόκειται για μια γυναίκα 59 ετών που προσήλθε στο ιατρείο μαστού λόγω οζόμορφων 
αλλοιώσεων δεξιού μαστού στα πλαίσια του τακτικού προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου. Από την 
απεικόνιση βρέθηκαν ανώδυνα, αψηλάφητα ογκίδια στο κάτω έξω τεταρτημόριο του ΔΕ μαστού χωρίς 
διαταραχή της υφής και της όψης του δέρματος, παθολογικά απεικονιζόμενοι αψηλάφητοι λεμφαδένες 
αριστερής μασχάλης και προέχοντες όγκοι στο τριχωτό της κεφαλής χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα. 
Η βιοψία από τα μορφώματα του τριχωτού και του μαστού ανέδειξε την παρουσία Β-κυττάρων Νon-
Hodgkin λεμφώματος.  
Αποτελέσματα: Η ταξινόμηση των λεμφωμάτων του μαστού σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή 
βασίζεται στα κλινικά κριτήρια των Wiseman και Liao (1972). Τα δευτεροπαθή είναι λιγότερο σπάνια, 
απαντούν πιο συχνά στον δεξιό μαστό, σε γυναίκες και σε ηλικίες 40 - 67 έτη. Εκδηλώνονται ως 
ανώδυνες ευμεγέθεις μάζες στον μαστό, χωρίς διαταραχή της υφής και της μορφολογίας του. Η 
διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τον καρκίνο του μαστού, τις φλεγμονές, τα σαρκώματα και τους 
καλοήθεις όγκους (ιναδενώματα). Επειδή δεν υπάρχει παθογνωμονική απεικόνιση, η διάγνωση τίθεται 
ιστολογικά. Ο πιο κοινός ιστολογικός τύπος είναι αυτός των Β-κυττάρων. Ακολουθεί των Τ-κυττάρων, 
το λέμφωμα Burkitt και τα MALT λεμφώματα. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει χημειοθεραπεία ή / και 
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ακτινοθεραπεία, με καλή ανταπόκριση. Η πρόγνωση εξαρτάται από τον ιστολογικό τύπο και το στάδιο 
της νόσου.  
Συμπεράσματα: Η εξωλεμφαδενική εντόπιση των NHL απαντάται στo 1/3 των ασθενών. Η 
συμμετοχή του μαστού είναι πολύ σπάνια. Ωστόσο η διάκριση ενός δευτεροπαθούς λεμφώματος 
μαστού από τον καρκίνο του μαστού έχει μεγάλη σημασία για την αποφυγή της επεμβατικής 
προσέγγισης εκτομής της νόσου του μαστού (μαστεκτομή ή ογκεκτομή), αλλά την έγκαιρη έναρξη 
χημειοθεραπείας.  
 

 •  
 

ΑΑ-10 
Συστροφή ωοθήκης σε εμμηνοπαυσιακή ασθενή και οξεία κοιλία  

Παναγιώτα Κολοκυθά, Σεραφείμ Δημόπουλος, Αναστάσιος Χατζηαγγέλου, Πηνελόπη 
Ιωαννίδου, Παρθένα Κερεμίδου  
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Έδεσσας, Έδεσσα 
 
Εισαγωγή/Σκοπός: Οι καλοήθεις όγκοι των ωοθηκών αποτελούν το 85% των όγκων των ωοθηκών 
και εμφανίζονται στο 7% των γυναικών. Οι περισσότεροι καλοήθεις όγκοι των ωοθηκών δεν 
προκαλούν συμπτώματα, εκτός αν εμφανισθούν επιπλοκές.    
Σκοπός είναι η παρουσίαση περιστατικού ασθενούς που προσήλθε στα επείγοντα με οξεία κοιλία, 
ανευρέθηκαν 2 κυστικά μορφώματα ωοθηκών, υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροτομία, διαπιστώθηκε 
συστροφή της αριστερής ωοθήκης και έγινε ωοθηκεκτομή άμφω.   
Υλικό και Μέθοδος: Γυναίκα 60 ετών με ιστορικό δύο καισαρικών τομών και τελευταία έμμηνο ρύση 
προ 20ετίας, προσήλθε στα επείγοντα με εικόνα οξείας κοιλίας από διώρου. Η κλινική εξέταση ανέδειξε 
σανιδώδη κοιλία. Στη γυναικολογική εξέταση διαπιστώθηκε ιδιαίτερα έντονη στενότητα του κόλπου 
(ατροφικός-εμμηνοπαυσιακός), με αδυναμία διάνοιξής του και επισκόπησης του τραχήλου της μήτρας, 
ενώ η αμφίχειρη γυναικολογική ανέδειξε έντονη ευαισθησία στο δουγλάσσειο. Γ.Α.: Λευκά:9.270 με 
74,8% πολυμορφοπύρηνα, Hct: 38,4%, Hb: 12,7 g/dl. Ο βιοχημικός έλεγχος και η γενική ούρων ήταν 
φυσιολογικά, CRP:1,7 mg/dl, καρκινικοί δείκτες εντός φυσιολογικών ορίων. Το υπερηχογράφημα 
κοιλίας ανέδειξε δύο κυστικά μορφώματα των ωοθηκών 7 και 5 cm αντίστοιχα, μήτρα κατά φύση, 
χωρίς εμφανή ποσότητα υγρού στο δουγλάσσειο.    
Αποτελέσματα: Η οξεία κοιλία στο συγκεκριμένο περιστατικό μπορεί να οφειλόταν σε: α) συστροφή 
των κυστικών μορφωμάτων ή των ωοθηκών β) εκφύλιση ινομυώματος γ) πυελική φλεγμονή ή 
απόστημα, δ) μη γυναικολογικό αίτιο (π.χ. διάτρηση κοίλου σπλάχνου, σκωληκοειδίτιδα-περιτονίτιδα, 
απόστημα σκωληκοειδούς). Τελικά, η ασθενής υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροτομία, διαπιστώθηκε 
κυστικό μόρφωμα 7 cm στην αριστερή ωοθήκη και συστροφή του σύστοιχου εξαρτήματος και κυστικό 
μόρφωμα 5 cm στη δεξιά ωοθήκη. Πραγματοποιήθηκε ωοθηκεκτομή άμφω. Η ιστολογική έκθεση 
ανέδειξε ορώδη κυσταδενώματα και νέκρωση της αριστερής ωοθήκης, χωρίς κακοήθεια.   
Συμπεράσματα: Μελέτες δείχνουν ότι η συστροφή ωοθήκης είναι το πέμπτο σε συχνότητα πιο συχνό 
γυναικολογικό χειρουργικό επείγον, που αφορά το 2,7% των οξέων γυναικολογικών περιστατικών. 
Μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά κυρίως στην αναπαραγωγική. Η μέση ηλικία εμφάνισης 
είναι τα 28 έτη. Επιπλέον, περίπου το 20% των συστροφών συμβαίνει κατά τη διάρκεια της κύησης. 
Συμπερασματικά, η συστροφή ωοθήκης θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση 
των θεραπόντων ιατρών σε ασθενείς με οξεία κοιλία και ύπαρξη κυστικών μορφωμάτων, ακόμα και 
στη μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο.  
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Εικόνα 1 
 

 •  
 

ΑΑ-11 
Ερυθρά εκφύλιση ινομυώματος και οξεία κοιλία  

Παναγιώτα Κολοκυθά, Σεραφείμ Δημόπουλος, Παρθένα Κερεμίδου 
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Έδεσσας, Έδεσσα  
 

Εισαγωγή/Σκοπός: Τα ινομυώματα είναι τα συχνότερα καλοήθη νεοπλάσματα της μήτρας. 
Εμφανίζονται σε ποσοστό άνω του 20% και ανάλογα με τη θέση τους διακρίνονται στα 
ενδοτοιχωματικά, υπορογόνια, υποβλεννογόνια, ενδοσυνδεσμικά, τραχηλικά και παρασιτικά. Οι 
αλλαγές που είναι δυνατόν να υποστεί ένα ινομύωμα είναι η υαλοειδής, η κυστική και η ερυθρά 
εκφύλιση, η ασβεστοποίηση, η άσηπτη νέκρωση και η φλεγμονή. Η κακοήθης εξαλλαγή είναι σπάνια 
με ποσοστό 0,1-0,4%.   
Σκοπός είναι η παρουσίαση περιστατικού ασθενούς που προσήλθε στα επείγοντα με οξεία κοιλία, 

υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροτομία, έγινε υστερεκτομή και διαγνώσθηκε ερυθρά εκφύλιση 
ινομυώματος.   
Υλικό και Μέθοδος: Γυναίκα 40 ετών με ιστορικό σκωληκοειδεκτομής προσήλθε στα επείγοντα με 
άλγος υπογαστρίου από τριώρου, σταδιακά επιδεινούμενου. Η κλινική εξέταση ανέδειξε έντονη 
ευαισθησία στο υπογάστριο και εντός μίας ώρας σανιδώδη οξεία κοιλία. Γ.Α.: Λευκά:17.800 με 88,1% 
πολυμορφοπύρηνα, Hct: 39,4%, Hb: 13,1 g/dl. Ο βιοχημικός έλεγχος και η γενική ούρων ήταν 
φυσιολογικά, CRP:12,19 mg/dl, καρκινικοί δείκτες εντός φυσιολογικών ορίων. Το υπερηχογράφημα 
κοιλίας ανέδειξε ευμέγεθες ινομύωμα με ανομοιογενή υφή, που ασαφοποιεί το ενδομήτριο και 
υποηχοϊκό ινομύωμα 55mm στο δεξιό κέρας της μήτρας. Ωοθήκες κατά φύση, χωρίς εμφανή ποσότητα 
υγρού στο δουγλάσειο.    
Αποτελέσματα: Η οξεία κοιλία στο συγκεκριμένο περιστατικό μπορεί να οφειλόταν σε: α) εκφύλιση 
ινομυώματος β) συστροφή μίσχου ινομυώματος γ) φλεγμονή, δ) μη γυναικολογικό αίτιο (π.χ. 
διάτρηση κοίλου σπλάχνου). Τελικά, η ασθενής υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροτομία, διαπιστώθηκε 

ινομυωματώδης μήτρα, και έγινε υστερεκτομή μετά του δεξιού εξαρτήματος. Η ιστολογική έκθεση 
ανέδειξε σώμα μήτρας παραμορφωμένο με πολλαπλά λειομυώματα. Το μεγαλύτερο με μέγιστη 
διάμετρο 6,5 εκ. παρουσιάζει ερυθρά εκφύλιση. Χωρίς κακοήθεια.   
Συμπεράσματα: Η ερυθρά εκφύλιση των ινομυωμάτων παρουσιάζεται συνήθως στην εγκυμοσύνη σε 
ινομυώματα άνω των 5 εκ. Χαρακτηρίζεται από κοιλιακό άλγος, πυρετό και λευκοκυττάρωση. 
Παθολογοανατομικά παρατηρείται αιμορραγική εμφάνιση του ινομυώματος. Η ερυθρά εκφύλιση 
οφείλεται σε μια φλεβική θρόμβωση μέσα στην περιφέρεια του όγκου ή σε ρήξη κάποιας αρτηρίας του 

όγκου. Συμπερασματικά, οι εκφυλίσεις των ινομυωμάτων θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στη 
διαφορική διάγνωση των θεραπόντων ιατρών σε ασθενείς με οξεία κοιλία και ινομυωματώδη μήτρα.    
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ΑΑ-12 
Διερεύνηση αμηνόρροιας στην ήβη σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο  
Παναγιώτα Κολοκυθά, Σεραφείμ Δημόπουλος, Παρθένα Κερεμίδου   
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Έδεσσας, Έδεσσα 
 
Εισαγωγή/Σκοπός: Αμηνόρροια καλείται η έλλειψη εμμήνου ρύσεως. Διακρίνεται σε πρωτοπαθή και 
δευτεροπαθή. Πρωτοπαθής είναι η μη αυτόματη εμφάνιση εμμήνου ρύσεως μέχρι την ηλικία των 16 
ετών, ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου. Δευτεροπαθής 
είναι η παύση της εμμήνου ρύσεως για τουλάχιστον 3 μήνες σε γυναίκες με φυσιολογικό κύκλο ή για 
τουλάχιστον 6 μήνες σε γυναίκες με ανώμαλο κύκλο.   
Σκοπός είναι η παρουσίαση περιστατικού ασθενούς που προσήλθε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία 
αιτιώμενη αμηνόρροια από 4ετίας.   
Υλικό και Μέθοδος: Μαθήτρια 17 ετών προσήλθε στο τακτικό εξωτερικό γυναικολογικό ιατρείο λόγω 
αμηνόρροιας από 4ετίας. Από το ατομικό αναμνηστικό προέκυψε ότι είχε πρώτη και τελευταία έμμηνο 
ρύση σε ηλικία 13 ετών, και έναρξη σεξουαλικών επαφών προ έτους. Από τη γυναικολογική εξέταση 
διαπιστώθηκε κόλπος διαβατός, τράχηλος φυσιολογικός, χωρίς ευαισθησία στη μετακίνηση, μήτρα-
ωοθήκες ανώδυνα-αψηλάφητα. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε στάδιο 4 κατά Tanner στους 
μαστούς και στο εφήβαιο. Δόθηκε ορμονικός και υπερηχογραφικός έλεγχος. Το υπερηχογράφημα κάτω 
κοιλίας ανέδειξε μήτρα φυσιολογικού μεγέθους, ενδομήτριο 5 χιλ., και "παιδικές ωοθήκες", ενώ το 
υπερηχογράφημα μαστών ήταν φυσιολογικό. Στον ορμονικό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τη λήψη 
προγεστερόνης και την έλευση εμμήνου ρύσεως προέκυψε β-hcg:0, φυσιολογική θυρεοειδική 
λειτουργία και φυσιολογική τιμή προλακτίνης, FSH: 84, LH:24, E2:6, PRG:0,9, φυσιολογικές τιμές 
ανδρογόνων και επινεφριδιακών ορμονών.  
Αποτελέσματα: Η αμηνόρροια στη συγκεκριμένη ασθενή μπορεί να οφειλόταν σε: α) ενδομητρίτιδα 
(από καταστροφή του ενδομητρίου και δημιουργία ενδομητρικών συμφύσεων από φλεγμονή κυρίως 
φυματίωση), β) σύνδρομο γοναδικής δυσγενεσίας γ) σύνδρομο αδρανών ωοθηκών (φυσιολογικός 
καρυότυπος με μειωμένη ευαισθησία στις υποφυσιακές γοναδοτροπίνες), δ) αυτοάνοση ωοθηκίτιδα. 
Συστήθηκε έλεγχος καρυοτύπου και τελικά η ασθενής παραπέμφθηκε σε τριτοβάθμιο για περαιτέρω 
διερεύνηση και αντιμετώπιση.   
Συμπεράσματα: Αν ο έλεγχος του καρυοτύπου είναι φυσιολογικός τότε η πιθανότερη διάγνωση είναι 
το σύνδρομο αντίστασης των ωοθηκών (resistant ovary syndrome ή Savage syndrome), το οποίο 
χαρακτηρίζεται από λειτουργική διαταραχή των υποδοχέων των γοναδοτροπινών στις ωοθήκες, που 
μπορεί να προκαλέσει πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή αμηνόρροια και είναι ανθεκτικό στη εξωγενή 
χορήγηση γοναδοτροπινών. Συμπερασματικά, η διερεύνηση της αμηνόρροιας στην ήβη σε ένα 
δευτεροβάθμιο νοσοκομείο δύναται να καταλήξει σε διάγνωση, αλλά η παρακολούθηση και θεραπεία 
αυτών των περιστατικών χρήζει υποστήριξης από τριτοβάθμιο ίδρυμα.   
 

 •  
 

ΑΑ-13 
Συσχέτιση της έκφρασης της ιντεγκρίνης ανβ3 με την εβδομάδα κύησης σε 
γυναίκες με φυσιολογική, παθολογική και IVF κύηση  
Σεραφείμ Δημόπουλος1, Δέσποινα Μαυρογιάννη2, Κωνσταντίνος Καλλιανίδης2, Πέτρος 

Δρακάκης2, Δημήτριος Λουτράδης2 
1Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Έδεσσας, Έδεσσα 
2Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα  
 
Εισαγωγή/Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση της έκφρασης της ιντεγκρίνης 
ανβ3 με την εβδομάδα κυήσεως, σε γυναίκες με φυσιολογική, παθολογική και IVF κύηση.   
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Υλικό και Μέθοδος: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν  3 ομάδες  ιστολογικών δειγμάτων ενδομητρίου 
(ιδιωτικού νοσοκομείου) από :   

1ο: γυναίκες που προχώρησαν σε τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης.   
2ο: γυναίκες που απέβαλαν και προχώρησαν σε εκκενωτική απόξεση.   
3ο: γυναίκες που απέβαλαν με i.v.f  κύηση και προχώρησαν σε εκκενωτική απόξεση.   

Το ιστολογικό δείγμα της κάθε γυναίκας από ιστό ενδομητρίου μονιμοποιημένου σε παραφίνη 
συνοδευόταν από την ηλικία της, την εβδομάδα κύησης και σε ποια από τις τρεις ομάδες ανήκει. Η 
εξέταση των δειγμάτων έγινε με ανάλυση mRNA  και διερευνήθηκε  η κατανομή της έκφρασης της 
ανβ3 ιντεγκρίνης στις 3 πληθυσμιακές ομάδες.   
Αποτελέσματα: Στα 33 δείγματα ενδομητρίου είχαμε: 1 μερική μύλη κύηση, 2 τεχνητές εκτρώσεις, 3 
IVF αποβολές και 18 αποβολές. Έκφραση της ιντεγκρίνης ανβ3 εμφάνισαν 8 δείγματα.   
Συμπεράσματα:  
α) Η έκφραση της ιντεγκρίνης ανβ3 δεν διαφέρει μεταξύ τεχνητών  αποβολών (φυσιολογικών 
κυήσεων) και των υπολοίπων επεμβάσεων (αποβολών, IVF αποβολών και μερική μύλη κύηση) στα 
μέσα και τέλη του πρώτου τριμήνου.  
β) Η έκφραση της ιντεγκρίνης ανβ3 δεν σχετίζεται με τις εβδομάδες κύησης στα μέσα και τέλη του 
πρώτου τριμήνου.  
γ) Η έκφραση της ιντεγκρίνης ανβ3 δεν σχετίζεται με την ηλικία των γυναικών  σε αυτό το  διάστημα 
της κύησης.   
Άρα δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε την έκφραση της ιντεγκρίνης ανβ3 στους αιτιολογικούς 
παράγοντες αποβολών και κατ' επέκταση της υπογονιμότητας στα μέσα και τέλη πρώτου τριμήνου.   
 

 •  
 

ΑΑ-14 
Ενδομητρίωση ουρητήρα: μια σιωπηλή νόσος ως διαγνωστική και θεραπευτική 

πρόκληση. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  
Βικτωρία - Βαρβάρα Πάλλα 
Diakonie -Klinikum Schwäbisch Hall, Ob/Gyn Department 
 
Εισαγωγή: Η ενδομητρίωση στον ουρητήρα αποτελεί μια σπάνια νοσολογική οντότητα που επηρεάζει 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που εμφανίζονται με άτυπη συμπτωματολογία και μπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρή νοσηρότητα.  
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και 
ανευρέθηκαν 74 σχετικές δημοσιεύσεις που περιελάμβαναν 457 ασθενείς, των οποίων τα στοιχεία 
υπέστησαν ανάλυση.  
Αποτελέσματα: Ο αριστερός ουρητήρας εμπλέκεται στο 63,7 % των ασθενών με την ενδομητρίωση 
να εμφανίζεται κυρίως στο κατώτερο τμήμα του (97%). Ως προς τον ιστολογικό τους τύπο στο 80% 
αναδείχθηκε εξωγενής τύπος ενδομητρίωσης. Το διακολπικό υπερηχογράφημα και η μαγνητική 
τομογραφία είναι απαραίτητα προεγχειρητικά εργαλεία για την εκτίμηση της εντόπισης και της έκτασης 
της νόσου. Σε κάθε περίπτωση, η εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας είναι μεγάλης σημασίας καθώς 
μια σιωπηλή νεφρική απώλεια μπορεί να επισυμβεί. Η θεραπευτική φαρέτρα περιλαμβάνει ορμονική, 
ενδοσκοπική ή/και χειρουργική θεραπεία. Οι χειρουργικές τεχνικές είναι η ουρητηρόλυση (65,4%), η 
ουρητηροστομία (11,8%) και η ουρητηρονεοκυστεοστομία (18,4%), ενώ η νεφρεκτομή (4,4%) 
μπορεί να ενδείκνυται σε περιπτώσεις σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας.   
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά η ενδομητρίωση του ουρητήρα αποτελεί μια διαγνωστική και 
θεραπευτική πρόκληση για τον κλινικό γιατρό. Στην παρούσα μελέτη γίνεται απόπειρα προσέγγισης της 
σπάνιας αλλά ύπουλης αυτής νόσου με αποτέλεσμα τη δημιουργία διαγνωστικού αλγόριθμου (βλ 
εικόνα) και πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των υπαρχουσών θεραπευτικών μεθόδων. 
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Εικόνα 1: Step-by-step diagnosis in case of suspected ureteral endometriosis   
 

 •  

 
ΑΑ-15 
Γαγγραινώδες πυόδερμα μαστού  
Σπυρίδων Μαρινόπουλος1, Χαράλαμπος Θεοφανάκης1, Θεώνη Ζαχαρούλη1, Μαρία  
Σωτηροπούλου2, Κωνσταντίνος Δημητρακάκης1  
1Τμήμα Μαστού Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα  
2Τμήμα Παθολογικής Ανατομίας ΓΝ Αλεξάνδρα, Αθήνα  
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Εισαγωγή/Σκοπός: Το γαγγραινώδες πυόδερμα είναι μια σπάνια μη μικροβιακή φλεγμονώδης και 
νεκρωτική νόσος του δέρματος. Η αιτιοπαθογένεια παραμένει άγνωστη, ωστόσο φαίνεται να ενέχεται 
δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ έως 70% των ασθενών πάσχουν από σοβαρή 
συστηματική νόσο συχνά αυτοάνοσης αιτιολογίας. Η νόσος εμφανίζεται σαν επώδυνη βλατίδα, οζίδιο ή 
φλύκταινα με ταχεία εξέλιξη σε επιφανειακό έλκος. Σκοπός είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού 
γαγγραινώδους πυοδέρματος αριστερού μαστού σε ασθενή με ελεύθερο ατομικό ιστορικό.  
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για γυναίκα ασθενή 37 ετών που προσήλθε στο Ιατρείο Μαστού λόγω 
επώδυνου έλκους αριστερού μαστού με συνοδό εμπύρετο έως 38 οC. Από τριημέρου παρατήρησε 
αυτόματη εμφάνιση φλύκταινας και στη συνέχεια μικρού έλκους μέγιστης διαμέτρου 1 εκατοστού στο 
κάτω έξω τεταρτημόριο του μαστού. Μια εβδομάδα αργότερα και παρά τη χορήγηση από του 
στόματος αντιβιοτικής αγωγής, η ασθενής επανεμφανίζεται με επίμονο απογευματινό εμπύρετο και 
εντόνως επώδυνο επιφανειακό έλκος διαστάσεων 10 x 5 εκατοστών το οποίο καταλάμβανε το 
κατώτερο ήμισυ του μαστού. Κατά την νοσηλεία της έλαβε ενδοφλεβίως διπλό αντιβιοτικό σχήμα το 
οποίο διεκόπη, όταν ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε σημεία φλεγμονής χωρίς ανεύρεση μικροβιακού 
παράγοντα στις καλλιέργειες αίματος ή τραύματος. Λόγω της μη βελτίωσης της ασθενούς, 
προχωρήσαμε σε χειρουργικό καθαρισμό του τραύματος με λήψη βιοψιών και στην συνέχεια σε 
έναρξη χορήγησης κορτικοστεροειδών, αφού το γαγγραινώδες πυόδερμα ήταν μέσα στην διαφορική 
μας διάγνωση.  
Αποτελέσματα: Η ασθενής παρουσίασε άμεση βελτίωση με την έναρξη των κορτικοστεροειδών, με 
υποχώρηση τόσο του έλκους όσο και του έντονου άλγους. Η χορήγηση κορτιζόνης συνεχίστηκε και 
εξωνοσοκομειακά με πλήρη υποχώρηση και επανεπιθηλιοποίηση του έλκους μετά από 2 μήνες. Το 
πόρισμα της παθολογοανατομικής εξέτασης συνηγορούσε υπέρ της κλινικής διάγνωσή μας.  
Συμπεράσματα: Το γαγγραινώδες πυόδερμα του μαστού είναι μία σπάνια κατάσταση με 43 μόνο 
περιστατικά να έχουν καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία, συνηθέστερα μετά από χειρουργική 
επέμβαση στο μαστό. Η διάγνωση τίθεται εξ αποκλεισμού με βάση τα χαρακτηριστικά της ελκωτικής 
βλάβης, την αντίσταση σε αντιμικροβιακή ή χειρουργική θεραπεία καθώς και από την απάντηση στα 
κορτικοστεροειδή. Είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνουμε την νόσο αυτή στην διαφοροδιάγνωση  
έλκους του μαστού.  

 
 •  

 
ΑΑ-16 
Μυοκαρδιοπάθεια της κύησης: Παρουσίαση περιστατικού  
Πέτρος Καραϊσκάκης1, Αναστασία Πέτσα1, Στυλιανός Κοκκινόπουλος2, Αικατερίνη Πεϊτσίδου1, 
Γεωργία Σιαμπαλιώτη1, Ευάγγελος Αλεξόπουλος1, Φωτεινή Σταματέλου1, Κωνσταντίνος 

Παπαδόπουλος1, Κωνσταντίνος Καλμαντής1, Αναστασία Σαμπάνη1, Ανίτα Σεμερτζίδου1, 
Μιχαήλ Φλωρέσκου1  
1Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. "Αλεξάνδρα"  
2Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. "Γ. Γεννηματάς"  
  
Εισαγωγή: H περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια ή μυοκαρδιοπάθεια της κύησης αποτελεί σπάνια μορφή 
διατατικής μυοκαρδιοπάθειας που προκαλεί συμπτώματα και σημεία καρδιακής ανεπάρκειας. 
Προσδιορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια: εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας κατά τον τελευταίο μήνα 
της κύησης ή μέσα στους πρώτους πέντε μήνες της λοχείας, απουσία εμφανούς αιτίας και απουσία 
οργανικής καρδιακής νόσου πριν από τον τελευταίο μήνα της κύησης. Η αιτιολογία της παραμένει 
άγνωστη. Συχνά συμπτώματα και σημεία είναι η δύσπνοια, η εύκολη κόπωση, το θωρακικό άλγος, το 
αίσθημα παλμών, η αύξηση του σωματικού βάρους, τα περιφερικά οιδήματα και ενίοτε οι αρτηριακές ή 
πνευμονικές εμβολές.   
Σκοπός: Είναι η παρουσίαση του τρόπου διαχείρισης ενός περιστατικού που προσήλθε στο 
νοσοκομείο μας.  
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Υλικό και Μέθοδος: Μία 38χρονη γυναίκα (G4P3) παρουσιάζεται στο νοσοκομείο σε ηλικία κυήσεως 
39 εβδομάδων και 3 ημερών, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η υποψία μυοκαρδιοπάθειας της 
κύησης. Από το ιστορικό της αναφέρει πρόσφατη λοίμωξη αναπνευστικού, ινομυωματεκτομή, τρεις 
καισαρικές τομές και ελεύθερο καρδιολογικό ιστορικό. Προσκομίζει triplex καρδιάς που περιγράφει 
εικόνα διατατικής μυοκαρδιοπάθειας και περικαρδίτιδας σε αποδρομή (κλάσμα εξώθησης 40%).   
Αποτελέσματα: Η κύηση περατώθηκε άμεσα, λόγω ωδινών, με καισαρική τομή ενός ζώντος 
αρτιμελούς θήλεος βάρους σώματος 3000gr. Μετεγχειρητικά, διερευνήθηκε καρδιολογικά με διαδοχικά 
triplex καρδιάς όπου επιβεβαιώθηκε η υποψία της μυοκαρδιοπάθειας της κύησης (διάταση της 
αριστερής κοιλίας και σοβαρού βαθμού συστολική δυσλειτουργία με κλάσμα εξώθησης 27%). Λόγω 
του αυξημένου κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας, η ασθενής παρακολουθήθηκε στενά, χωρίς να 
εμφανίσει επιπλοκές μετεγχειρητικά. Οι οδηγίες εξόδου αφορούσαν την υπερηχοκαρδιογραφική 
εκτίμηση στους 6 και 12 μήνες, οι οποίες θα καθορίσουν και την πρόγνωση.  
Συμπεράσματα: Η κλινική πορεία της μυοκαρδιοπάθειας της κύησης ποικίλλει. Στο 50% παρατηρείται 
πλήρης ή σχεδόν πλήρης αποκατάσταση της καρδιακής λειτουργίας συνήθως 6 μήνες μετά τον τοκετό 
και στο 50% παρουσιάζεται συνεχής επιδείνωση (ανάγκη μεταμόσχευσης ή πρόωρος θάνατος ή 
εμμένουσα δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και καρδιακή ανεπάρκεια). Οι επόμενες κυήσεις 
συνοδεύονται συχνά από υποτροπή και αυξημένο κίνδυνο μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας.  
 

 •  
 

ΑΑ-17 
Non – Hodgkin’s Λέμφωμα και κύηση: Παρουσίαση περιστατικού  

Αναστασία Πέτσα1, Πέτρος Καραϊσκάκης1, Τρύφων Κοκκινόπουλος2, Ευάγγελος 
Αλεξόπουλος1, Ανίτα Σεμερτζίδου1, Μανώλης Ζαχαριάς1, Σάββας Κωνσταντινίδης1, Μαρία 
Γιαννούλη1, Ελένη Παναγιωτίδη1, Ασημάκης Καραγιαννόπουλος1, Νικόλαος 

Παπαγιαννόπουλος1, Ευανθία Χρισταντώνη1, Μαρία Παπαδάκη1  
1Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. "Αλεξάνδρα"  
2Χειρουργικό Τμήμα Ν.Θ.Π. "Παμμακάριστος"  
  
Εισαγωγή: Ως non-Hodgkin’s λέμφωμα ορίζεται μία ετερογενή ομάδα κακοηθών νόσων του λεμφικού 
ιστού με ποικίλη συμπεριφορά που προέρχονται από τα Β ή τα Τ λεμφοκύτταρα. Η ανώδυνη 
λεμφαδενοπάθεια αποτελεί το συχνότερο σύμπτωμα (2/3 των ασθενών). Μπορεί να εκδηλωθούν τα 
λεγόμενα Β-συμπτώματα, δηλαδή εμπύρετο, νυκτερινές εφιδρώσεις, απώλεια βάρους και κνησμός. 
Λόγω της λεμφαδενοπάθειας, μπορεί να εμφανιστούν πιεστικά φαινόμενα (αναλόγως της περιοχής).  
Σκοπός: Σκοπός αποτελεί η παρουσίαση του τρόπου διαχείρισης ενός περιστατικού που προσήλθε στο 
νοσοκομείο μας.  
Υλικό και Μέθοδος: Μία 41χρονη γυναίκα G3P2 παρουσιάζεται στο νοσοκομείο μας στις 34 
εβδομάδες και 4 ημέρες της κύησης, αιτιώμενη οίδημα ανά σάρκα στα κάτω άκρα, κόπωση, 
εφιδρώσεις και ήπιο κοιλιακό άλγος από μηνός, καθώς και προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια. Από 
το ατομικό αναμνηστικό της αναφέρει γνωστή ηπατίτιδα C από 6μήνου χωρίς φαρμακευτική αγωγή. 
Κατά την αντικειμενική εξέταση, διαπιστώνονται περιφερική λεμφαδενοπάθεια (ψηλαφητοί τραχηλικοί, 
μασχαλιαίοι και βουβωνικοί λεμφαδένες) και ηπατοσπληνομεγαλία.  
Αποτελέσματα: Η κύηση περατώθηκε με φυσιολογικό τοκετό ενός ζώντος, αρτιμελούς, πρόωρου 
θήλεος βάρους σώματος 2605gr. Στη λοχεία, υποβλήθηκε σε βιοψία βουβωνικού λεμφαδένα, η οποία 
συνηγορούσε υπέρ λεμφώματος. Υποβλήθηκε επίσης σε μυελόγραμμα με ανοσοφαινότυπο, μαγνητική 
τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας και αξονική τομογραφία θώρακος. Η τελευταία ανέδειξε πολυάριθμες 
διάσπαρτες οζώδεις αλλοιώσεις στα ημιθωράκια άμφω και λεμφαδενικές διογκώσεις στις μασχαλιαίες 
χώρες. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη διάγνωση του non-Hodgkin’s λεμφώματος. Ακολούθως, η 
λεχωίδα υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και, 8 μήνες μετά την αρχική διάγνωση, συνεχίζει την 
παρακολούθηση και παραμένει ελεύθερη νόσου.  
Συμπεράσματα: Η κύηση δεν αποτελεί αιτία τροποποίησης της θεραπείας για λέμφωμα. Τα δεδομένα 
δείχνουν ότι η συστηματική χημειοθεραπεία στο 2ο και 3ο τρίμηνο είναι ασφαλής και δε φαίνεται να 
προκαλεί ανωμαλίες διάπλασης ή όψιμες επιπλοκές στο έμβρυο. Παρά την ομοφωνία ως προς την 
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ασφάλεια της χημειοθεραπείας, η βέλτιστη δόση, ο χρόνος περάτωσης του τοκετού και οι μελλοντικές 
κυήσεις αποτελούν αμφιλεγόμενα ζητήματα, που απαιτούν περαιτέρω έρευνες, λόγω του 
περιορισμένου αριθμού περιστατικών. 
 

 •  
 

ΑΑ-18 
Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και εγκυμοσύνη   
Ειρήνη Γιοβαννοπούλου1, Γρηγόριος Γκασδάρης1, Στυλιανός Καπετανάκης2, Νικόλαος 

Μπλόντζος3, Εμμανουήλ Κοντομανώλης1  
1Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 
Αλεξανδρούπολη 
2Κέντρο Σπονδυλικής Στήλης και Παραμορφώσεων, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη 
3Γυναικολογική Κλινική, Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά", Πειραιάς 
  
Εισαγωγή: Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ΑΣ) αποτελεί το πρότυπο της ομάδας των οροαρνητικών 
σπονδυλαρθριτίδων και την πιο συχνή από αυτές. Σκοπός της συγκεκριμένης ανασκόπησης είναι η 
σύνοψη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας πάνω στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και την κύηση , υπό 
το πρίσμα του κλινικού μαιευτήρα - γυναικολόγου ιατρού.   
Υλικά και Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων, όπως 
Pubmed, Medline και Cohrane με τη χρήση λέξεων-κλειδιών. Στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν 
όλα τα άρθρα με πλήρη πρόσβαση.   
Αποτελέσματα: Η ΑΣ δε φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την γονιμότητα σε σχέση με τον γενικό 
πληθυσμό, με μέσο αριθμό κυήσεων 2.4 ανά πάσχουσα γυναίκα. Η ενεργότητα της ΑΣ κατά τη 
διάρκεια της κύησης δεν παρουσιάζει ύφεση , σε αντίθεση με άλλες συστηματικές αυτοάνοσες νόσους 
όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Επιπλέον , οι πάσχουσες γυναίκες εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη 
ποιότητας ζωής από τις υγιείς κατά τη διάρκεια της κύησης, όπως αυτή μετράται με το SF-36 score. Ως 
προς το μαιευτικό αποτέλεσμα, η ΑΣ έχει μελετηθεί σε σχέση επιπλοκές/ιδιαιτερότητες κυήσεως 
(προεκλαμψία-εκλαμψία, αποβολή), τοκετού (καισαρική τομή εκλεκτική ή επείγουσα, υποβοηθούμενος 
φυσιολογικός τοκετός, ισχιακή προβολή εμβρύου) ή εμβρυικές επιπλοκές (πρωορότητα, χαμηλό βάρος 
γεννήσεως, συγγενείς ανωμαλίες, χαμηλό Apgar score). Ωστόσο , τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι 
διαφωτιστικά λόγω μικρού αριθμού μελετών , χωρίς πληθυσμό ελέγχου ή τυχαιοποίηση των 
δειγμάτων.  
Συμπεράσματα: Η διάγνωση της ΑΣ δε φαίνεται να αποτρέπει την εξέλιξη μιας φυσιολογικής, 
ανεπίπλεκτης εγκυμοσύνης. Ωστόσο, τα υπάρχοντα δεδομένα κρίνονται ανεπαρκή για την εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων. Απαιτούνται παραπάνω τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες προοπτικές μελέτες 
για τη διερεύνηση ΑΣ και κυήσεως.   
 

 •  
 

ΑΑ-19 
Οξεία κοιλία από συστροφή εξωμητρίου ινομυώματος  
Ευδοκία Κολτσιδά, Ευάγγελος Αθανασίου, Ταξιάρχης Κατσαμάγκας, Ιωάννα Αλνακά, 
Θεοχάρης Ταντανάσης, Ευστράτιος Ασημακόπουλος  
Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Β Μ/Γ Κλινική, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Παρουσιάζουμε σπάνιο οξύ περιστατικό νεαρής γυναίκας που προσήλθε στην γενική 
εφημερία του νοσοκομείου μας. 
Υλικό και μέθοδος: Η ασθενής ετών 29, άτοκος ήρθε στα επείγοντα μαιευτικά γυναικολογικά 
ιατρεία. Εμφάνιζε έντονο πυελικό πόνο που ξεκίνησε λίγες ώρες πριν. Οι εργαστηριακές της εξετάσεις 
ήταν καλές με αιμοσφαιρίνη 12,6 αιματοκρίτη 37,8, λευκά αιμοσφαίρια 14,02 και CRP 17,10. Ο 
βιοχημικός έλεγχος έδειξε αυξημένη LDH 440 και γλυκόζη 140, ενώ οι εξετάσεις πήξεως, οι καρκινικοί 
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δείκτες η γενική ούρων, ο ιολογικός έλεγχος ήταν φυσιολογικά και το τεστ κυήσεως αρνητικό. Το 
υπερηχογράφημα έδειξε μόρφωμα διαστάσεων 10 Χ 7 εκατοστά μικτής ηχογένειας. Με την πιθανή 
διάγνωση συστροφή κύστεως ωοθήκης προχωρήσαμε λόγω του έντονου άλγους σε ερευνητική 
λαπαροτομία.   
Αποτελέσματα: Κατά την λαπαροτομία επισκοπήθηκε η μήτρα και οι ωοθήκες της ασθενούς χωρίς 
όμως να βρεθεί το μόρφωμα, το οποίο τελικά εντοπίσθηκε πάνω στο επίπλου του παχέος εντέρου. 
Εκκλήθει οχειρούργος ο οποίος αφαίρεσε το συστραφέν και νεκρωμένο μόρφωμα ενώ παράλληλα 
βρέθηκε και ένα άλλο μικρότερο μόρφωμα λίγα εκατοστά πιο κάτω, διαμέτρου περίπου 3 εκατοστών 
που αφαιρέθηκε επίσης. Η παθολογοανατομική εξέταση αναφέρει ότι το συστραφέν μόρφωμα 
εμφανίζει εκτεταμένες αλλοιώσεις αιμορραγικής νέκρωσης και ότι είναι πιθανόν περιτοναϊκό παρασιτικό 
ινομύωμα.   
Συζήτηση/Συμπεράσματα: Τα ινομυώματα μήτρας επηρεάζουν το 20-30% των γυναικών άνω των 
35 ετών. Ιστολογικά προέρχονται από κύτταρα λείων μυϊκών ινών και βρίσκονται συνήθως στην 
ουρογεννητική οδό. Τα εξωμήτρια ινομυώματα είναι σπάνια. Διεσπαρμένα περιτοναϊκά και παρασιτικά 
ινομυώματα είναι οι δύο παραλλαγές που συναντώνται. Είναι συχνά ασυμπτωματικά και 
ανακαλύπτονται τυχαία ή σε επιπλοκή (όπως η συστροφή). Μορφώματα σε εξαρτήματα δημιουργούν 
σοβαρά διαγνωστικά διλλήματα και λάθος διαγνώσεις. Τα περιτοναικά ινομυώματα είναι μία επιπλέον 
διαφορική διάγνωση. Μπορεί να είναι μεμονωμένα ή πολλαπλά και δεν είναι απαραίτητο να 
συνυπάρχουν με ινομυώματα του σώματος της μήτρας. Μπορεί επίσης να εμφανισθούν και μετά από 
υστερεκτομή.   
 

  
Εικόνα 1 
 

 •  

ΑΑ-20 
Μητροτομή για αντιμετώπιση ειδικών μορφών κύησης  

Ευδοκία Κολτσιδά, Ευάγγελος Αθανασίου, Άγγελος Δανιηλίδης, Παναγιώτης Ματσουκατίδης, 
Θεοχάρης Ταντανάσης, Ευστράτιος Ασημακόπουλος  
Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Β Μ/Γ Κλινική, Θεσσαλονίκη 
 
Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση ειδικών μορφών κύησης αποτελεί ένα δύσκολο δίλλημα και κάθε 
περιστατικό έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Ιδιαίτερες δυσκολίες εμφανίζονται στα δύο περιστατικά 
που θα παρουσιάσουμε: τραχηλική κύηση και κύηση στην ουλή προηγηθείσας καισαρικής τομής.   
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Υλικό και Μέθοδος: Δύο περιστατικά  που αντιμετωπίσθηκαν στην κλινική μας με μητροτομή. 
Περιστατικό Α: Η ασθενής ετών 30 με ιστορικό μίας καισαρική τομής και με φαρμακευτική 
αντιμετώπιση εξωμητρίου το 2012, προσήλθε με υπερηβικό άλγος από διημέρου. Υπερηχογραφικά 
υπήρχε τραχηλική κύηση 9 εβδ και 4 ημερών με αρνητική καρδιακή λειτουργία ενώ η χοριακή 
γοναδοτροπίνη ήταν 12.750 IU/ML. Υποβλήθηκε  σε λαπαρατομία και  μητροτομή όπου έγινε 
αφαίρεση του σάκου και ταυτόχρονη απολίνωση των σαλπίγγων.  Περιστατικό Β: Ασθενής ετών 36 με 
προηγηθείσα ΚΤ προσήλθε με κολπική αιμοραγία  και αναιμία. Υπερηχογραφικά βρέθηκε ενδομήτριος 
σάκος στο σημείο της καισαρικής τομής με έμβρυο 6 εβδομάδων και θετική καρδιακή λειτουργία. Η 
χοριακή της ήταν 2.977 IU/ML. Υποβλήθηκε  σε λαπαροτομία και αφαίρεση του κύηματος με 
μητροτομή.  
Αποτελέσματα: Περιστατικά Α στοιχεία κύησης, σάλπιγγες εκφυλισμένες με διήθηση 
πολυμορφοπύρηνων, Περιστατικό Β στοιχεία κύησης.   
Συμπεράσματα: Η χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση ορισμένων περιστατικών κύησης  είναι 
η ενδεδειγμένη. Γυναίκες που πιθανόν δεν θα επανέλθουν στο νοσοκομείο για περαιτέρω 
παρακολούθηση δεν είναι κατάλληλες για φαρμακευτική θεραπεία. Η μητροτομή είναι επέμβαση που 
θα πρέπει να γίνεται κατά κύριο λόγο σε τριτοβάθμια κέντρα.   
 

 •  
 

ΑΑ-21 
Συγγενείς ανωμαλίες των νεογνών  
Δημήτριος Μπουντουβάς1, Διονυσία Λαμπροπούλου2 , Έλενα Αλχαζίδου1, Γεώργιος Πετράκος1  
1Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Καλαμάτα  
2Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Καλαμάτα  
  
Εισαγωγή: Οι συγγενείς ανωμαλίες των νεογνών είναι αποτέλεσμα ατελούς οργανογένεσης, οι οποίες 
αναγνωρίζονται κατά την ενδομήτρια ζωή ή κατά την γέννηση. Το ποσοστό της παγκόσμιας επίπτωσής 
τους στις γεννήσεις είναι 2,3%. Οι παράγοντες κινδύνου δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένοι, ενώ 
εμπλέκονται γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες σε ποσοστό ≈ 50%. Αποτελούν την 2η αιτία 
θανάτου στην βρεφική ηλικία. Οι συγγενείς ανωμαλίες διαχωρίζονται σε μείζονες και ελάσσονες. 
Μείζονες θεωρούνται όσες επιπλέκουν την νεογνική υγεία και χρειάζονται χειρουργική αποκατάσταση, 
ενώ ελάσσονες θεωρούνται όσες έχουν κοσμητική σημασία.  
Σκοπός: Έγινε καταγραφή μειζόνων και ελασσόνων συγγενών ανωμαλιών στα νεογνά που 
γεννήθηκαν στην Μ/Γ κλινική του Γ.Ν. Μεσσηνίας το έτος 2016 και συσχέτισή τους με το μαιευτικό και 
γυναικολογικό τους ιστορικό, καθώς και τους αιτιολογικούς παράγοντες στους οποίους πιθανών 
εκτέθηκαν οι επίτοκες.  
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 93 νεογνά, 58 θήλεα και 35 άρρενα. Όλα τα νεογνά εμφάνισαν 
κάποια ανατομική ανωμαλία, είτε μείζονα είτε ελλάσονα. Μείζονες συγγενείς ανωμαλίες 
καταμετρήθηκαν σε ποσοστό 35,5% (n=33), με πρώτες σε συχνότητα τις ανωμαλίες του 
ουροποιητικού συστήματος των νεογνών (28,9%), ακολουθούμενες από τις καρδιαγγειακές ανωμαλίες 
(5%). Η συνολική επίπτωση των μείζονων συγγενών ανωμαλιών σε συνάρτηση με όλα τα νεογνά που 
γεννήθηκαν το 2016 ήταν 3,9%. 14 από τις γυναίκες που γέννησαν νεογνά με μείζονα συγγενή 
ανωμαλία ήταν εντελώς απαρακολούθητες κατά την εγκυμοσύνη τους, ενώ 5 ξεκίνησαν την 
παρακολούθηση κατά το 2ο ή το 3ο τρίμηνο της κύησης. 16 από τις μητέρες είχαν ηλικία ≥ 30 ετών και 
5 από τους πατέρες είχαν ηλικία ≥ 45 ετών. 5% των γυναικών υπέφεραν από σακχαρώδη διαβήτη 
κύησης, ενώ 4 από αυτές βρέθηκαν με TORCH (+). 1 μητέρα έλαβε πενικιλλαμίνη κατά το 1ο τρίμηνο 
της κύησης, ενώ 4 από τις μητέρες είχαν ιστορικό προηγούμενων αυτόματων αποβολών. 3 εκ των 
συλλήψεων ήταν αποτέλεσμα IVF. Η επίπτωση των ελλάσονων συγγενών ανωμαλιών ήταν 64,5% 
(n=60), με επικράτηση της μογγολοειδούς κηλίδας στο 11,8% αυτών, ενώ ακολούθησαν το 
αιμαγγείωμα και η ραιβοϊπποποδία με ποσοστό 9,7%. 
Αποτελέσματα: Από την έρευνα μας προκύπτει ότι ο προγεννητικός έλεγχος ήταν ανεπαρκής για την 
πλειοψηφία των γυναικών που γέννησαν νεογνά με μείζονες συγγενείς ανωμαλίες, με κύριες αιτίες την 
πλημμελή παρακολούθηση την ελλιπή πληροφόρηση για τους κινδύνους. Αυτό αποδεικνύεται και από 
το συνολικό ποσοστό νεογνών με μείζονες συγγενείς ανωμαλίες σε σχέση με όλα τα νεογνά που 
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γεννήθηκαν το 2016 στο Γ.Ν. Μεσσηνίας (3,9%). Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλότερο από το 
ποσοστό του φορέα καταγραφής μείζονων συγγενών ανωμαλιών στην Ευρώπη (EUROCAT) και το 
οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 2,39%.  
Συμπέρασμα: Οι συγγενείς ανωμαλίες αποτελούν σοβαρό νεογνολογικό πρόβλημα, καθώς και 
σημαντικό παράγοντα νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η ευαισθητοποίηση στο θέμα της 
λήψης σωστής γενετικής συμβουλευτικής είναι πρωταρχικής σημασίας για την μείωση της επίπτωσης 
των συγγενών ανωμαλιών.  
 

 •  
 

ΑΑ-22 
Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας και κύηση  

Δημήτριος Μπουντουβάς1, Διονυσία Λαμπροπούλου2, Έλενα Αλχαζίδου1, Γεώργιος Πετράκος1  
1Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Καλαμάτα  
2Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Καλαμάτα  
  
Εισαγωγή: Η δίδελφυς και η δίκερος μήτρα αποτελούν σπάνιες διαμαρτίες περί την διάπλαση και 
αποτελούν το αποτέλεσμα της αδυναμίας συνένωσης των μητρικών κεράτων. Στη δίδελφυ ή δίκερο 
διτράχηλη μήτρα συνυπάρχουν δύο ξεχωριστές μητρικές κοιλότητες συνεπικουρούμενες από δύο 
ξεχωριστά τραχηλικά σώματα και σπανίως δύο ξεχωριστούς κόλπους. Κάθε μητρική κοιλότητα φέρει 
ένα κέρας που συνδέεται με την ομόπλευρη σάσπιγγα και ωοθήκη. Αντιθέτως, στη δίκερο 
(μονοτράχηλη) μήτρα υπάρχει μόνο ένα τραχηλικό σώμα και ένας κόλπος. Η διάγνωση τίθεται με 
υστεροσαλπιγγογραφία και αν χρειαστεί υστεροσκόπηση ή και λαπαροσκόπηση. Κατά τη εγκυμοσύνη, 
η παρουσία τους αυξάνει την πιθανότητα για πρόωρο τοκετό (35%) και ανεπάρκεια τραχηλικού 
στομίου, η οποία μπορεί να αντιμετωπισθεί με περίδεση τραχήλου.  
Σκοπός: Η παρουσίαση 2 περιστατικών ασθενών με δίδελφυ και δίκερο μήτρα αντίστοιχα που 
διήγαγαν μια ασφαλή εγκυμοσύνη και γέννησαν με καισαρική τομή.  
Υλικό και Μέθοδος: Η ασθενής 1, 30 ετών πρωτοτόκος, και η ασθενής 2, 27 ετών επίσης 
πρωτοτόκος, προσήλθαν προς παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία της Μαιευτικής και 
Γυναικολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλαμάτας. Σε προηγούμενο έλεγχο με 
υστεροσαλλπιγγογραφία για τη διερεύνηση υπογονιμότητας ανακαλύφθη η ύπαρξη δίδελφους και 
δίκερου μήτρας αντίστοιχα. Οι ασθενείς ακολούθησαν πλήρη προγεννητικό και υπερηχογραφικό 
έλεγχο, ενώ λόγω της διαμαρτίας τους και των μαιευτικών τους κινδύνων η ιατρική παρακολούθηση 
ήταν πιο συχνή.    
Αποτελέσματα: Η πρώτη επίτοκος γέννησε νεογνό ζων άρρεν 2850gr με καισαρική τομή την 38η 
εβδομάδα κύησης, λόγω δίδελφους μήτρας και ισχιακής προβολής. Η δεύτερη επίτοκος γέννησε 
νεογνό ζων θήλυ 2680gr με καισαρική τομή την 37η εβδομάδα κύησης, λόγω ισχιακής προβολής και 
ερρηγμένου θηλακίου. Η χειρουργική αποκατάσταση της δίδελφους μήτρας περιέλαβε συρραφή 
αρχικώς του μικρότερου μητρικού σώματος και έπειτα της κυοφορούσας μήτρας. Και οι δύο ασθενείς 
ανένηψαν πλήρως και εξήλθαν της κλινικής μετά από 4 ημέρες.  
Συμπέρασμα: Τα περιστατικά παρουσιάζονται λόγω της σπανιότητάς τους, της επιτυχούς έκβασης 
της κύησης και της ορθής χειρουργικής αποκατάστασης  τους, τόσο στη δίδελφη όσο και στη δίκερο 
μήτρα. Ωστόσο είναι απαραίτητη η συχνή ιατρική  παρακολούθηση λόγω των αυξημένων επιπλοκών.  
 

 •  
 

ΑΑ-23 
Επιπολασμός μικροβιακών λοιμώξεων σε χειρουργικές τομές γυναικολογικών 
ασθενών ενός Ογκολογικού Νοσοκομείου  

Ευγενία Καραβιώτη1, Έρρικα Λάμπρου2, Δημήτριος Κορφιάς1, Μιχάλης Διακοσάββας1, Ελπίδα 
Γαλάτη1, Χρήστος Ιαβάτσο1, Νικόλαος Καλίνογλου1, Γεώργιος Βοργιάς1  
1Γυναικολογική κλινική Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ, Πειραιάς 
2Μικροβιολογικό εργαστήριο Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ, Πειραιάς 
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Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση του επιπολασμού των μικροβιακών λοιμώξεων των 
χειρουργικών τομών σε γυναίκες με καλοήθεις και κακοήθεις όγκους που χειρουργήθηκαν στη 
γυναικολογική κλινική του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ την περίοδο 01/01/2016 έως 31/12/2016.   
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη σε δείγμα 285 γυναικών, που υποβλήθηκαν σε 
ανοικτό χειρουργείο (λαπαροτομία) το 2016 είτε για καλοήθη, είτε για κακοήθη νόσο. Διερευνήθηκε ο 
αριθμός των διαπυήσεων των χειρουργικών τομών και διερευνήθηκαν τα μικροβιακά στελέχη που 
εντοπίσθηκαν σε συσχετισμό με πιθανούς παράγοντες νοσηρότητας όπως, το κύριο νόσημα ασθενούς, 
είδος επέμβασης, βάρος ασθενούς, σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, εμμηνορυσιακή 
κατάσταση, θυρεοειδοπάθεια.     
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε διαπύηση σε 25 από τις 285 γυναίκες (8,8 %). Έξ΄ αυτών είχαν 
χειρουργηθεί για κακοήθεια 13 (52%), και για καλοήθεια 12 (48%). Όλες οι καλοήθειες είχαν 
υποβληθεί σε Ο.Υ.Μ.Ε. (ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων). Από τις κακοήθειες  τρείς 
περιπτώσεις αφορούσαν κακοήθειες τραχήλου μήτρας που υπεβλήθησαν σε ριζική υστερεκτομή και 
πυελικό λεμφαδενικό καθαρισμό, πέντε περιπτώσεις κακοήθειας του ενδομητρίου σε Ο.Υ.Μ.Ε. και 
πυελικό λεμφαδενικό καθαρισμό, τέσσερις περιπτώσεις κακοήθειας των  ωοθηκών  σε ογκομειωτική 
επέμβαση, καθώς και μία περίπτωση μεσεγχυματικού οπισθοπεριτοναϊκού όγκου. Ο μέσος όρος ηλικίας 
των γυναικών ήταν 54 έτη ( 17-78 έτη ) και το μέσο βάρος σώματος 79,28 kgr (50-100 kgr). Έξι 
γυναίκες (24%) ήταν σακχαροδιαβητικές, οκτώ γυναίκες (32%) έπασχαν από αρτηριακή 
υπέρταση,οκτώ (32%) έπασχαν από  θυρεοειδοπάθεια. Όσον αφορά την ανάλυση των καλλιεργειών 
ανευρέθησαν τα εξής μικρόβια. Δέκα με Staphylococcuscoagulase (-), έξι με Proteusmirabilis, τρία 
(εκ΄των οποίων το ένα πολυανθεκτικό Vancomycin resistant-V.R.E.) με Enterococcus faecalis, τρία με 
Pseudomonas Aeroginosa, δυo με Streptococcus sp., δυο με Staphylococcus aureus, δυο με Candida, 
δύο με Escherichia Coli, ένα με Klebsiella και ένα με Bacteroides Melaninogenicus.  
Συμπέρασμα: Στις γυναίκες που μελετήσαμε η διασπορά των επιμολύνσεων δε φαίνεται να 
συσχετίζεται με το υποκείμενο νόσημα ή τη βαρύτητα του χειρουργείου ,ωστόσο το αυξημένο 
σωματικό βάρος καθώς η συννοσηρότητα με σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση και 
θυρεοειδοπάθεια φαίνεται να αυξάνει τη πιθανότητα επιμόλυνσης.    
 

 •  
 

ΑΑ-24 
Συσχέτιση προεκλαμψίας και ουρικού οξέος   
Πηνελόπη Ιωαννίδου, Σεραφείμ Δημόπουλος, Αναστάσιος Χαρζηαγγέλου, Παρθένα Κερεμίδου  
Γ.Ν. Έδεσσας, Έδεσσα  
 
Εισαγωγή/Σκοπός: H προεκλαμψία συνήθως διαγιγνώσκεται με τη σύγχρονη παρουσία υπέρτασης 
και πρωτεινουρίας. Η υπέρταση ορίζεται ως συστολική αρτηριακή πίεση άνω των 140 mmHg ή 
διαστολική άνω των 90 mmHg σε τουλάχιστον 2 μετρήσεις με απόσταση 4 έως 6 ωρών η μία από την 
άλλη σε κύηση άνω των 20 εβδομάδων σε γυναίκες προηγούμενα νορμοτασικές. Η πρωτεινουρία 
ορίζεται ως έκκριση άνω των 300 mg στα ούρα 24ώρου. 
Σκοπός είναι η διερεύνηση της συσχέτισης των τιμών του ουρικού οξέως μεταξύ εγκύων γυναικών με 
διεγνωσμένη προεκλαμψία και εξομοιωμένων γυναικών ως προς την ηλικία και εβδομάδα κύησης χωρίς 
προεκλαμψία.  
Υλικό και Μέθοδος: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 36 έγκυες γυναίκες που νοσηλεύτηκαν στη 
Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική του Γ.Ν. Έδεσσας, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Οι 18 
διαγνώστηκαν με προεκλαμψία και οι υπόλοιπες 18 ίδιας ηλικίας και εβδομάδας κύησης εισήχθησαν με 
διαφορετική διάγνωση. Στις 36 γυναίκες έγινε μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και της τιμής του 
ουρικού οξέως κατά την εισαγωγή. Η στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το SPSS 
Statistics vol.22 
Αποτελέσματα: Στις έγκυες γυναίκες με προεκλαμψία η μέση τιμή του ουρικού οξέως είναι 
4,767mg/dl, ενώ στις αντίστοιχες χωρίς προεκλαμψία είναι 3,906mg/dl. Βρέθηκε να υπάρχει οριακά 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των τιμών (p=0.094). Όπως αναμενόταν τόσο η συστολική 
όσο και η διαστολική πίεση εμφάνισαν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο ομάδων εγκύων 
γυναικών. 
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Συμπεράσματα: Βιβλιογραφικά είναι εμφανής η συσχέτιση αυξημένης τιμής ουρικού οξέως και 
προεκλαμψίας. Το ίδιο επιβεβαιώθηκε και στην παρούσα μελέτη. Ο έλεγχος της τιμής του ουρικού 
οξέως πρέπει να συνοδεύει την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση της προεκλαμψίας στις έγκυες 
γυναίκες. 
 

 •  
 

ΑΑ-25 
Αντιμετώπιση περιστατικών με ανεπάρκεια τραχήλου στο Γ.Ν. Λαμίας  
Σταύρος Κραββαρίτης, Ανδρέας Καλαμπαλίκης, Χριστιάνα-Τάνια Λουκά, Μάρθα-Ανθή 
Παπαδούλη, Κωνσταντίνος Ζαχαρής, Θεόδωρος Χαρίτος, Αναστασία Φούκα   
Μαιευτική / Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας   
     
Εισαγωγή/Σκοπός: Ανεπάρκεια τραχήλου χαρακτηρίζεται ως η διαστολή και εξάλειψη του τραχήλου 
πριν τις 37 εβδομάδες απουσία συσπάσεων και συνήθως σχετίζεται με ανώδυνη, προοδευτική 
διαστολή του τραχήλου στο δεύτερο ή αρχές του τρίτου τριμήνου της κύησης, οδηγώντας σε προβολή 
θυλακίου, πρόωρη ρήξη υμένων, αποβολή β' τριμήνου ή πρόωρο τοκετό. Σκοπός είναι η παρουσίαση 
των περιστατικών που νοσηλεύτηκαν τα τελευταία τρία χρόνια στο νοσοκομείο μας για ανεπάρκεια 
τραχήλου, ο τρόπος αντιμετώπισης τους και η τελική έκβαση του τοκετού.   
Υλικό και Μέθοδος: Για το συγκεκριμένο λόγο χρειάστηκε να ανατρέξουμε στο βιβλίο μητρώου 
ασθενών τόσο της κλινικής όσο και των τακτικών ιατρείων. Στη συνέχεια έγινε συλλογή του ιστορικού 
των ασθενών και των φακέλων νοσηλείας τους. Για όσους ασθενείς δεν υπήρχαν στοιχεία για την 
έκβαση του τοκετού ακολούθησε επικοινωνία με τους ίδιους.   
Αποτελέσματα: Συνολικά αντιμετωπίστηκαν 15 περιστατικά με ανεπάρκεια τραχήλου. Σε 2 έγινε 
περίδεση λόγω ιστορικού αποβολών β' τριμήνου ή πρόωρου τοκετού. Και οι δύο έτεκαν με καισαρική 
τομή στις 36 και 38 εβδομάδες. Σε 4 έγινε περίδεση λόγω κοντού τραχήλου. Σε 2 ο τοκετός έγινε πριν 
τις 33 εβδομάδες, 1 έτεκε με καισαρική τομή στις 37 εβδομάδες και 1 φυσιολογικά στις 38. Σε 4 έγινε 
περίδεση διάσωσης. Σε 1 έγινε ΑΡΘ 24 ώρες μετά και ακολούθησε θεραπευτική εκκένωση της μήτρας 
στο χειρουργείο, 2 έτεκαν με καισαρική τομή στις 31w3d και 38 εβδομάδες και σε 1 δεν έχει 
ολοκληρωθεί η κύηση. Σε 5 τοποθετήθηκε μαιευτικός πεσσός λόγω κοντού τραχήλου. 3 έτεκαν με 
καισαρική τομή στις 32, 35 και 40 εβδομάδες και 2 φυσιολογικά στις 36 και 38 εβδομάδες.    
Συμπεράσματα: Η περίδεση τραχήλου είναι ακόμα και σήμερα μια αμφιλεγόμενη μέθοδος και για το 
λόγο αυτό συνιστάται προσεκτική επιλογή των ασθενών βάσει του μαιευτικού, γυναικολογικού τους 
ιστορικού και των υπαρχόντων πρωτοκόλλων. Για τον μαιευτικό πεσσό τα δεδομένα είναι ακόμα 
ελλιπή και τα οφέλη του ακόμα αβέβαια.   
 

 •  
 

ΑΑ-26 
Παρουσίαση περιστατικού ασθενούς με αδενοκαρκίνωμα ενδομητρίου  

Σταύρος Κραββαρίτης, Ανδρέας Καλαμπαλίκης, Χριστιάνα-Τάνια Λουκά, Μάρθα-Ανθή 
Παπαδούλη, Κωνσταντίνος Ζαχαρής, Θεόδωρος Χαρίτος, Αναστασία Φούκα   
Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας   
     
Εισαγωγή/Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού αδενοκαρκινώματος ενδομητρίου σε ασθενή που 
προσήλθε λόγω ημίπαρεσης δεξιού άνω άκρου.   
Υλικό και μέθοδος: Ασθενής 50 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω 
ημίπαρεσης δεξιού άνω άκρου. Κατά την κλινική εξέταση διεπιστώθη μητρορραγία και εκσεσημασμένη 
αναιμία. Hct:13.4% Hgb:3.6g/dl βHCG:<1.0mIU/ml. Στη γυναικολογική εξέταση διεπιστώθη τεχθέν 
ινομύωμα μήτρας. Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο και υπεβλήθη σε κοιλιακή ολική 
υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων. Μεταγγίστηκε διεγχειρητικά με 4 ΜΣΕ και 4 FFP και 2 ΜΣΕ 
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μετεγχειρητικά. Ετέθη σε διπλό αντιβιωτικό σχήμα και προφυλακτική αντπηκτική αγωγή. Ακολούθησε 
παθολογική, καρδιολογική και πνευμονολογική εκτίμηση και ετέθη σε αντλία ινσουλίνης. Εκ του λοιπού 
εργαστηριακού ελέγχου Ca15-3: 30.89IU/L Ca125: 124.7IU/mL. Λόγω της ημιπάρεσης ζητήθηκε CT 
εγκεφάλου που ανέδειξε έμφρακτο στον αριστερό μετωπιαίο λοβό. Ζητήθηκε νευρολογική εκτίμηση. 
Την 3η μετεγχειρητική ημέρα η ασθενής εμφάνισε δεκατική πυρετική κίνηση και ετέθη σε τριπλό 
αντμικροβιακό σχήμα. Την 4η ημέρα εμφάνισε οίδημα δεξιού άνω άκρου, έγινε triplex και διεπιστώθη 
θρόμβωση βραχιονίου και έσω σφαγίτιδας φλέβας. Ετέθη σε μέγιστη δόση LMWH. Ακολούθησε 
αξονική εγκεφάλου, θώρακος και τραχήλου και διεπιστώθη επιπλέον θρόμβωση άνω κοίλης φλέβας και 
πνευμονική εμβολή δεξιού κάτω λοβού. Τέλος η ασθενής υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία κάτω 
κοιλίας και ανευρέθη άλυσσος λεμφαδενικών διογκώσεων κατά μήκος της αορτής, δεξιών κοινών 
λαγονίων και έσω και έξω λαγονίων αγγείων, καθώς και σε triplex φλεβών κάτω άκρων. Η ασθενής 
εξήλθε την 11η μετεγχειρητική ημέρα με οδηγίες για διαβητολογική, νευρολογική, αγγειοχειρουργική 
και πνευμονολογική εκτίμηση.   
Αποτελέσματα: Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε αδενοκαρκίνωμα Grade III. Η ασθενής παραπέμφθη 
σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο προς περαιτέρω αντιμετώπιση, όπου υπεβλήθη σε ακτινοθεραπεία και 
χημειοθεραπεία.       
Συμπεράσματα: Η παρουσία νευρολογικών σημείων σε ορισμένους ασθενείς οφειλόμενη σε βλάβη 
στο κεντρικό ή περιφερικό νευρικό σύστημα μπορεί να μην αντιπροσωπεύει την προεξάρχουσα 
παθολογία του ασθενή, αλλά να αποτελεί το αποτέλεσμα συστηματικής νόσου, όπως στην περίπτωση 
αυτή το αδενοκαρκίνωμα ενδομητρίου και η θρομβοφιλική κατάσταση που δημιουργεί ο καρκίνος.   
 

 •  

ΑΑ-27 
Στατιστικά δεδομένα διακομιδών ασθενών  Γυναικολογικής – Μαιευτικής 
Κλινικής  δευτεροβάθμιου νοσοκομείου προς τριτοβάθμια νοσοκομεία  
Αναστάσιος Χατζηαγγέλου, Πηνελόπη Ιωαννίδου, Παναγιώτα Κολοκυθά, Σεραφείμ 

Δημόπουλος, Παρθένα Κερεμίδου  
Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας  
 
Εισαγωγή/Σκοπός: Οι διακομιδές των ασθενών από δευτεροβάθμιο προς τριτοβάθμιο νοσοκομείο 
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα του συστήματος υγείας καθώς θέτει σε κίνδυνο την ζωή ασθενών, 
χρησιμοποιεί ανθρώπινους πόρους και νοσοκομειακά οχήματα, τα οποία συχνά λείπουν από την 
ορισμένη τους θέση, ενώ αποτελεί σημαντική πηγή εξόδων.  
Σκοπός της παρούσας στατιστικής μελέτης είναι να παρουσιάσει τις συχνότερες αιτίες διακομιδής από 
την Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική του Γ.Ν. Έδεσσας προς τριτοβάθμια νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης, θέτοντας παράλληλα προς συζήτηση τα πιθανά μέτρα μείωσης αυτών.  
Υλικό και Μέθοδος: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 74 γυναίκες, εκ των οποίων οι 64 βρίσκονταν 
στη διάρκεια κύησης και οι οποίες διακομίστηκαν προς τριτοβάθμια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης κατά 
τα έτη 2010-2017.  
Αποτελέσματα: Κατά τα παραπάνω έτη διακομίστηκαν αντίστοιχα 1 γυναικολογικό και 6 μαιευτικά 
περιστατικά το 2010, 1 γυναικολογικό και 7 μαιευτικά περιστατικά το 2011, 2 γυναικολογικά και 8 
μαιευτικά το 2012, 2 γυναικολογικά και 10 μαιευτικά το 2013, 4 μαιευτικά το 2014, 2 γυναικολογικά 
και 12 μαιευτικά το 2015, 2 γυναικολογικά και 13 μαιευτικά το 2016 και 4 μαιευτικά τους τέσσερις 
πρώτους μήνες του 2017. Από τα 10 γυναικολογικά περιστατικά που διακομίστηκαν στα επτά έτη στα 
6 έγινε προσπάθεια αντιμετώπισης και σε δεύτερο χρόνο πραγματοποιήθηκε η διακομιδή. Τα 6 
αφορούσαν κοιλιακό άλγος, τα 2 μηνομητρορραγίες και τα υπόλοιπα 2 μορφώματα κοιλιακής χώρας. 
Από τα 64 μαιευτικά περιστατικά που διακομίστηκαν τα 27 αντιμετωπίστηκαν αρχικά στην κλινική μας 
και σε δεύτερο χρόνο διακονίστηκαν για περαιτέρω αντιμετώπιση. Στις 49 περιπτώσεις 
ασθενών(76,57%) την κύρια αιτία διακομιδής αποτέλεσε η προωρότητα του επικείμενου τοκετού 
καθώς οι έγκυες διένυαν ηλικία κύησης κάτω της 37ης και παρουσίασαν συσπάσεις(42,19%), 
ΠΡΥ(18,75%), κολπική αιμόρροια (15,63%). Δεύτερη σε συχνότητα αιτία ήταν η προεκλαμψία με 
ποσοστό 12,5% των ασθενών. Άλλες αιτίες αποτέλεσαν οι νεφρολογικές, παθολογικές, χειρουργικές 
και ψυχιατρικές επιπλοκές της κύησης.  
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Συμπεράσματα: Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται πως η προωρότητα σε συνδυασμό με την 
έλλειψη εξειδικευμένου νεογνολόγου και νεογνολογικής μονάδας στο Γ.Ν. Έδεσσας αποτελεί το 
σημαντικότερο πρόβλημα που οδηγεί στη διακομιδή ασθενών. Η επίλυση αυτού του προβλήματος θα 
μειώσει σημαντικά τα ποσοστά διακομιδών εξοικονομώντας χρόνο και πόρους προς άλλες 
κατευθύνσεις.  
 

 •  
 

ΑΑ-28 
Δημογραφικά δεδομένα τμήματος οικογενειακού προγραμματισμού σε 
δευτεροβάθμιο νοσοκομείο κατά τα έτη 2015 - 2016  

Αναστάσιος Χατζηαγγέλου, Σεραφείμ Δημόπουλος, Παναγιώτα Κολοκυθά, Πηνελόπη 
Ιωαννίδου, Αγγελική Μεσμερλή, Αναστασία Αδάμπα, Παρθένα Κερεμίδου  
Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας  
 
Εισαγωγή/Σκοπός: Το τμήμα οικογενειακού προγραμματισμού αποσκοπεί στην ενημέρωση των 
γυναικών σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και αντισύλληψης.   
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων που χρησιμοποίησαν 
τις υπηρεσίες του τμήματος οικογενειακού προγραμματισμού του Γ.Ν. Έδεσσας κατά τα έτη 2015 και 
2016.  
Υλικό και Μέθοδος: Κατά το έτος 2015 στο τμήμα οικογενειακού προγραμματισμού απευθύνθηκαν 
898 ασθενείς, εκ των οποίων 764 (85,1%) γυναίκες και 134 (14,9%) άνδρες, ενώ το 2016 822 
ασθενείς με 696 (84,7%) γυναίκες και 126 (15,3%) άνδρες. Η κύρια ηλικιακή ομάδα ήταν μεταξύ 49 
και 59 ετών το 2015 με 264 ασθενείς και μεταξύ 19 και 29 ετών το 2016 με 176 ασθενείς αντίστοιχα. 
Η πλειονότητα των ασθενών ήταν ελληνικής καταγωγής με 76% και 78,5% αντίστοιχα στα έτη, 
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 72,5% και 71,5% αντίστοιχα, έγγαμοι με ποσοστά 75,9% 
και 60,8%,ενώ το 2015 οι πλειονότητα των ασθενών ήταν αγρότες (74,6%) και το 2016 ιδιωτικοί 
υπάλληλοι (53%).  
Αποτελέσματα: Στην πλειονότητα των ασθενών που απευθύνθηκε στο τμήμα οικογενειακού 
προγραμματισμού διενεργήθηκε απλή γυναικολογική εξέταση με 47% και 47,57% αντίστοιχα στα έτη. 
Μεταξύ του 5% και 10% διενεργήθηκε λήψη κολπικών υγρών για καλλιέργεια, εξέταση μαστών και 
συμβουλευτική εξέτασης μαστών,  ενημέρωση για Σ.Μ.Ν και αντισυλληπτικές μεθόδους. Τέλος, στο 
κάτω του 5% διενεργήθηκε λήψη τέστ Παπανικολάου, τοποθέτηση ή αφαίρεση ενδομήτριου 
σπειράματος και κολπικού δακτυλίου, ενημέρωση σε θέματα υπογονιμότητας και προγραμματισμό 
επιθυμητής κύησης. Το τμήμα συμμετείχε, ακόμη, σε προγράμματα ψυχοσωματικής προετοιμασίας 
ζευγαριών για τον τοκετό και προαγωγής του μητρικού θηλασμού και σε συνεργασία με τοπικούς 
φορείς.  
Συμπεράσματα: Το τμήμα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και παρεμβατικής 
ιατρικής, όπως συμβουλευτική για τον περιορισμό των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, την 
υγιεινή του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, αποφυγή ανεπιθύμητης κύησης, ενημέρωση για 
τις δυνατές αντισυλληπτικές μεθόδους, αντιμετώπιση υπογονιμότητας και συμβουλευτική ζευγαριών. 
 

 •  
 

ΑΑ-29 
Διερεύνηση των ογκογόνων υποτύπων του human papilloma virus στο γεννητικό 
σύστημα γυναικών της περιοχές Μαγνησίας  

Σταυρούλα Διβάνη1, Ευστάθιος Κωνσταντίνου1, Αθανασία Στάικου3, Αθανασία Ντίνου3, 
Ευαγγελία Τάτλη4, Δημήτριος Ξηροφώτος2, Πέτρος Στελλάτος2, Παύλος Σκουφογιάννης5 
1Τμήμα Κλινικής Κυτταρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος  
2Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος  
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3Τεχνολόγοι, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος  
4Μαία, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος  
5Παθολογοανατόμος, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος  
  
Εισαγωγή/Σκοπός: Ο DNA  ιός  HPV είναι υπεύθυνος για την ογκογεννητική δραστηριότητα του 
τραχήλου της μήτρας, της πρωκτογεννητικής περιοχής αλλά και του στοματοφάρυγγα και του 
βλενογόνου του ανώτερου αναπνευστικού και του ουροποιητικού. Το DNA-HPV test καθιστά δυνατή 
την ανίχνευση του γενετικού υλικού του HPV μέσα στα κύτταρα με μεθόδους αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης (PCR). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των High Risk υπότυπων του 
ιού στον πληθυσμό της Μαγνησίας.  
Υλικό και Μέθοδος: Υποβλήθηκαν σε DNA-HPV test 216 γυναίκες ηλικίας 17-50 ετών, με μέση ηλικία 
30,8 χρόνια και κυτταρολογική διάγνωση λοίμωξης από τον ιό. Χρησιμοποιήθηκαν δύο τεχνικές PCR: 
Papilloma Strip και Clinical Arrays. H μέθοδος της PCR επιτρέπει την παραγωγή πολλών αντιγράφων 
μιας επιλεγμένης περιοχής του γενετικού υλικού.  
Αποτελέσματα: Υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στούς ογκογόνους υπότυπους 51 (28,7%), 53 
(22,3%), 31 (14,9%) και 16 (*<%%). Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού (42,7) παρουσίασε λοίμωξη 
από περισσότερα του ενός ογκογόνα στελέχη ενώ στο 10,9% η λοίμωξη αφορούσε σε περισσότερος 
των 3 ογκογόνους υπότυπους του HPV ηλικίας < 30 ετών.  
Συμπέρασμα: Οι ογκογόνοι υπότυποι 51, 53, 31 και 16 προεξάρχουν στο γεννητικό σύστημα των 
γυναικών που εξετάστηκαν. Μελέτη του ΠΝΛ έδειξε κυρίως την παρουσία των στελεχών 51, 56, 16, 18 
στο φάρυγγα ανδρών, 31, 33, 34, 39, 45, 48, 49, 51, 56 και 59 στο φάρυγγα  γυναικών της 
Θεσσαλίας. Η λοίμωξη από τον ιό πιθανόν να σχετίζεται και με τα νεοπλάσματα του αναπνευστικού 
συστήματος του νομού Θεσσαλίας.  
 

 •  
 

ΑΑ-30 
Ενδομητρίωση πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος μετά από καισαρική τομή – 
Παρουσίαση περιστατικού   

Ηρωντιάντα Νταβέλα, Ουρανία Κούκουρα, Δήμητρα Χαρατσή, Φωτεινή Χίντζιου, Γεώργιος 
Σβερώνης, Ιορδάνης Μαδεμτζής, Αλέξανδρος Δαπόντε     
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 
Λάρισα  
     
Εισαγωγή/Σκοπός: Η ενδομητρίωση του υποδορίου ορίζεται ως η παρουσία ενδομητριωσικού ιστού 
στον λιπώδη ιστό ή τις μυϊκές στιβάδες του κοιλιακού τοιχώματος. Σε γενικές γραμμές εμφανίζεται σε 
έδαφος προηγηθείσας επέμβασης, συνηθέστερα καισαρικής τομής ή υστεροτομής. Παρουσιάζουμε ένα 
περιστατικό ευμεγέθους ενδομητρίωσης εντοπισμένης στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα το οποίο 
αντιμετωπίστηκε χειρουργικά, με αποκατάσταση του ελλείματος με την τοποθέτηση πλέγματος.   
Υλικό και Μέθοδος: Γυναίκα 46 ετών προσήλθε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Γυναικολογικού 
Τμήματος του νοσοκομείου λόγω διάχυτου κοιλιακού άλγους και  ευμεγέθους ψηλαφητής μάζας στην 
κοιλιακή χώρα. Η ασθενής ανέφερε επιδείνωση των συμπτωμάτων κατά την εμμηνορυσία, ενώ η 
κλινική εξέταση δεν ανέδειξε άλλα ευρήματα. Το ατομικό αναμνηστικό ήταν ελεύθερο και το μαιευτικό 
ιστορικό περιελάμβανε δύο φυσιολογικούς τοκετούς και μία καισαρική τομή. Ο διακοιλιακός 
υπερηχογραφικός έλεγχος ανέδειξε ευμεγέθη μάζα (6x5εκ) εντός του υποδορίου λίπους της πρόσθιας 
επιφάνειας του κοιλιακού τοιχώματος και έμπροσθεν του δεξιού ορθού κοιλιακού μυός, παραπλεύρως 
της μετεγχειρητικής ουλής. Το διακολπικό υπερηχογράφημα δεν ανέδειξε κάποια παθολογία από τα 
έσω γεννητικά όργανα. Η μαγνητική τομογραφία ήταν ενδεικτική ενδομητρίωσης προσθίου κοιλιακού 
τοιχώματος.   
Αποτελέσματα: Προγραμματίστηκε χειρουργική αφαίρεση του μορφώματος εντοπισμένου στο 
πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα και τοποθέτηση πλέγματος στην περιοχή του ελλείματος. Με επιθυμία της 
ιδίας της ασθενούς πραγματοποιήθηκε ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων. Η 
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παθολογοανατομική εξέταση του μορφώματος οδήγησε στη διάγνωση ενδομητριώσης υποδορίου. Η 
ασθενής δεν είχε ενδείξεις υποτροπής έξι μήνες μετά την επέμβαση.   
Συμπεράσματα: Σε περιπτώσεις ενδομητρίωσης είναι σημαντικό η εκτομή να αφορά όλη την βλάβη, 
ενώ όταν εντοπίζεται στην απονεύρωση του κοιλιακού τοιχώματος απαιτείται τοποθέτηση πλέγματος. 
Η ενδομητρίωση μετεγχειρητικής ουλής είναι μία σπάνια πάθηση με μη ειδικά συμπτώματα που 
περιλαμβάνουν άλγος στο υπογάστριο κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσης. Η τελική διάγνωση συχνά 
τίθεται μόνο μετά από εκτομή της βλάβης.  
 

 •  
 

ΑΑ-31 
Αναδρομική μελέτη έκβασης της εγκυμοσύνης σε έφηβες νεότερες των 16 ετών 

στην περιοχή της Θεσσαλίας   
Ηρωντιάντα Νταβέλα, Δήμητρα Χαρατσή, Ουρανία Κούκουρα, Βασίλειος Τσιλιώνης, Αστέριος 
Νιδήμος, Αλέξανδρος Δαπόντε     
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 
Λάρισα  
 
Σκοπός: Στόχος της μελέτης μας είναι η καταγραφή της συχνότητας εγκυμοσύνης στις έφηβες 
γυναίκες στην περιοχή της Θεσσαλίας καθώς και η σύγκριση των δεδομένων μας για τον τρόπο 
τοκετού με ευρήματα σχετικών εργασιών στην βιβλιογραφία.   
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα που μελετήθηκε αφορά συνολικά 71 έγκυες, ηλικίας 12 έως 16 
χρονών, οι οποίες γέννησαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, στο χρονικό διάστημα από 
25/01/2014 έως και 27/10/2016. Κριτήρια επιλογής των γυναικών που έλαβαν μέρος στην μελέτη ήταν 
η ηλικία τους κατά τον τοκετό και η εντοπιότητα. Καταγράφηκε η ηλικία των εγκύων, ο τόκος, η ηλικία 
κύησης και ο τρόπος διεκπεραίωσης του τοκετού, καθώς επίσης και το βάρος γέννησης του νεογνού. 
Επίσης καταγράφηκαν στοιχεία από το ιστορικό των γυναικών όπως ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης 
και η αρτηριακή υπέρταση στην εγκυμοσύνη. Η διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη κύησης ορίστηκε 
με κριτήριο την καμπύλη ανοχής γλυκόζης ,ενώ ως αρτηριακή υπέρταση κύησης ορίστηκε η αρτηριακή 
πίεση ίση ή μεγαλύτερη από 140-90 mmHg σε δύο διαδοχικές μετρήσεις, με ή χωρίς πρωτεϊνουρία, σε 
ηλικία κύησης μεγαλύτερη των 20 εβδομάδων.   
Αποτελέσματα: Συνολικά 71 γυναίκες, ηλικίας 12-16 χρονών γέννησαν στο χρονικό διάστημα των 33 
μηνών της μελέτης. Ο συνολικός αριθμός γεννήσεων για το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 4198 
γεννήσεις. Από τον πληθυσμό της μελέτης 7 γυναίκες ήταν ηλικίας 12 έως και 13 χρονών. Επίσης 64 
γυναίκες ήταν πρωτοτόκες και μόνο 7 ήταν δευτεροτόκες. Από το πληθυσμό της μελέτης 25% 
γέννησε πρόωρα και 1,4% γέννησε πριν την 32η εβδομάδα κύησης. Με φυσιολογικό τοκετό γέννησαν 
59 γυναίκες, επείγουσα καισαρική τομή έγινε σε 5 γυναίκες, ενώ προγραμματισμένη καισαρική τομή 
έγινε σε 7 περιπτώσεις.   
Συμπεράσματα: Η κύηση στην εφηβεία σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως είναι οι αθίγγανοι στην 
περιοχή της Θεσσαλίας, αποτελεί συχνό γεγονός σε αντίθεση με τον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας 
όπου οι έφηβες έγκυες αποτελούν μικρό ποσοστό. Η μελέτη μας κατέδειξε υψηλότερο ποσοστό 
κύησης σε ηλικία 12-14 χρονών συγκριτικά με την βιβλιογραφία καθώς επίσης υψηλότερο ποσοστό 
πρόωρου τοκετού για την ίδια ηλικιακή υποομάδα. Μεγαλύτερες μελέτες είναι απαραίτητες για την 
επιβεβαίωση της διαπίστωσης ότι ο πρόωρος τοκετός είναι συχνότερος στις πιο μικρές ηλικίες με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται.   
 

 •  
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ΑΑ-32 
Προγεννητική διάγνωση κύστης διπλασιασμού - Παρουσίαση περιστατικού   

Ουρανία Κούκουρα1, Ηρωντιάντα Νταβέλα1, Σωτήριος Σωτηρίου1, Δήμητρα Χαρατσή1, 
Ιωάννα Γριβέα2

, Αλέξανδρος Δαπόντε1     
1Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 
Λάρισα  
2Νεογνολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα 
 
Εισαγωγή: Οι κύστες διπλασιασμού του εντέρου αποτελούν συγγενείς ανωμαλίες που ενδέχεται να 
εμφανιστούν σε οποιαδήποτε θέση του γαστρεντερικού σωλήνα. Ανιχνεύονται με συχνότητα 1/4,500 
γεννήσεις. Παρουσιάζουμε την περίπτωση εμβρύου στο οποίο ανιχνεύτηκε μια ευμεγέθης κύστη 
διπλασιασμού κατά το ανατομικό υπερηχογράφημα δευτέρου τριμήνου καθώς και την πορεία και 

έκβαση της κύησης.   
Παρουσίαση περιστατικού: Έγκυος 32 ετών κατά την 22η εβδομάδα της κύησης, προσήλθε στο 
τακτικό μαιευτικό ιατρείο. Στο μαιευτικό ιστορικό της είχε δύο αποβολές στο πρώτο τρίμηνο της 
κύησης, μία βιοχημική κύηση και μία έκτοπη κύηση. Στην παρούσα κύηση δεν είχε προβλήματα και 
είχε μόλις ολοκληρώσει το ανατομικό υπερηχογράφημα δευτέρου τριμήνου. Κατά την συγκεκριμένη 
εξέταση, αναδείχθηκε μία κυστική μάζα 3,5 εκ στο δεξιό υποχόνδριο του εμβρύου. Η 
διαφοροδιάγνωση περιελάμβανε την εντερική απόφραξη, την ηπατική κύστη, το διπλασιασμό της 
χοληδόχου κύστης, την κύστη του χοληδόχου πόρου και την κύστη διπλασιασμού του εντέρου. Μετά 
από διαδοχικά υπερηχογραφήματα, η απόφραξη του εντερικού σωλήνα θεωρήθηκε λιγότερο πιθανή, 
και αποφασίστηκε απλά η παρακολούθηση της ανάπτυξης του εμβρύου και του μεγέθους της κύστης. 
Κατά την 30η εβδομάδα το έμβρυο αναπτυσσόταν φυσιολογικά και η μέγιστη διάμετρος της κύστης 
ήταν 5 εκ, με σχήμα αχλαδιού. Σταδιακά, μετά την 34η εβδομάδα το μέγεθος της κύστης μειωνόταν 
και κατά την 39η εβδομάδα είχε μέγιστη διάμετρο 1,7 εκ. Αυτόματος τοκετός ξεκίνησε στην 39η 

εβδομάδα της κύησης και η έγκυος γέννησε με κολπικό τοκετό ένα αγόρι βάρους 3400γρ. Το νεογνό 
μεταφέρθηκε στη ΜΕΝΝ για παρακολούθηση και τη δεύτερη ημέρα μετά τη γέννηση 
πραγματοποιήθηκε υπερηχογράφημα στο νεογνό όπου διαπιστώθηκε η κύστη διπλασιασμού και 
αποκλείστηκε η απόφραξη του εντέρου. Η χειρουργική αποκατάσταση προγραμματίστηκε σε δεύτερο 
χρόνο.   
Συμπεράσματα: Η προγεννητική διάγνωση των κύστεων διπλασιασμού γίνεται μόνο στο 20-30% των 
περιπτώσεων. Η προγεννητική διάγνωση είναι σημαντική, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι κύστες 

διπλασιασμού μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα μετά τη γέννηση όπως αιμορραγία, 
απόφραξη και ρήξη του εντέρου. Η χειρουργική παρέμβαση είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία και θα 
πρέπει να προγραμματίζεται όταν η κατάσταση του νεογνού το επιτρέπει. 
 

 •  
 

ΑΑ-33 
Καθυστερημένος τοκετός διδύμων με καισαρική τομή μετά από πρόωρο τοκετό 
του πρώτου εμβρύου σε τρίδυμη κύηση – Παρουσίαση περιστατικού  

Δήμητρα Χαρατσή1, Ουρανία Κούκουρα1, Ηρωντιάντα Νταβέλα1, Γεώργιος Σβερώνης1, 
Ιορδάνης Μαδεμτζής1, Κατερίνα Καφφέ2, Μαρία Γουδεσίδου2, Κατερίνα Γαϊτανά2, Αλέξανδρος 
Δαπόντε1  
1Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 
Λάρισα  
2Νεογνολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,  Λάρισα  
  
Εισαγωγή/Σκοπός: Οι τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε συνδυασμό με την αύξηση της 
μέσης ηλικίας των πρωτοτόκων γυναικών έχουν ως αποτέλεσμα οι πολύδυμες κυήσεις να συνιστούν 
συχνό φαινόμενο στις μέρες μας. Σκοπός της παρουσίασης της παρούσας περίπτωσης τριδύμων με 
καθυστερημένο τοκετό των εμβρύων μετά από πρόωρο τοκετό του ενός εμβρύου και επιβίωση όλων 
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των νεογνών, είναι να ανασκοπήσει την βιβλιογραφία και να καταδείξει την καταγεγραμμένη 
περιγεννητική θνησιμότητα και νοσηρότητα αντίστοιχων περιπτώσεων.  
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μία πρωτοτόκο έγκυο γυναίκα 41 ετών με τριχοριακή, τριαμνιακή 
τρίδυμη κύηση μετά από IVF. Κατά τη 23η εβδομάδα κύησης διαγνώσθηκε ανεπάρκεια τραχήλου με τη 
χρήση διακολπικού υπερηχογραφικού ελέγχου, οπότε η ασθενής εισήχθη στο νοσοκομείο για εντατική 
παρακολούθηση με τη χρήση καρδιοτοκογράφου και υπερηχογραφικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας της, η ασθενής έλαβε τοκολυτική αγωγή καθώς και βηταμεθαζόνη για επίτευξη πνευμονικής 
ωριμότητας των εμβρύων.   
Αποτελέσματα: Το έμβρυο Α γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό στις 26+2 εβδομάδες και με ΒΓ 
820γρ λόγω αυτόματης ρήξης θυλακίου και έναρξης τοκετού, ενώ τα έμβρυα Β και Γ παρέμειναν εντός 
της μήτρας για 5 επιπλέον ημέρες και γεννήθηκαν με καισαρική τομή λόγω πρόωρων συστολών, με ΒΓ 
745γρ και 850γρ αντίστοιχα. Τα νεογνά διασωληνώθηκαν άμεσα στην αίθουσα τοκετών και 
μεταφέρθηκαν στη ΜΕΝΝ, όπου παρέμειναν διασωληνωμένα για 27, 3 και 14 ημέρες αντίστοιχα. Επί 
του παρόντος, τα νεογνά Α (48 ημερών) και Β (43 ημερών) υποστηρίζονται αναπνευστικά με ρινικό 
CPAP και σιτίζονται πλήρως με γάλα προώρων. Το νεογνό Γ νοσηλεύεται σε ΜΕΝΝ της Θεσσαλονίκης 
από το 24ο 24ωρο, όπου διεκoμίσθη λόγω ρήξης εντέρου επί εδάφους όψιμης νεογνικής λοίμωξης-
ΝΕΚ. Εκεί αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά και είναι σε σταθερή γενική κατάσταση. Η λεχωίς έλαβε 
εξιτήριο την 3η μετεγχειρητική ημέρα.     
Συμπεράσματα: Η επιμήκυνση της διάρκειας κύησης των εμβρύων Β και Γ σε τρίδυμη κύηση, μετά 
από πρόωρο τοκετό του εμβρύου Α, είναι δυνατή με τοκόλυση και προσεκτική αναμονή. Θα 
ανασκοπηθούν τα σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν την περιγεννητική νοσηρότητα και 
θνησιμότητα των εμβρύων αυτών καθώς απαιτούνται μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες που δεν 
υπάρχουν προκειμένου να τεκμηριώσουν τη διαχείριση περιστατικών καθυστερημένου τοκετού 
εμβρύων στις πολύδυμες κυήσεις και ιδιαίτερα στις τρίδυμες.  
 

 •  
 

ΑΑ-34 
Δημιουργία κινήτρων για την ελάττωση του αριθμού των καισαρικών τομών στην 

Ελλάδα  
Γεώργιος Ιατράκης1, Αγγελική Σαρέλλα1, Ειρήνη Τομαρά1,2, Αναστασία Μπόθου3, Σταύρος 
Φωτόπουλος4, Ευαγγελία Αντωνίου1  
1Τμήμα Μαιευτικής,Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, University of Applied Sciences  
2Τμήμα Ιατρικής, Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», ΕΚΠΑ, Αθήνα  

3Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη  
4Ρέα Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αθήνα   
 
Εισαγωγή: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι ένα ποσοστό καισαρικών τομών (ΚΤ) 15% 
περίπου είναι ένα ασφαλές όριο για τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τη μητέρα και το νεογνό. 
Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι πιο ρεαλιστική προσέγγιση θα ήταν ένας στόχος γύρω στο 20%. 
Ωστόσο, η Ελλάδα θα μπορούσε να θεωρηθεί "παγκόσμια πρωταθλήτρια" των ΚΤ, με ποσοστά που 
ξεπερνούν το 70% σε ορισμένα μαιευτήρια σύμφωνα με πρόσφατα επίσημα στοιχεία.   
Σκοπός: Με δεδομένο ότι παλαιότεροι σχεδιασμοί, "ευχολόγια" και επιμέρους αυστηρότερες πολιτικές 
σε ορισμένα νοσοκομεία δεν απέδωσαν, σκοπός αυτής της εργασίας είναι η προσθήκη ενός σημαντικού 
κινήτρου στην προσπάθεια ελάττωσης του αριθμού των ΚΤ στην Ελλάδα. Εννοείται ότι ισχυρό κίνητρο 
(που δυστυχώς δεν απέδωσε) θα έπρεπε να είναι η προσήλωση στις πραγματικές ενδείξεις της ΚΤ.   
Υλικό και Μέθοδος: Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η επιδότηση των νοσοκομείων (ΕΝ) από τον 
ΕΟΠΥΥ για μια απλή ΚΤ είναι 1000€, για μια ΚΤ που σχετίζεται με συστηματική ή σοβαρή 
συνυπάρχουσα νόσο και/ή επιπλοκές είναι 1300€, ενώ για τον (φυσιολογικό) κολπικό τοκετό είναι 
μόνο 600€. Η "αντιστροφή" των παραπάνω ποσών για την ενίσχυση των κινήτρων για κολπικό τοκετό 
θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό μοχλό για την ελάττωση των ΚΤ στην Ελλάδα.   
Αποτελέσματα: Σε ιδιωτική κλινική με 7000 τοκετούς ανά έτος, ένα ποσοστό ΚΤ της τάξης του 
>60% θα συνεπαγόταν την απώλεια περισσότερων από 2.000.000€ ετησίως. Παρόμοιες οικονομικές 
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προσεγγίσεις για την εκτίμηση των πραγματικών απωλειών μετά από ένα τέτοιο κεντρικό σχεδιασμό 
δεν πρέπει να υπονομευθεί από τη μη ταύτιση των επίσημων και των πραγματικών ΕΝ (τουλάχιστον) 
προς τις ιδιωτικές κλινικές.   
Συμπέρασμα: Πιθανόν, τα πρώτα βήματα της προσπάθειας ελάττωσης των ΚΤ σχετίζονται με τη 
θέσπιση οικονομικών κινήτρων, την αξιοπιστία της πολιτείας και, στη συνέχεια, με την αξιοπιστία των 
πραγματικών ενδείξεων για ΚΤ. Δημιουργία κινήτρων για την ελάττωση του αριθμού των καισαρικών 
τομών στην Ελλάδα. 
 

 •  
 

ΑΑ-35 
Ο πολυμορφισμός Q192R του γονιδίου της παραοξονάσης-1 (PON1) προδιαθέτει 

για διαβήτη της κύησης στον Ελληνικό πληθυσμό 
Καλλιόπη Παππά1,2,3, Αντώνιος Σφακιανάκης2, Ελένη Αναστασίου2, Μαρία Γαζούλη4, 
Δημήτριος Λουτράδης2, Νικόλαος Ανάγνου1, 3, Γεώργιος Δασκαλάκης2 
1Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Εργαστήριο Κυτταρικής    
 και Γονιδιακής Θεραπείας, Αθήνα  
2Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα  
3Εργαστήριο Μελέτης Μεταβολισμού της Κύησης και Ελέγχου Μεταβολικών Διαταραχών των  
 Επιπληγμένων Κυήσεων 
4Εργαστήριο Βιολογίας ΕΚΠΑ, Αθήνα  
 
Εισαγωγή/Σκοπός: Το οξειδωτικό στρες και η φλεγμονή συνδέονται στενά με την παθοφυσιολογία 
του σακχαρώδη διαβήτη.  Η παραοξονάση-1 (PON1) είναι ένα ένζυμο που προστατεύει τα κύτταρα 
από το οξειδωτικό στρες, ενώ δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα σχετικά με την επίπτωση του 
κωδικοποιητικού πολυμορφισμού (Q192R) του γονιδίου της PON1 στην ενίσχυση της προδιάθεσης για 
την ανάπτυξη διαβήτη γενικότερα. Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε τη συσχέτιση μεταξύ του 
πολυμορφισμού (Q192R) του γονιδίου PON1 και του κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη κύησης (GDM) 
στον ελληνικό πληθυσμό και αξιολογήσαμε τα μεταγραφικά του επίπεδα.  
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήσαμε 185 γυναίκες με GDM και 104 μη διαβητικές έγκυες (control) για 
τον πολυμορφισμό Q192R. Για την μελέτη της έκφρασης του PON1 έγινε εκχύλιση mRNA από 
περιφερικά λευκοκύτταρα που συλλέχθηκαν από 20 GDM και 20 controls και χρησιμοποιήθηκε 
ποσοτική PCR πραγματικού χρόνου.  
Αποτελέσματα: Ο γονότυπος RR και το αλληλόμορφο R του πολυμορφισμού Q192R του γονιδίου 
PON1 φαίνεται να συνδέονται στατιστικά σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο για GDM (p=0,012 και 
p<0,0001, αντίστοιχα). Τα επίπεδα mRNA του PON1 σε έγκυες με GDM δεν παρουσίασαν στατιστικά 
σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τα control (p=0.138).  
Συμπεράσματα: Ο πολυμορφισμός Q192R του γονιδίου PON1 αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης 
GDM, ενώ η έκφραση του γονιδίου ΡΟΝ1 δεν επηρεάζεται στον GDM.  
 

 •  
 

ΑΑ-36 
Η διαταραχή της έκφρασης των clock genes παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
του διαβήτη της κύησης   

Καλλιόπη Παππά1,2,3, Αντώνιος Σφακιανάκης2, Ελένη Αναστασίου2, Μαρία Γαζούλη4, 
Δημήτριος Λουτράδης2, Νικόλαος Ανάγνου1, 3, Γεώργιος Δασκαλάκης2 
1Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Εργαστήριο Κυτταρικής και 

Γονιδιακής Θεραπείας, Αθήνα  
2 Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα  
3Εργαστήριο Μελέτης Μεταβολισμού της Κύησης και Ελέγχου Μεταβολικών Διαταραχών των 
 Επιπληγμένων Κυήσεων 
4 Εργαστήριο Βιολογίας ΕΚΠΑ, Αθήνα  
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Εισαγωγή/Σκοπός: Η διαταραχή της έκφρασης των clock genes σχετίζεται με την ανάπτυξη 
παχυσαρκίας και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (T2D). Ο διαβήτης της κύησης (GDM) και ο T2D 
παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς το γενετικό υπόβαθρο και τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Η 
μελέτη αυτή, έχει σαν σκοπό την εκτίμηση της έκφραση 10 clock genes (CLOCK1, BMAL1, PER1, 
PER2, PER3, PPARΑ, PPARD, PPARG, CRY1 και CRY2) στον GDM.  
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήσαμε 40 έγκυες γυναίκες με GDM, 4 με T2D και 20 φυσιολογικές έγκυες 
(controls). Για την μελέτη της έκφρασης των 10 clock genes έγινε εκχύλιση mRNA από περιφερικά 
λευκοκύτταρα και χρησιμοποιήθηκε ποσοτική PCR πραγματικού χρόνου.  
Αποτελέσματα: Στις γυναίκες με GDM τα επίπεδα των μεταγραφωμάτων των  BMAL1, PER3, 
PPARD και CRY2 κυμάνθηκαν σε μικρότερα επίπεδα σε σχέση με τα controls (p < 0.05). Δεν 
παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των γυναικών με GDM που ρυθμίστηκαν με δίαιτα και αυτών που 
ρυθμίστηκαν με ινσουλίνη. Θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε στην έκφραση των 
BMAL1 vs CRY2 (r = 0.45, p = 0.003) και BMAL1 vs PPARD (r = 0.43, p = 0.004). Η έκφραση 
του PER3 παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα της HbA1C  (r = −0.36, p = 0.022).  
Συμπεράσματα: Η έκφραση των clock genes BMAL1, PER3, PPARD και CRY2 επηρεάζεται στον GDM 
σε σχέση με τις φυσιολογικές κυήσεις και παίζει ρόλο στην παθοφυσιολογία του. 
 

 •  
 

ΑΑ-37 
Η Cofilin-1 και η Cathepsin D παίζουν σημαντικό ρόλο στην καρκινογένεση του 
τραχήλου της μήτρας  

Καλλιόπη Παππά1,2, Γεώργιος Δασκαλάκης2, Αντώνιος Σφακιανάκης2, Δημήτριος Λουτράδης2, 
Νικόλαος Ανάγνου1

 
1Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Εργαστήριο Κυτταρικής και 
Γονιδιακής Θεραπείας, Αθήνα  
2Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα  

   
Εισαγωγή/Σκοπός: Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος 
παγκοσμίως στις γυναίκες. Η λοίμωξη από HPV (human papilloma virus) είναι η κύρια αιτία του. Ιδίως 
οι λοιμώξεις από τα στελέχη HPV16 και HPV18 που οδηγούν σε συνεχή έκφραση των ιικών 
ογκοπρωτεϊνών E6 και E7. Παρ’ όλα αυτά τα αρχικά και κρίσιμα γεγονότα επαγωγής της 
καρκινογένεσης του τραχήλου της μήτρας δεν έχουν διευκρινιστεί. Η μελέτη των εκκριτωμάτων αλλά 
και του πρωτεώματος των καρκινικών τραχηλικών κυττάρων μπορεί να δώσει απαντήσεις στο πεδίο 
της πρώιμης καρκινογένεσης του τραχήλου καθώς αναδεικνύουν τα μακρομόρια λειτουργίας και 
επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων. Οι πρωτεΐνες μεταβάλλονται δραματικά κατά την καρκινογένεση 
και ειδικά οι εκκρινόμενες συμβάλουν στην δημιουργία του καρκινικού μικρο-περιβάλλοντος που 
ενορχηστρώνουν τον κακοήθη μετασχηματισμό.  Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήσαμε τρεις καρκινικές 
κυτταρικές σειρές [C-33A (HPV-), SiHa (HPV16+), HeLa (HPV18+)] προκειμένου να ανιχνεύσουμε 
σημαντικές εκκρινόμενες πρωτεΐνες που συμβάλουν στην καρκινογένεση του τραχήλου της μήτρας.  
Υλικό και Μέθοδος: οι κυτταρικές σειρές αναπτύχτηκαν σε DMEM στο οποίο είχε προστεθεί   10% 
FBS και 1% P/S στους 37oC, σε 5% CO2. Όταν έφθασαν σε συγκέντρωση 80-90% το καλλιεργητικό 
μέσο αφαιρέθηκε και το στρώμα των κυττάρων πλύθηκε 3 φορές με 1×PBS και 1 φορά με Serum και 
Phenol Red Free Medium. Οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες κατακρημνίστηκαν με TCA/NLS. Τα κυτταρικά 
pellets ομογενοποιήθηκαν σε ρυθμιστικό διάλυμα (7M Urea, 2M Thiourea, 4% CHAPS, 1% DTE, 2% 
Bio-Lyte 3/10 Ampholytes), διασπάστηκαν με υπερήχους και φυγοκεντρήθηκαν για να συλλέξουμε τις 
πρωτεΐνες των οποίων η συγκέντρωση μετρήθηκε με τη μέθοδο Bradford’s. Οι πρωτεΐνες 
αναπτύχθηκαν σε γέλη 2 διαστάσεων (2D-electrophoresis). Τα πρωτεϊνικά σποτ ποσοτικοποιήθηκαν με 
PDQuest 8 software. Οι διαφορικά εκφραζόμενες πρωτεΐνες αναγνωρίστηκαν με  MALDI-TOF/TOF MS.  
Συμπεράσματα: Η πρωτεωμική ανάλυση έδειξε μεγάλη διαφορική έκφραση αρκετών πρωτεϊνών, 
μεταξύ των οποίων η Cofilin-1 και η Cathepsin D παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της 
συμμετοχής τους σε σημαντικά μονοπάτια της καρκινογένεσης.  

 •  
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ΑΑ-38 
Ρήξη μήτρας στην κύηση  

Άγγελος Κούτρας1, Σταμάτιος Αγάς1, Όλγα Παντελάκη1, Ελευθερία Γιαννοπούλου1, Στυλιανή 
Δέτση1 ,Σωκράτης Κωτσιάς3 ,Χριστίνα Σοϊλεμετζίδου2  
1Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»  
2Αναισθησιολογικό τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» 
3Παιδιατρικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»  
 
Εισαγωγή: Σε 20% των γυναικών στην παραγωγική τους ηλικία ανευρίσκονται ινομυώματα. Η 
λαπαροσκοπική τεχνική  εκπυρήνισης ινομυώματος είναι πολύ διαδεδομένη και σε άτοκες γυναίκες. 
Διαφοροδιάγνωση από λειοσάρκωμα πριν την λαπαροσκοπική εκπυρήνιση επιβάλλεται.  
Σκοπός: Η επικυνδινότητα για θνησιμότητα της εγκύου και εμβρύου σε μία επαναλαμβανόμενη ρήξη 

της μήτρας στην συνέχεια  δύο κυήσεων.  
Υλικό και Μέθοδος: Άτοκος γυναίκα 30 ετών το 2013 υπέστη λαπαροσκοπική εκπυρήνιση 
ινομυώματος μεγέθους 8εκ.Το 2014 ένα έτος μετά κατέστη έγκυος και στην 23η εβδομάδα της κύησης 
συνέβη ρήξη της μήτρας, τοκετός θνησιγενούς εμβρύου 500 γρ με ΚΤ και συρραφή της μήτρας. Το 
2016 δύο χρόνια μετά από έλεγχο της  μήτρας της γυναικός με (U/S, MRI), κατέστη έγκυος. Την 25η 
εβδομάδα κύησης συνέβη εκ νέου ρήξη μήτρας, τοκετός με ΚΤ κυήματος 750γρ, το οποίο 
διασωληνώθηκε και διακομίστηκε σε μονάδα προώρων νεογνών στην Αθήνα, συρραφή της μήτρας.  
Αποτελέσματα: Στην λαπαροσκοπική τεχνική εκπυρήνισης του ινομυώματος,    χρησιμοποιήθηκε 
διπολική διαθερμία για αιμόσταση και ακολουθήθηκε λαπαροσκοπικά συρραφή σε ένα στρώμα του 
μυομητρίου. Στην 1η ρήξη μήτρας έγινε συρραφή του οπισθίου τοιχώματος της ρήξης σε τρία 
στρώματα και σε δύο στρώματα της χαμηλής εγκάρσιας τομής της μήτρας. Η 2η ρήξη της μήτρας 
αφορούσε το πρόσθιο τοίχωμα της μήτρας , έγινε συρραφή της ρήξης σε δύο στρώματα. Η 
υπερηχογραφική παρακολούθηση της εγκύου στο β΄τρίμηνο ήταν εβδομαδιαία και η φαρμακευτική 

αγωγή περιελάμβανε προγεστερόνη και μαγνήσιο peros και προγεστερόνη διακολπικά επίσης είχε 
συσταθεί σχετική ανάπαυση.  
Συμπεράσματα: Το μέγεθος και η θέση του ινομυώματος στην μήτρα, η ατοκία , η τεχνική της 
λαπαροσκόπησης με χρήση διπολικής διαθερμίας στην εγχείρηση, η συρραφή της μήτρας, η ποιότητα 
του αποκατεστημένου μυομητρίου και η χωρητικότητα της ενδομητρικής κοιλότητας είναι σημαντικά.  
 

  
Εικόνα 1                     Εικόνα 2 

 
 

 •  
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ΑΑ-39 
Προδρομικός πλακούντας. Μια συχνή προβληματική στην καθ’ ημέρα μαιευτική 

πράξη 
Ιωάννης Κοκολάκης, Χριστίνα Γουδέλη, Στεφάνια Πατραμάνη, Ιωάννης Δρακάκης, Άρτεμις 
Ποντικάκη, Αντώνιος Μακρυγιαννάκης  
ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης 
 
Σκοπός: Με την αύξηση της ηλικίας τεκνοποίησης, της συχνότητας της  εξωσωματικής γονιμοποίησης 
και της καισαρικής τομής, η επίπτωση του προδρομικού και διεισδυτικού πλακούντα και των 
προδρομικών αγγείων είναι υψηλότερη (5,2/1000 τοκετούς) με μεγαλύτερα ποσοστά σε χώρες της 
Ασίας. Συγκεκριμένα, η εμφάνισή τους έχει αυξηθεί κατά 13 φορές από τις αρχές του 20ου αιώνα. 
Συχνό φαινόμενο των κυήσεων με προδρομικό πλακούντα είναι η αιμορραγία του δευτέρου τριμήνου 
(80%), η προωρότητα (<37 ε.κ.), η νοσηλεία στη Μονάδα Νεογνών, τα υψηλότερα ποσοστά 
περιγεννητικής και νεογνικής θνησιμότητας και μικρών για την ηλικία κύησης εμβρύων (SGA).    
Μέθοδος: Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους προσήλθαν για παρακολούθηση στην Κλινική μας 
33 περιστατικά προδρομικού πλακούντα. Οι ηλικίες των επιτόκων ήταν από 26 έως 43 ετών με μέση 
ηλικία τα 35 έτη και ηλικίες κύησης από 25+1 έως 38+4 εβδομάδων. 13 περιστατικά ήταν πρωτοτόκες, 8 
δευτεροτόκες, 8 τριτοτόκες και δύο τεταρτοτόκες. Η θέση του πλακούντα ήταν σε 16 περιστατικά 
οπίσθιος, σε 6 περιστατικά πρόσθιος και σε 2 περιστατικά προσθιοπίσθιος.  
Αποτελέσματα: Η ηλικιακή κατανομή  του προδρομικών πλακούντων ήταν όμοια κάτω και άνω των 
35 ετών. Σε 16/33 περιστατικά υπήρχε προηγούμενο χειρουργείο ή καισαρική τομή και σε 10 γυναίκες 
η σύλληψη είχε γίνει με εξωσωματική γονιμοποίηση. Στις 7/33 περιπτώσεις συνυπήρχε διείσδυση και 
στις 5 από αυτές έγινε μαιευτική ολική υστερεκτομή. Τα νεογνά ήταν ζώντα και αρτιμελή και έκλαψαν 
αμέσως με Apgar score >7/10 1’, >8/10 5’. Στη ΜΕΝΝ μεταφέρθηκαν 26 νεογνά λόγω προωρότητας.   
Συμπέρασμα: Η παραπομπή σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο για τη σωστή παρακολούθηση και 

αντιμετώπιση της παθολογίας του πλακούντα είναι απαραίτητη. Τα τελευταία έτη συστήνεται και 
συντηρητική αντιμετώπιση με προεγχειρητικό εμβολισμό των μητριαίων αρτηριών για μείωση της 
αιμορραγίας και μετεγχειρητικά η χρήση Μεθοτρεξάτης.   
 

 •  
 

ΑΑ-40 
Αγγειοϊνοβλάστωμα κόλπου. Μια σπάνια κλινική οντότητα  
Χριστίνα Γουδέλη, Στεφάνια Πατραμάνη, Ιωάννης Κοκολάκης, Νικόλαος Μαρταβαντζής, 

Ευάγγελος Κουβίδης, Εμμανουήλ Φιτσάκης, Αντώνιος Μακρυγιαννάκης  
ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης 
 

Σκοπός: Το αγγειοϊνοβλάστωμα (AMF) είναι ένας καλοήθης όγκος του επιφανειακού ιστού που 
προέρχεται από τα μεσεγχυματικά κύτταρα της υποεπιθηλιακής στρωματικής περιοχής. Αναφερόμαστε 
σε μια περίπτωση γυναίκας 50 ετών που υποβλήθηκε σε χειρουργική θεραπεία για μια ανώδυνη μάζα 
του οπισθίου κολπικού τοιχώματος. 
Υλικά και Μέθοδοι: Μια γυναίκα εμμηνοπαυσιακής περιόδου, 50 ετών, παρουσιάστηκε στο 
γυναικολογικό τμήμα για τη διεύρυνση μάζας στο δεξιό μέρος του κόλπου κατά τη διάρκεια των με 
επίταση των συμπτωμάτων σε όρθια θέση. Κατά την κλινική εξέταση, η βλάβη προέπιπτε από το 
μεσαίο τρίτο έως το δεξιό οπίσθιο κολπικό τοίχωμα. Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Πριν 
από τρία χρόνια υποβλήθηκε σε χειρουργική θεραπεία εξαίρεσης σμηγματογόνου κύστης του 
αριστερού μεγάλου χείλους. 
Αποτελέσματα: Η βλάβη εξαιρέθηκε en block. Το χειρουργικό παρασκεύασμα ήταν ομαλό, χωρίς 
περιοχές αιμορραγίας, νέκρωσης ή κυστικών περιοχών και μετρήθηκε 8Χ6Χ2,5cm. Μικροσκοπικά, η 
μάζα είχε τυπικά ευρήματα AMF, όπως υπογλυκαιμικές και υπερκυτταρικές περιοχές με αιμοφόρα 
αγγεία με λεπτά τοιχώματα. Στην ανοσοϊστοχημεία, τα στρωματικά κύτταρα ήταν θετικά για δεσμίνη, 
μυογενίνη, ακτίνη λείου μυός (SMA), S-100 και για υποδοχείς οιστρογόνου και προγεστερόνης. Η 
ασθενής εξήλθε την επόμενη μέρα έχουσα καλώς. 
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Συμπέρασμα: Το AMF είναι ένα σπάνιο νεόπλασμα μαλακού ιστού του αιδοίου, του κόλπου, του 
όρχεος, της βουβωνικής περιοχής και του σπερματικού πόρου στους άρρενες. Συνήθως περιγράφεται 
σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας (46 ετών) ως ανώδυνη μάζα που προκαλεί δυσπαρεύνια και 
πίεση. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει κήλη, λειμομύωμα, κυτταροβριθές αγγειοϊνωμα, 
αγγειοσάρκωμα, κύστη βαρθολινείου αδένα και λίπωμα. Το AMF έχει χαμηλό δυναμικό υποτροπής και 
πολύ σπάνια μπορεί να εξαλλαγεί σε σάρκωμα. Η θεραπεία είναι ολική εκτομή με ή χωρίς εμβολή της 
κύριας αρτηρίας του. 
 

 •  
 

ΑΑ-41 
Χρήση λαπαροσκοπικής γυναικολογικής χειρουργικής την τελευταία 5ετια στο 

Νομαρχιακό Νοσοκομείο Φωκίδας   
Γεώργιος Καραμαλής, Ανδρέας Πολίτης, Ελένη Παναγιωτίδη, Αναστασία Προδρομίδου, 
Γεώργιος Ανδρεαδάκης, Ηλίας Οικονόμου  
Γυναικολογικό Τμήμα Γ.Ν. Άμφισσας 
  
Εισαγωγή: Η λαπαροσκοπική χειρουργική χρησιμοποιείται ευρεία σήμερα για αντιμετώπιση πληθώρας 
γυναικολογικών παθήσεων με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Στη μελέτη μας παρουσιάζεται η 
εμπειρία στην χρήση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής του Γυναικολογικού Τμήματος του Γ.Ν. 
Άμφισσας. 
Υλικό και Μέθοδος: Στο Γυναικολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Άμφισσας από το 1/2012 μέχρι 17/5//2017 
αντιμετωπίστηκαν λαπαροσκοπικά 52  ασθενείς. Ενδείξεις για λαπαροσκοπική επέμβαση σε 8 
περιπτώσεις ήταν χρόνιο πυελικό άλγος, εξωμήτρια κύηση σε 1 ασθενή, κύστη ωοθήκης σε 19 
ασθενείς, 1 ινομύωμα μήτρας και επιθυμία στείρωσης σε 22 ασθενείς. Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις 
πραγματοποιηθήκανε με λαπαροσκόπιο 0 μοιρών και λαπαροσκοπικό εξοπλισμό μίας χρήσης υπό 
γενική αναισθησία. 
Αποτελέσματα: Σε 22 ασθενείς πραγματοποιήθηκε απολίνωση σαλπίγγων, σε 19 ασθενές 
εκτελέστηκε λαπαροσκοπική εκτομή κύστης ωοθήκης  με 2 μετατροπές σε ανοιχτή επέμβαση λόγω 
αιμορραγίας. Σε 1 ασθενή με εξωμήτρια κύηση χωρίς ρήξη πραγματοποιήσαμε λαπαροσκοπική εκτομή 
σάλπιγγας. Σε μια ασθενή με ινομύωμα εκτελέστηκε εκπυρήνιση ινομυώματος και συρραφή μήτρας. 
Από 8 ασθενείς με χρόνιο πυελικό πόνο σε 4 βρέθηκε ενδομητρίωση πυέλου και σε 4 εκτεταμένες 
συμφύσεις πυέλου και εκτελέστηκε λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση. Επιπλοκές παρατηρήθηκαν σε 1 
ασθενή και ήταν ελάσσονος σημασίας. Η θνητότητα σε λασπαροσκοπικές επεμβάσεις ήταν μηδενική. 
Συμπέρασμα: Η εφαρμογή της λαπαροσκοπικής γυναικολογικής χειρουργικής και στα Νομαρχιακά 
Νοσοκομεία δίνει την δυνατότητα σε ασθενή εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων να επωφεληθεί από 
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η μέθοδος. Με την χρήση λαπαροσκοπικών τεχνικών στους 
ασθενείς μας πετύχαμε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, μειώσαμε αισθητά το χρόνο παραμονής των 
ασθενών στο Νοσοκομείο, μειώσαμε την χρήση αναλγητικών φαρμάκων μετεγχειρητικά, και το 
σημαντικότερο, μειώθηκε ο χρόνος  επιστροφής των ασθενών σε πλήρη δραστηριότητα. 
 

 •  
 

ΑΑ-42 
Καρκίνος πρωκτού σε έδαφος HPV λοίμωξης 

Στεφανία Δημοπούλου, Ακριβή Κανελλοπούλου, Γεώργιος Δασκαλάκης, Αλέξανδρος 
Ροδολάκης, Δημήτριος Λουτράδης, Καλλιόπη Παππά                                                           
Ά Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν. Αθηνών "AΛΕΞΑΝΔΡΑ"   

Εισαγωγή/Σκοπός: Ο καρκίνος του πρωκτού (AnCa) αντιπροσωπεύει το 1% των καρκίνων του 
πεπτικού συστήματος και το 3% των καρκίνων του παχέως εντέρου. Παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα 
περίπτωση ασθενούς με AnCa σε έδαφος παραμελημένης HPV λοίμωξης, που υποβλήθηκε σε 
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κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση και διεγνώσθη με in situ πλακώδες καρκίνωμα πρωκτού. Στα πλαίσια 
διερεύνησης του περιστατικού, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις 
μεθόδους πρώιμης ανίχνευσης επιθηλιακών βλαβών της περιοχής του πρωκτού, όταν συνυπάρχει 
ιστορικό HPV λοίμωξης.                                                   
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής 65 ετών, σε εμμηνόπαυση με ιστορικό 1 φυσιολογικού τοκετού προ 
35ετίας και αιμορροϊδοπάθεια, προσέρχεται στα εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία λόγω αναφερόμενου 
κνησμού στην περιπρωκτική περιοχή. Γυναικολογικός έλεγχος και τεστ κατά Παπανικολάου δεν είχε 
διενεργηθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Κατά την επισκόπηση της περιοχής παρατηρήθηκε μελαχρωματική 
αλλοίωση περινέου στην περιπρωκτική χώρα. Έγινε λήψη βιοψίας από την περιοχή της βλάβης.                                                            
Αποτελέσματα: Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε in situ καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου του 
πρωκτού. Στη συνέχεια διενεργήθηκε αιματολογικός και απεικονιστικός έλεγχος και έγινε σύσταση για 
αντιμετώπιση.                                                                            
Συμπεράσματα: Ο καρκίνος του πρωκτού, αν και σπάνιος, έχει αυξημένη επίπτωση όταν προϋπάρχει 
HPV λοίμωξη. Ο πληθυσμιακός έλεγχος με κυτταρολογική εξέταση πρωκτού αποτελεί μέθοδο 
ανίχνευσης πρώιμων βλαβών και μπορεί να συμβάλει στην μείωση της συχνότητας των παραμελημένων 
περιστατικών και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. 
 

 •  

 

ΑΑ-43 
Προδρομικός πλακούντας: Παρουσίαση τεσσάρων περιπτώσεων και της αντιμετώπισής 

τους ανάλογα με τη βαρύτητα  

Αστέριος Νιδήμος, Ηρωντιάντα Νταβέλα, Δήμητρα Χαρατσή, Αντώνιος Γκαράς, Σωτήριος 
Σωτηρίου, Ουρανία Κούκουρα, Νικόλαος Γκούτσιας, Αλέξανδρος Δαπόντε 

Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 
Λάρισα 
  
Εισαγωγή/Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρίας τεσσάρων περιστατικών επιπωματικού – πιθανού 
διεισδυτικού πλακούντα  και της εξατομικευμένης αντιμετώπισης τους καθώς η αυξημένη συχνότητα 
των καισαρικών τομών τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην αύξηση της επίπτωσης αυτής της 
κλινικής οντότητας. 
Υλικό και Μέθοδος: Το πρώτο περιστατικό αφορά έγκυο στην 36η εβδομάδα η οποία υπεβλήθη σε 
προγραμματισμένη ΚΤ λόγω επιπωματικού πλακούντα σε έδαφος προηγηθείσας ΚΤ. Η ασθενής κατά 
την 30η εβδομάδα νοσηλεύτηκε με κολπική αιμόρροια. Το δεύτερο περιστατικό αφορά έγκυο 37 
εβδομάδων η οποία  υπεβλήθη σε προγραμματισμένη ΚΤ λόγω επιπωματικού πλακούντα σε έδαφος δις 
ΠΚΤ. Στα περιστατικά αυτά έγινε υψηλή κάθετη τομή στη μήτρα, αποκόλληση του πλακούντα με ήπια 
έλξη, τοποθέτηση καθετήρα Foley στον ενδοτράχηλο και συρραφή της μήτρας με μεμονωμένες ραφές. 
Στο τρίτο περιστατικό η ασθενής προσήλθε στη 24η εβδομάδα κύησης με σοβαρή αιματουρία, 
υπεβλήθη σε ΚΤ στην 29ηεβδομάδα λόγω διεισδυτικού πλακούντα, ακολούθησε μαιευτική 
υστερεκτομή και χειρουργική αποκατάσταση της ουροδόχου κύστης. Το τέταρτο περιστατικό 
διακομίστηκε στην 35η εβδομάδα κύησης με αιματουρία και υπεβλήθη σε επείγουσα ΚΤ λόγω τρις ΠΚΤ 
και προδρομικού πλακούντα, ακολούθησε χειρουργική αποκατάσταση της ουροδόχου κύστης. 
Αποτελέσματα: Εκτός από τη μαιευτική υστερεκτομή σε περιπτώσεις διεισδυτικού πλακούντα όπου η 
αιμορραγία είναι αθρόα, η χρήση καθετήρα 24fr/ch με πλήρωση του μπαλονιού max 60-80ml με NaCl 
0,9% και η τοποθέτηση στον ενδοτράχηλο διεγχειρητικά πριν την πλήρη συρραφή της μήτρας 
αποτελεί εναλλακτική προσέγγιση. Στο άκρο του Foley εφαρμόστηκε τάση και παρέμεινε τουλάχιστον 
12 ώρες μετεγχειρητικά. 
Συμπεράσματα: Η εξατομικευμένη προσέγγιση των περιστατικών με προδρομικό και δυνητικά 
διεισδυτικό πλακούντα απαιτεί όσο το δυνατό καλύτερη απεικονιστική μελέτη του πλακούντα 
με U/S και MRI και την ανάλογη προεγχειρητική προετοιμασία. Η μαιευτική υστερεκτομή αποτελεί 
συχνά αναπόφευκτη επιλογή ο επιπωματισμός του κατώτερου τμήματος της μήτρας με καθετήρα 
Folley σε περιπτώσεις επιπωματικού πλακούντα, αποτελεί μία εναλλακτική και συμφέρουσα λύση που 
μπορεί να αποτρέψει τη μαιευτική υστερεκτομή σε ορισμένες περιπτώσεις. 
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ΑΑ-44 
Γιγάντιο ινοαδένωμα μαστού 14 εκατοστών. Πόσο αναμενόμενο εύρημα σε ένα 
κορίτσι 12 χρόνων στην προεφηβεία;  

Άρης Γιάννος1, Σοφοκλής Σταύρου1, Γεώργιος Ασημακόπουλος1, Χριστίνα Γκάλη2, Ελένη 
 Χρα3, Σπυρίδων Μαρινόπουλος1, Αθανάσιος Χαλαζωνίτης2, Κωνσταντίνος Δημητρακάκης1, 
Δημήτριος Λουτράδης1, Πέτρος Δρακάκης1  
1Ά Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα»  
2Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα»  
3Παθολογονατατομικό εργαστήριο Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα»  
 
Κορίτσι 12 χρόνων προσήλθε στο Νοσοκομείο μας λόγω αναφερόμενης ψηλαφητής μάζας στο δεξιό 
μαστό τους τελευταίους  τρείς μήνες με αύξηση του μεγέθους του μαστού το τελευταίο δίμηνο και 
άλγος. Η εμμηναρχή της δεν είχε επιτευχθεί ακόμη. Το ατομικό της αναμνηστικό ήταν  ελεύθερο, ενώ 
το οικογενειακό της ιστορικό ήταν ελεύθερο για κακοήθεια. Κατά την κλινική εξέταση εμφάνισε 
χωροκατακτητική εξεργασία του δεξιού μαστού που καταλάμβανε όλο το δεξιό μαστό με επέκταση 
προς τα έξω και άνω του μαζικού αδένα ψηλαφητικά, μεγέθους περίπου 15 x 14 εκατοστά, σκληρής 
υφής με ήπια μετακίνηση και αίσθημα άλγους. Υποβλήθηκε σε υπερηχογράφημα μαστών και 
ελαστογραφία, όπου αναδείχθηκε μόρφωμα περίπου 14 εκατοστών στο δεξιό μαστό που 
αντιστοιχούσε σε πιθανό νεανικό ινοαδένωμα. Η βιοψία με κόπτουσα βελόνη (core needle biopsy) 
έδειξε πιθανό ινοαδένωμα. Με την ένδειξη γιγάντιο νεανικό ινοαδένωμα υποβλήθηκε εν συνεχεία σε 
χειρουργική εξαίρεση του μορφώματος , με την ιστολογική διάγνωση να επιβεβαιώνει το εύρημα. Το 
κορίτσι παρακολουθείται περίπου 8 μήνες μετά, με καλή μετεγχειρητική πορεία.  
Το γιγάντιο νεανικό ινοαδένωμα αποτελεί ένα σπάνιο είδος ινοαδενώματος που αντιπροσωπεύει 
περίπου το 0,5 % των ινoαδενωμάτων. Κλινικά  είναι σε μέγεθος πάνω από 5 εκατοστά , ζυγίζει πάνω 
από  500 γραμμάρια ή καταλαμβάνει περίπου τα 3/4 του μαστού. Πριν την εμμηναρχή είναι εξαιρετικά 
σπάνια η εμφάνιση του, συμβαίνει πιο συχνά στις Αφροαμερικανές, ενώ επιπρόσθετα το ‘peak’ της 
εμφάνισης του συμβαίνει αργότερα στην εφηβεία με μέση ηλικία τα 16 περίπου χρόνια. Η διαφορική 
διάγνωση αυτών των μεγάλων όγκων στην εφηβεία είναι δύσκολη και περιλαμβάνει βλάβες όπως το 
φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα. Η χειρουργική εξαίρεση της βλάβης αποτελεί το στυλοβάτη της 
θεραπείας, ενώ η ιστολογική εξέταση αποτελεί το ‘goldstandard’ για την επιβεβαίωση του.  
 

 •  
 

ΑΑ-45  
Μορφώματα πυέλου 15 χρόνια μετά από χειρουργείο καρκίνου μαστού και 12 
χρόνια μετά από μεταστάσεις στο μηριαίο οστό σε μετεμμηνοπαυσιακή ασθενή 57 

ετών. Ξεχνάει η νόσος;  
Άρης Γίαννος, Σοφοκλής Σταύρου, Δήμητρα Οικονομοπούλου, Δημήτριος Χαϊδόπουλος, 
Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, Πέτρος Δρακάκης, Δημήτριος Λουτράδης, Αλέξανδρος 

Ροδολάκης  
Ά Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»  
 
Ασθενής 57 ετών, G3P3A0, με τελευταία έμμηνο ρύση πριν 9 χρόνια, προσήλθε στο Νοσοκομείο μας 
με ασκιτική συλλογή, ήπια δυσκοιλιότητα και μετεωρισμό κοιλίας το τελευταίο εξάμηνο. Το ατομικό 
της αναμνηστικό περιελάμβανε μερική μαστεκτομή δεξιά για πορογενές διηθητικό καρκίνωμα μαστού, 
ακτινοθεραπεία προ 15 ετών και χειρουργική επέμβαση στο μηριαίο οστό λόγω μεταστάσεων στο 
κάτω πέρας αυτού με την εμφάνιση μονήρους οστεόλυσης το 2007 από μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα 
χαμηλής διαφοροποίησης προερχόμενο εκ του μαστού. Από το οικογενειακό της ιστορικό, πάσχουσες 
από καρκίνο μαστού ήταν η αδελφή της, η μητέρα της και η θεία της. Στην αξονική τομογραφία άνω 
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και κάτω κοιλίας παρατηρήθηκε διόγκωση της δεξιάς ωοθήκης διαμέτρου 5,5 εκατοστών, μάζα παρά 
το τυφλό που πιθανότατα αφορούσε σε εμφύτευση, σημαντικού βαθμού συλλογή στο δουγλάσσειο 
χώρο και επιπλέον εμφυτεύσεις εντός αυτής αριστερά παρακολικά. Εκ του εργαστηριακού ελέγχου 
ήταν αυξημένοι οι καρκινικοί δείκτες Ca 15-3 και Ca-125. Η ασθενής εν συνεχεία υποβλήθηκε σε 
ανοικτή εξαρτηματεκτομή αμφορερόπλευρα, όπου η ιστολογική διάγνωση ανέδειξε μεταστατική 
διήθηση των ωοθηκών από αδενοκαρκίνωμα με μορφολογικά και ανοσοιστοχημικά χαρακτηριστικά 
καρκινώματος μαστού, λοβιακού τύπου, Grade II με παρουσία κυττάρων δίκην σφραγιστήρος 
δακτυλίου. Το ογκολογικό συμβούλιο αποφάσισε περαιτέρω αντιμετώπιση με χημειοθεραπεία.  
Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο κοινή κακοήθεια στις γυναίκες στον κόσμο. Πιο συχνά η 
επανεμφάνιση συμβαίνει εντός της πρώτης διετίας, ενώ το επόμενο ‘peak’ γίνεται στα 8 με 9,5 χρόνια 
μετά τη θεραπεία. Ο μέσος όρος επανεμφάνισης είναι περίπου τα 4,9 έτη. Η επανεμφάνιση της νόσου 
μετά τα 10 έτη από το χειρουργείο συμβαίνει, αλλά  είναι σπάνια σύμφωνα με την παγκόσμια 
βιβλιογραφία με πρόσφατη δημοσίευση να αναφέρει περιστατικό ακόμη και 42 χρόνια μετά με την 
εικόνα περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης. Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι άξιο αναφοράς τόσο για τη 
‘διπλή’ επανεμφάνισή του στο πέρασμα των χρόνων, όσο και για την καθυστερημένη επανεμφάνιση 
του μετά από 15 χρόνια. 
 

 •  
 

ΑΑ-46 
Όψιμη αδιάγνωστη εμβρυϊκή ανεγκεφαλία δευτέρου τριμήνου σε 23-χρονη 
πρόσφυγα από τη Συρία. Το κοινωνικοοικονομικό φορτίο της έλλειψης 
προγεννητικής διάγνωσης σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων   

Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, Καλλιόπη Παππά, Μαριάνα Θεοδωρά, Ιωάννα Τσουμπού, 
Βασιλική Μαρίτσα, Γεώργιος Ασημακόπουλος, Παναγιώτης Αντσακλής, Μιχαήλ Σύνδος, 
Γεώργιος Δασκαλάκης 
Α` Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ 
«Αλεξάνδρα», Αθήνα 
 
Παρουσίαση Σπάνιου Περιστατικού: Παρουσιάζεται η περίπτωση μιας 23-χρονης τριτοτόκου 
εγκύου πρόσφυγα από τον προσφυγικό καταυλισμό της Αθήνας, η οποία κατά τη διάρκεια της πρώτης 
υπερηχογραφικής εξέτασης του εμβρύου στην κλινική μας στο τέλος του δευτέρου τριμήνου της 
κύησης ήρθε αντιμέτωπη με τη διάγνωση της εμβρυϊκής ανεγκεφαλίας. Η διάγνωση αυτή είναι σχετικά 
εύκολη κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου και αποτελεί μια από τις πρώτες διαγνώσεις που 
εφαρμόστηκαν από την πρώτη εισαγωγή της προγεννητικής υπερηχογραφίας. Σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία, ο τερματισμός της κύησης εφόσον συντρέχουν ιατρικοί λόγοι επιτρέπεται έως και 
την 24η εβδομάδα της κύησης. Η παρούσα περίπτωση περιγράφει τα νομικά, ηθικά και διοικητικής 

φύσεως διλήμματα, επιπλοκές και γραφειοκρατικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 
μετακίνησης εγκύων προσφύγων από εμπόλεμες ζώνες συγκρούσεων χωρίς δυνατότητες 
προγεννητικής διάγνωσης στον νομικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 •  
 

ΑΑ-47 
Υπερηχογραφική αξιολόγηση του προτύπου επέκτασης του σάκου κύησης κατά τη 

διάρκεια του πρώτου τριμήνου σε μια 21-χρονη γυναίκα με μήτρα δίκην Τ   
Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, Καλλιόπη Παππά, Μαριάνα Θεοδωρά, Ιωάννα Τσουμπού, 
Βασιλική Μαρίτσα, Γεώργιος Ασημακόπουλος, Παναγιώτης Αντσακλής, Γεώργιος Δασκαλάκης  
Α` Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. 
«Αλεξάνδρα», Αθήνα 
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Παρουσίαση Σπάνιου Περιστατικού 
Παρουσιάζεται η περίπτωση μιας δευτεροτόκου 21-χρονης γυναίκας με ιστορικό αποβολής πρώτου 
τριμήνου με μια πλέον ασυνήθιστη διαταραχή των πόρων του Müller, την μήτρα δίκην Τ. Ιστορικά, η 
ανωμαλία αυτή παρατηρήθηκε πριν από μερικές δεκαετίες σε ορισμένα κορίτσια, των οποίων οι 
μητέρες ελάμβαναν κατά τη διάρκεια της κύησής τους ένα τεχνητό προγεστερινοειδές σκεύασμα την 
διαιθυλοστιλβεστρόλη (DES). Από τότε η DES έχει απαγορευτεί. Σήμερα, τέτοιες συγγενείς ανωμαλίες 
είναι εξαιρετικά σπάνιες. Η ιδιάζουσα γραμμική γεωμετρία της ενδομητρικής κοιλότητας σε μια μήτρα 
δίκην Τ αποτελεί πρόκληση για τον σάκο κύησης που επεκτείνεται σχεδόν σφαιρικά. Στην παρουσίαση 
αυτή περιγράφουμε το πρότυπο επέκτασης του σάκου κύησης και χωροπλήρωσης εντός της 
ενδομητρικής κοιλότητας και τον τρόπο που επηρεάζει το σχήμα και την ενδοτικότητα της μήτρας.  
 

 •  
 

ΑΑ-48 
Ασύμμετρες τιμές αγγειακών αντιστάσεων σε μελέτη Doppler μητριαίων αρτηριών 
κατά τη διάρκεια κύησης σε γυναίκα με υποδιαφραγματοφόρο μήτρα  

Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, Καλλιόπη Παππά, Μαριάνα Θεοδωρά, Ιωάννα Τσουμπού, 
Βασιλική Μαρίτσα, Γεώργιος Ασημακόπουλος, Παναγιώτης Αντσακλής, Μιχαήλ Σύνδος, 
Γεώργιος Δασκαλάκης  
Α` Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ 
«Αλεξάνδρα», Αθήνα 
 
Παρουσίαση Σπάνιου Περιστατικού: Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται η περίπτωση μιας 34-
χρονης δευτεροτόκου με ιστορικό αποβολής πρώτου τριμήνου με υποδιαφραγματοφόρο μήτρα και 
ακέραια προϊούσα κύηση στο αριστερό διαμέρισμα της ενδομητρικής κοιλότητας. Η 
υποδιαφραγματοφόρος μήτρα κατηγοριοποιείται ως ανωμαλία των πόρων του Müller βαθμίδας Vb και 
συνοδεύεται από εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό αποβολών, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι καθ`έξιν 
και κυρίως κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. Κατά την αξιολόγηση των κυματομορφών του 
φάσματος ντόπλερ των μητριαίων αρτηριών κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου τριμήνου 
παρατηρήθηκαν εξαιρετικά υψηλοί δείκτες παλμικότητας (ΡΙ, Pulsatility Index) και αντίστασης (RI, 
ResistanceIndex) στη δεξιά πλευρά, που ισοδυναμούν με λειτουργική στένωση των σύστοιχων 
μητριαίων τροφικών αγγείων. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η παρατήρηση ότι το δεξιό διαμέρισμα 
της ενδομητρικής κοιλότητας αποτελούνταν από συμπιεσμένο φθαρτό χωρίς ιδιαίτερες τροφικές 
απαιτήσεις και χωρίς εμβρυϊκές μεμβράνες τροφοβλαστικού ιστού, λόγω της ενδιάμεσης παρουσίας 
του διαφράγματος. Το εύρημα αυτό ίσως να απαιτεί ιδιαίτερες προσαρμογές στάθμισης κατά την 
εφαρμογή της μέτρησης των κυματομορφών ντόπλερ στις μητριαίες αρτηρίες στο πρώτο τρίμηνο για 
την αξιολόγηση σύμφωνα με το FMF του κινδύνου εμφάνισης προεκλαμψίας, υπολειπόμενης 
ενδομήτριας ανάπτυξης (IUGR) και πρόωρου τοκετού σε αντίστοιχες περιπτώσεις με ασύμμετρη 
διαμερισματοποίηση της μήτρας.  
  

 •  
 

ΑΑ-49 
Γιγαντιαίες κύστεις ωοθηκών - Παρουσίαση περιστατικού 

Στεφανία Δημοπούλου, Γεώργιος Δασκαλάκης, Ακριβή Κανελλοπούλου, Μαρία Τσιμέκη, 
Ναμπίλ Νασασίμπι, Κωνσταντίνος Καλλιανίδης, Θεμιστοκλής Γρηγοριάδης, Καλλιόπη Παππά 
Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα  
 
Εισαγωγή/Σκοπός: Οι γιγαντιαίες κύστεις ωοθηκών αποτελούν σπάνιο εύρημα, λόγω της πρώιμης 
ανίχνευσής τους κατά τον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο και τη βελτίωση των απεικονιστικών μεθόδων. 
Παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς με γιγαντιαίο μόρφωμα ωοθήκης, η οποία 
αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με λαπαροτομία και αφαίρεση του μορφώματος με το σύστοιχο 
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εξάρτημα. Για τη διαχείριση του περιστατικού έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις 
μεθόδους χειρουργικής αντιμετώπισης.        
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής 28 ετών, με ιστορικό δύο κάθετων καισαρικών τομών, προσέρχεται 
στα εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία αιτιώμενη άλγος υπογαστρίου από 4μήνου και διάταση κοιλιακής 
χώρας. Φέρει U/Sέσω γεννητικών οργάνων, στο οποίο απεικονίζεται ευμέγεθες κυστικό μόρφωμα με 
διαφραγμάτια και απουσία νεοαγγείωσης, το οποίο καταλαμβάνει όλη την ελάσσονα πύελο. Η ασθενής 
εισάγεται σε γυναικολογική κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.                                                                                     
Αποτελέσματα: Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με ερευνητική λαπαροτομία με κάθετη υπερυπομφάλιο 
τομή. Έγινε εξαίρεση του μορφώματος, το οποίo είχε μέγεθος 27x30cm, και του σύστοιχου 
εξαρτήματος.Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε βλεννώδες κυσταδένωμα αριστερής ωοθήκης.                                                                                          
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση των γιγαντιαίων μορφωμάτων ωοθηκών γίνεται με ερευνητική 
λαπαροτομία. Η αντιμετώπισή τους μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
τους, όταν δεν συνυπάρχουν κακοήθεις χαρακτήρες. Στην παρούσα περίπτωση η χειρουργική μέθοδος 
επιλέχθηκε σύμφωνα με το χειρουργικό ιστορικό της ασθενούς. 
 

 •  
 

ΑΑ-50 
Malignant thymoma in pregnancy  

Στεφάνια Πατραμάνη, Ιωάννης Κοκολάκης, Χριστίνα Γουδέλη, Βικτωρία Χριστοφοράκη, 
Βασίλειος Μυταράς, Δημήτριος Κουτρουλάκης, Αντώνιος Μακρυγιαννάκης  
ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης  
 
Aim: Thymoma is the most common tumour of the anterior mediastinum. Presentation during 
pregnancy is rare. Even rarer is the achievement of becoming pregnant after being diagnosed with 
thymoma. This is a report of a patient carrying out a pregnancy while on follow-up for thymoma B3 
subtype-stage IVA. 
Materials and Methods: A 22-year old woman was diagnosed with thymoma IVA after presenting 
with pain of the pleura and fever. The consulting thorasic surgeons decided that a radical surgery was 
not possible. She underwent 3 different series of chemotherapy resulting in stable disease. While on 
follow up she became pregnant. Termination was proposed and rejected. During her pregnancy, she 
required multiple aspirations of pleural effusion. A C-section was performed at 34th week due to fever 
and septic shock, and a healthy baby was delivered. Upon new scans, after she was discharged, 
significant disease progression was noticed. Decision for radiotherapy was made and followed through 
with success in reducing the mediastinal mass. The patient is now on follow-up with residual disease 7 
years after its first diagnosis and 1.5 years after child birth. 
Conclusion: Pregnancies after or during treatment for thymoma are very rare due to the high risk of 
recurrence. The rate of recurrence in a stage IVA thymoma is 35% in 5 years and 40% in ten years. It 
seems that when the above condition gets complicated with pregnancy those rates tend to increase 
but there is not enough literature to support it. There is a need for better understanding the change in 
natural history of slow and localized growth of thymoma to an accelerated one due to pregnancy. 
 

 •  
 

ΑΑ-51 
Πυελικό απόστημα μετά από κολπική υστερεκτομή - Αναδρομική μελέτη   

Ηρωντιάντα Νταβέλα, Μαρία Κληματσούδα, Κωνσταντίνος Κασιμάτης, Γεώργιος Λιάλιος  
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 
Λάρισα 
 
Εισαγωγή-Σκοπός: Μια από τις σοβαρότερες επιπλοκές της κολπικής υστερεκτομής είναι το πυελικό 
απόστημα. Ως μετεγχειρητική επιπλοκή απαντάται με συχνότητα μικρότερη του 1% και συνήθη 
εντόπιση στον πρόσθιο κολπικό θόλο. Αυξημένο κίνδυνο διαπύησης και σχηματισμού αποστήματος 
έχουν τα μεγάλου μεγέθους αιματώματα. Ο διακολπικός υπέρηχος είναι ένα ακριβές, μη επεμβατικό 
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διαγνωστικό εργαλείο για τη διάγνωση και τη χειρουργική αντιμετώπιση αυτής της απειλητικής για την 
ζωή μετεγχειρητικής επιπλοκής. 
Σκοπό της μελέτης αποτελεί η ανάδειξη της συχνότητας της σοβαρότητας, της επικινδυνότητας και της 
ανάγκης για άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση της συγκεκριμένης μετεγχειρητικής επιπλοκής. 
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη για το χρονικό διάστημα 2011 έως 2016 
στη Μ/Γ κλινική του ΠΓΝΛ. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 120 γυναίκες που χειρουργήθηκαν ή 
νοσηλεύτηκαν στην κλινική και πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών 
ήταν τα 65 έτη. Όλες οι γυναίκες έλαβαν προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή προεγχειρητικά και 
επανεκτιμήθηκαν σε διαστήματα 15 ημερών, 1 μήνα και 6 μηνών μετά το χειρουργείο.  
Αποτελέσματα: Συμπτωματολογία με  πυρετό, άλγος, αίσθημα βάρους παρουσίασαν 3 γυναίκες. 
Πυελικό απόστημα ανιχνεύτηκε σε 1 γυναίκα, ενώ  αιμάτωμα χωρίς σημεία διαπύησης σε 2 γυναίκες. Η 
μέση περίοδος εμφάνισης  αιματώματος ήταν 8 ημέρες μετά το χειρουργείο. Η διάγνωση έγινε με 
διακολπικό υπερηχογράφημα. Στα εργαστηριακά ευρήματα παρατηρήθηκαν: λευκοκυττάρωση, 
θρομβοκυττάρωση, αυξημένη CRP και αυξημένα ηπατικά ένζυμα. 
Αντιμετώπιση: Διενεργήθηκε διάνοιξη και παροχέτευση του αποστήματος διαμέσου του κολπικού 
κολοβώματος υπό γενική αναισθησία και υπερηχογραφική καθοδήγηση. Πραγματοποιήθηκε διάσπαση 
των διαφραγμάτων, λήψη καλλιέργειας, έκπλυση της αποστηματικής κοιλότητας και τοποθετήθηκε 
παροχέτευση με καθετήρα τύπου folley. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή. Η ασθενής εξήλθε την 
5η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση, με οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή. 
Συμπεράσματα: Το μετεγχειρητικό απόστημα μετά από κολπική υστερεκτομή είναι μια σπάνια, αλλά 
σοβαρή για την ζωή επιπλοκή. Απαιτείται άμεση διάγνωση και αντιμετώπισή του με εξειδικευμένους 
χειρισμούς για την αποφυγή περιττών παρεμβάσεων, σοβαρής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η 
παροχέτευση του αποστήματος διακολπικά υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση αποτελεί τη θεραπεία 
εκλογής. 
 

 •  
 

ΑΑ-52 
Φορητό υστεροσκόπιο  

Ιωάννης Χατζηπαπάς, Νικόλαος Καθοπούλης, Αθανάσιος Πρωτοπαπάς, Δημήτριος - Ευθύμιος 
Βλάχος, Δημήτριος Λουτράδης 
Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα  
 
Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση εικόνων διαγνωστικής υστεροσκόπησης που 
λήφθηκαν από κινητό τηλέφωνο και ψηφιακή βιντεοκάμερα.  
Υλικά και Μέθοδος: Σε 15 γυναίκες με κλινική ένδειξη για διαγνωστική υστεροσκόπηση λήφθηκαν 
εικόνες τόσο με κινητό τηλέφωνο όσο και με ψηφιακή βιντεοκάμερα. Οι εικόνες μελετήθηκαν και 
γνωματεύθηκαν από δύο ανεξάρτητους εξεταστές, εξειδικευμένους στην υστεροσκόπηση. Επίσης έγινε 
ανάλυση και σύγκριση του συνολικού κόστους των δύο μεθόδων.  
Αποτελέσματα: Έγιναν συνολικά 60 γνωματεύσεις. Η αξιολόγηση των εικόνων δεν ανέδειξε διαφορά 
στη διαγνωστική ακρίβεια ανάμεσα στις δυο μεθόδους. Η διαφορά κόστους ανάμεσα στις δυο 
μεθόδους υπολογίζεται στα 47.100€.  
Συμπεράσματα: Η χρήση του κινητού τηλεφώνου ανέδειξε υψηλής ποιότητας εικόνες. Η λήψη τους 
ήταν ταχύτατη και ουσιαστικά χωρίς επιπλέον κόστος για το νοσοκομείο. Επιπλέον η φορητότητα του 
κινητού τηλεφώνου συμβάλλει στην ευκολότερη ανασκόπηση, ανάλυση και  διάδοση προηγμένων 
ενδοσκοπικών τεχνικών  σε κάθε δομή υγείας από το νοσοκομείο μέχρι και το εξωτερικό ιατρείο.   
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ΑΑ-53 
Φορητό κυστεοσκόπιο  

Ιωάννης Χατζηπαπάς, Νικόλαος Καθοπούλης, Αθανάσιος Πρωτοπαπάς, Δημήτριος - Ευθύμιος 
Βλάχος, Δημήτριος Λουτράδης 
Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα  
 
Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση εικόνων διαγνωστικής κυστεοσκόπησης που 
λήφθηκαν από κινητό τηλέφωνο και ψηφιακή βιντεοκάμερα.  
Υλικά και μέθοδος: Σε 20 γυναίκες με κλινική ένδειξη για διαγνωστική κυστεοσκόπηση λήφθηκαν 
εικόνες τόσο με κινητό τηλέφωνο όσο και με ψηφιακή βιντεοκάμερα. Οι εικόνες μελετήθηκαν και 
γνωματεύθηκαν από δύο ανεξάρτητους εξεταστές, εξειδικευμένους στην κυστεοσκόπηση. Επίσης έγινε 
ανάλυση και σύγκριση του συνολικού κόστους των δύο μεθόδων.  
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Αποτελέσματα: Έγιναν συνολικά 80 γνωματεύσεις. Η αξιολόγηση των εικόνων δεν ανέδειξε διαφορά 
στη διαγνωστική ακρίβεια ανάμεσα στις δυο μεθόδους. Η διαφορά κόστους ανάμεσα στις δυο 
μεθόδους υπολογίζεται στα 47.100€.  
Συμπεράσματα: Η χρήση του κινητού τηλεφώνου ανέδειξε υψηλής ποιότητας εικόνες. Η λήψη τους 
ήταν ταχύτατη και ουσιαστικά χωρίς επιπλέον κόστος για το νοσοκομείο. Επιπλέον η φορητότητα του 
κινητού τηλεφώνου συμβάλλει στην ευκολότερη ανασκόπηση, ανάλυση και  διάδοση προηγμένων 
ενδοσκοπικών τεχνικών  σε κάθε δομή υγείας από το νοσοκομείο μέχρι και το εξωτερικό ιατρείο.  
 

 •  
 

ΑΑ-54 
Αντιθρομβωτική θεραπεία στην κύηση γυναικών με μηχανικές προσθετικές 

βαλβίδες 
Ευαγγελία Δεληγεώρογλου1, Παναγιώτης Κοτζαγεωργίου2 
1MD. MSc. Ειδικευόμενη Ιατρός Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» 
2MD. MSc. Επιμελητής Α Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Γ.Ν.Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου  
 
Εισαγωγή: Η αύξηση της πηκτικότητας του αίματος αποτελεί μία φυσιολογική μεταβολή που 
παρατηρείται κατά τη διάρκεια της κύησης. Επομένως, οι γυναίκες με μηχανικές προσθετικές βαλβίδες 
ανήκουν σε υψηλότερο κίνδυνο για θρομβοεμβολικά επεισόδια.    
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ανασκοπηθούν τα σημερινά δεδομένα για την παροχή 
καλύτερης προστασίας των εγκύων με μηχανικές βαλβίδες έναντι των θρομβώσεων.  
Υλικό και μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας επικεντρώνοντας 
ιδιαίτερα στις ιδιαιτερότητες στην παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και τους πιθανούς κινδύνους που 
μπορεί να προκληθούν στη μητέρα και στο έμβρυο. Επίσης, μελετήθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες 
της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.  
Αποτελέσματα: Καλύτερη προστασία των εγκύων με μηχανικές βαλβίδες έναντι των θρομβώσεων 
παρέχεται με τη χρήση των OACs και με τακτική μέτρηση του INR σε θεραπευτικά επίπεδα. Ωστόσο, 
εκκρεμούν μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες που να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα των 
αντιπηκτικών φαρμάκων μεταξύ τους. Επίσης πρέπει να τονισθεί πως καμία LMWH δεν έχει λάβει 
επίσημη έγκριση για τη χορήγηση της σε εγκύους με μηχανική βαλβίδα. Όσον αφορά τον τοκετό, 
αυτός προτείνεται να είναι προγραμματισμένος ώστε να προηγηθεί η διακοπή των OACs και να 
χορηγηθεί ηπαρίνη. Η καισαρική τομή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 
για θρομβοεμβολικά επεισόδια ώστε να περιορισθεί ο χρόνος μη χορήγησης των OACs. Σε κάθε 
περίπτωση αυτή θα εφαρμόζεται σε μη προγραμματισμένο τοκετό εγκύου που λαμβάνει OACs. 
Συμπεράσματα: Οι βαλβιδοπάθειες στην κύηση αποτελούν μια πρόκληση για τον μαιευτήρα, που σε 
συνεργασία με την μαιευτική ομάδα, ανάμεσα στην οποία προεξάρχοντα ρόλο έχει ο καρδιολόγος, ο 
καρδιοχειρουργός και λοιπές ειδικότητες, πρέπει να λάβουν  αποφάσεις σημαντικές για την 
ολοκλήρωση της κύησης, την προσεκτική παρακολούθησή της αναλόγως των κινδύνων καθώς και το 
χρόνο και τον τρόπο διεκπεραίωσης του τοκετού. 
 

 •  
 

ΑΑ-55 
Ψώρα και κύηση: Παρουσίαση περιστατικού 

Αναστασία Πέτσα, Σάββας Κωνσταντινίδης, Μαρία Γιαννούλη, Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, 
Ασημάκης Καραγιαννόπουλος, Ελένη Παναγιωτίδη, Ευανθία Χρισταντώνη, Μαρία Παπαδάκη, 
Βασιλική Θανοπούλου, Κωνσταντίνα Μπράβου, Αφροδίτη Πέγκου, Πέτρος Καραϊσκάκης 
Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα  
 
Εισαγωγή: Η ψώρα είναι παρασίτωση του δέρµατος που προκαλείται από το άκαρι (εκτοπαράσιτο) 
της ψώρας (Sarcoptes scabiei var. hominis). Παγκοσμίως, αναφέρονται περίπου 300 εκατομμύρια νέα 
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περιστατικά ψώρας ετησίως. Κλινικά, εκδηλώνεται με έντονο και επίµονο κνησµό, κυρίως το βράδυ, 
ερυθηµατώδεις δερµατικές βλάβες και σήραγγες. Μεταδίδεται συνήθως με την άμεση δερματική επαφή 
και, σπανιότερα, μεσω κοινών κλινοσκεπασμάτων. Στους ενήλικες, ιδιαίτερα της αναπαραγωγικής 
ηλικίας, η μετάδοση γίνεται κατά κανόνα με τη σεξουαλική επαφή. 
Σκοπός: Σκοπός αποτελεί η παρουσίαση του τρόπου διαχείρισης ενός περιστατικού που προσήλθε στο 
νοσοκομείο μας. 
Υλικό και Μέθοδος: Μία 32χρονη γυναίκα G3P2 παρουσιάζεται στο νοσοκομείο μας στις 38 
εβδομάδες και 5 ημέρες της κύησης, για προγραμματισμένη καισαρική τομή, λόγω δύο προηγηθείσων 
καισαρικών τομών. Από το ατομικό αναμνηστικό της αναφέρει ψώρα, με άγνωστη τη χρονική στιγμή 
της αρχικής προσβολής, για την οποία αναφέρει ότι εφάρμοζε μόνο κρέμα περμεθρίνης τοπικά, για 
άγνωστο χρονικό διάστημα στην κύηση. 
Αποτελέσματα: Η κύηση περατώθηκε με καισαρική τομή ενός ζώντος, αρτιμελούς, άρρενος βάρους 
σώματος 3310gr και με τη χρήση ειδικού προστατευτικού εξοπλισμού. Στη λοχεία, συνεχίστηκε η 
τοπική αγωγή με περμεθρίνη. Ωστόσο, προστέθηκε επιπλέον η εφαρμογή λουτρών με βενζοϊκό 
βενζύλιο, καθώς δε μπορούσε να εφαρμοστεί στην κύηση, λόγω του αναφερόμενου κινδύνου 
τοξικότητας από το έμβρυο. Μετεγχειρητικά, η λεχωίδα είχε ομαλή πορεία, ενώ το νεογνό δεν 
παρουσίασε συμπτωματολογία. 
Συμπεράσματα: Η ψώρα μπορεί να εμφανιστεί και στην κύηση, χωρίς να επηρεάζει την πορεία της 
και χωρίς κινδύνους για τη μητέρα ή το έμβρυο. Μπορεί να µεταδοθεί εύκολα σε συνθήκες 
συνωστισµού. Η θεραπεία γίνεται συνήθως µε τοπική επάλειψη παρασιτοκτόνων σκευασµάτων. Στην 
κύηση, πρέπει να χορηγείται με προσοχή το βενζοϊκό βενζύλιο, λόγω του αναφερόμενου κινδύνου 
τοξικότητας από το έμβρυο, ενώ αντενδείκνυνται η ιβερμεκτίνη και το εξαχλωριούχο γ-βενζένιο. Εάν ο 
κνησµός επιµένει για περισσότερο από 2-4 εβδοµάδες µετά τη θεραπεία ή εάν εµφανιστούν νέες 
δερµατικές βλάβες, χρειάζεται επανάληψη της θεραπείας. Παράλληλα, χορηγούνται αντι-ισταμινικά 
φάρμακα, αναλγησία και, ενδεχομένως, αντιβιοτική αγωγή επί επιμόλυνσης των βλαβών.  
 

 •  
 

ΑΑ-56 
Αξιολόγηση της μεθόδου τοκετού και του περιγεννητικού αποτελέσματος: 
Εμπειρία δύο ετών αστικού νοσοκομείου  
Δήμος Σιούτης1, Δημήτριος Ζαχαράκης2, Σταύρος Αθανασίου2,  Στυλιανή Χούσου2, Άννα 

Νομικού2, Θεμιστοκλής Γρηγοριάδης2   
1Γ’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»  
2Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»  
   
Εισαγωγή/ Σκοπός: Μια σειρά παραγόντων δύναται να επηρεάσουν τη μέθοδο μαίευσης και το 
περιγεννητικό αποτέλεσμα. Σκοπό της μελέτης αποτέλεσε η καταγραφή κι η αξιολόγηση των 
παραμέτρων τοκετού σε πρωτοτόκες γυναίκες.  
Υλικό και Μέθοδος: Βάσει των στοιχείων της αιθούσης τοκετών κεντρικού πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου, συλλέχθησαν, αναλύθηκαν και συσχετίστηκαν στατιστικά τα δημογραφικά στοιχεία, οι 
παράμετροι τοκετού και το περιγεννητικό αποτέλεσμα διαδοχικών πρωτοτόκων γυναικών που 
προσήλθαν διαδοχικά για διάστημα δύο ετών (2013-2014).  
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν διαδοχικά 1443 πρωτοτόκες με μέση ηλικία τα 29 έτη 
(12-54). Από αυτές 772 (53,5%) υπεβλήθησαν σε φυσιολογικό τοκετό, 548 (38%) σε καισαρική τομή, 
και 123 (8,5%) σε επεμβατικό κολπικό τοκετό με σικυουλκία. Συχνότερες αιτίες καισαρικής τομής ήταν 
παθολογία της μητέρας (30%) και εμβρυοπλακουντιακοί παράγοντες (21%). Γυναίκες που 
υπεβλήθησαν σε κολπικό τοκετό σε ποσοστό 92% υπέστησαν δευτέρου βαθμού ρήξη του περινέου, 
ενώ σε ποσοστό 1,9% ρήξη 3ου και 4ου βαθμού του σφικτήρα του πρωκτού (p<0,001). Παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης εμβρυουλκίας και ρήξης του περινέου. Η διάρκεια 
του δευτέρου σταδίου (μέση τιμή=30,76 min) φαίνεται επίσης να επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά το 
βαθμό ρήξης του περινέου.  
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Συμπεράσματα: H ορθή ενημέρωση των ασθενών γύρω από το φυσιολογικό τοκετό, η παροχή των 
κατάλληλων υποδομών και μέσων υποστήριξης της επιτόκου, η επαρκής αναλγησία, η συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση ιατρών και μαιών μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού των καισαρικών 
τομών. Παράλληλα όμως θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αποδεδειγμένη ασφάλεια και το ικανοποιητικό 
περιγεννητικό αποτέλεσμα κατά τον τοκετό, όπως παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη μελέτη.   
 

 •  
 

ΑΑ-57 
Κύηση στην εφηβεία και προεκλαμψία: Παρουσίαση περιστατικού 
Αναστασία Βατοπούλου, Ειρήνη Ιορδανίδου, Μελίνα Κοτσαηλίδου, Δημήτριος Τσολακίδης, 

Αλέξιος Παπανικολάου, Βασίλειος Ταρλατζής 
Α’ Μαιευτική-Γυναικολογικη Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 
 

Εισαγωγή/Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού δεκαπεντάχρονης, έφηβης εγκυμονούσας που 
προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με προεκλαμψία. 
Υλικό και Μέθοδος: Στην Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική τα τελευταία δώδεκα χρόνια (2004-
2016) είχαμε 250 εφηβικές κυήσεις (2% επί του συνόλου) με μέση ηλικία της μητέρας τα 15,4 έτη 
(14-17). Μόνο ένα περιστατικό είχαμε με προεκλαμψία. Στο γενικό πληθυσμό, το ποσοστό εμφάνισης 
της προεκλαμψίας δεν ξεπερνά το 10%, ενώ στην εφηβεία, υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν 
ποσοστά της τάξεως του 20%. 
Το περιστατικό μας: Πρόκειται για μία έφηβη, δεκαπεντάχρονη, η οποία διανύει την 39η εβδομάδα 
κύησης (38εβδ. 4ημ.) και προσέρχεται στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών αναφέροντας 
κεφαλαλγία και διπλωπία. Η αρτηριακή της πίεση είναι στο 177/115 mmHg και καταγράφεται και 
πρωτεινουρία. 
Αποτελέσματα: Αποφασίζεται και εκτελείται καισαρική τομή. Εκμαιεύεται ένα ζων, άρρεν νεογνό με 
βάρος σώματος 2400γρ. και Apgar score 8 στο πρώτο λεπτό και 9 στο πέμπτο. Λίγες ώρες μετά από 
την καισαρική η μητέρα αναφέρει καθολική απώλεια όρασης. Κλήθηκαν οφθαλμίατροι, νευρολόγοι και 
νευροχειρουργοί προς εκτίμηση του περιστατικού. Μετά τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας τέθηκε 
η διάγνωση του συνδρόμου «Οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας». Η μητέρα μπήκε σε 
φαρμακευτική αγωγή και η όραση της αποκαταστήθηκε σταδιακά. Εξήλθε την έκτη μετεγχειρητική 
ημέρα και στην επανεκτίμησή της έξι μήνες μετά ήταν καθόλα υγιής. 
Συμπεράσματα: Η εφηβική εγκυμοσύνη και οι επιπλοκές της αποτελούν την δεύτερη αιτία θανάτου 
εφήβων μεταξύ 15 και 19 ετών. Η προεκλαμψία εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στις εφηβικές 
κυήσεις. Κάθε μαιευτήρας γυναικολόγος θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η εφηβική εγκυμοσύνη 
χρήζει εντατικής παρακολούθησης προς αποφυγή ανεπιθύμητων και μη αναστρέψιμων επιπλοκών. 
 

 •  
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
 

Αγάς, Σ. ................................. ΑΑ-38 
Αγγελή, Ε ............................... EA-11 
Αδάμπα, Α .............................. ΑΑ-28 
Αθανασίου, Ε .......................... ΑΑ-19, ΑΑ-20 
Αθανασίου, Σ .......................... ΕΑ-10, ΑΑ-56 
Αθανασόπουλος, Ν .................. EA-05, ΕΑ-06 
Αλεξίου, Μ .............................. ΑΑ-08 
Αλεξόπουλος, Ε ....................... ΑΑ-16, ΑΑ-17 
Αλνακά, Ι ............................... ΑΑ-19 

Αλχαζίδου, Έ........................... ΑΑ-21, ΑΑ-22 
Αμάρι, Μ ................................ ΑΑ-08 
Ανάγνου, Ν ............................. ΑΑ-35, ΑΑ-36,  
 ............................................. ΑΑ-37 
Αναγνώστου, Έ ....................... EA-15 
Αναστασίου, Ε......................... ΑΑ-35, ΑΑ-36 
Ανδρεαδάκης, Γ ....................... ΑΑ-41 

Αντσακλής, Π .......................... ΑΑ-46, ΑΑ-47,  
 ............................................. ΑΑ-48 
Αντωνίου, Ε ............................ ΑΑ-34 
Αρτοπούλου, Ι ........................ EA-14 
Ασημακόπουλος, Ε................... ΑΑ-19, ΑΑ-20 
Ασημακόπουλος, Γ ................... ΑΑ-44, ΑΑ-46,  
 ............................................. ΑΑ-47, ΑΑ-48 

Βανακάρα, Π ........................... ΕΑ-08 
Βασιλοπούλου, Ε ..................... ΑΑ-09 
Βατοπούλου, Α ........................ ΑΑ-57 
Βαφίας, Ε ............................... ΑΑ-03 
Βεκκίνι, Τ ............................... ΑΑ-06, ΑΑ-07 
Βλάχος, Δ ............................... EA-13, EA-17,  
 ............................................. ΑΑ-52, ΑΑ-53 
Βλάχος, Γ ............................... EA-13, EA-17 
Βοργιάς, Γ .............................. ΑΑ-02, ΑΑ-03,  
 ............................................. ΑΑ-04, ΑΑ-05,  
 ............................................. ΑΑ-06, ΑΑ-07,  
 ............................................. ΑΑ-23 
Γαβρίλου, Χ ............................ EA-14 

Γαζούλη, Μ ............................. ΑΑ-35, ΑΑ-36 
Γαϊτανά, Κ .............................. ΑΑ-33 
Γαλάτη, Ε ............................... ΑΑ-06, ΑΑ-07,  
 ............................................. ΑΑ-23 
Γεωργίου, Ι ............................. EA-12 
Γεωργοπαπαδάκος, Ν ............... ΑΑ-02, ΑΑ-04,  
 ............................................. ΑΑ-06 

Γιαννοπούλου, Ε...................... ΑΑ-38 
Γιάννος, Α............................... ΑΑ-44, ΑΑ-45 
Γιαννούλη, Μ .......................... ΑΑ-17, ΑΑ-55 
Γιοβαννοπούλου, Ε .................. ΑΑ-18 
Γιώργου, Αικ ........................... EA-01 
Γκάλη, Χ ................................. ΑΑ-44 
Γκαράς, Α ............................... ΑΑ-43 

Γκασδάρης, Γ .......................... ΑΑ-18 
Γκούτσιας, Ν ........................... ΑΑ-43 

Γκριτζέλη, Σ ............................ ΑΑ-08 
Γουδέλη, Χ ............................. EA-18, ΑΑ-39,  
 ............................................. ΑΑ-40, ΑΑ-50 
Γουδεσίδου, Μ ........................ ΑΑ-33 
Γραμμάτης, Α .......................... EA-11 
Γρηγοριάδης, Θ ....................... ΕΑ-10, ΑΑ-49,  
 ............................................. ΑΑ-56 
Γριβέα, Ι................................. ΑΑ-32 
Δαλκαλίτσης, Α ....................... EA-12 

Δανιηλίδης, Α .......................... ΑΑ-20 
Δαπόντε, Α ............................. ΕΑ-08, ΑΑ-30,  
 ............................................. ΑΑ-31, ΑΑ-32,  
 ............................................. ΑΑ-33, ΑΑ-43 
Δασκαλάκης, Γ ........................ ΕΑ-07, ΕΑ-09,  
 ............................................. ΑΑ-35, ΑΑ-36,  
 ............................................. ΑΑ-37, ΑΑ-42,  

 ............................................. ΑΑ-46, ΑΑ-47,  
 ............................................. ΑΑ-48, ΑΑ-49 
Δεληγεώρογλου, Ε  .................. EA-05, ΕΑ-06 
Δεληγεώρογλου, Ε ................... ΑΑ-54 
Δέτση, Σ................................. ΑΑ-38 
Δημητρακάκης, Κ .................... EA-02, ΑΑ-09,  
 ............................................. ΑΑ-15, ΑΑ-44,  

 ............................................. ΑΑ-45 
Δημόπουλος, Κ ........................ EA-05, ΕΑ-06 
Δημόπουλος, Σ ........................ ΑΑ-10, ΑΑ-11,  
 ............................................. ΑΑ-12, ΑΑ-13,  
 ............................................. ΑΑ-24, ΑΑ-27,  
 ............................................. ΑΑ-28 
Δημοπούλου, Σ ....................... ΕΑ-07, ΑΑ-42,  
 ............................................. ΑΑ-49 
Διακοσάββας, Μ ...................... ΑΑ-02, ΑΑ-03,  
 ............................................. ΑΑ-06, ΑΑ-07,  
 ............................................. ΑΑ-23 
Διβάνη, Σ ............................... ΑΑ-29 
Δούσκος, Α ............................. EA-13 

Δρακάκης, Π ........................... EA-15, EA-19,  
 ............................................. EA-20, ΑΑ-13,  
 ............................................. ΑΑ-44, ΑΑ-45 
Δρακάκης, Ι ............................ ΑΑ-39 
Ζάγκα, Χ ................................ ΕΑ-09 
Ζαγουρή, Φ ............................ EA-02, ΑΑ-09 
Ζαχαράκης, Δ .......................... ΕΑ-10, EA-17,  

 ............................................. ΑΑ-56 
Ζαχαρής, Κ ............................. EA-04, ΑΑ-25,  
 ............................................. ΑΑ-26 
Ζαχαριάς, Μ ............................ ΑΑ-17 
Ζαχαρούλη, Θ ......................... ΑΑ-15 
Ζιώγας, Α ............................... ΑΑ-08 
Θανοπούλου, Β ....................... ΑΑ-55 

Θεοδωρά, Μ ........................... ΕΑ-09, ΑΑ-46,  
 ............................................. ΑΑ-47, ΑΑ-48 
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Θεοφανάκης, Χ ....................... EA-15, EA-17,  
 ............................................. ΑΑ-15 
Θεοχάρη, Ε ............................. EA-15 
Θωμάκος, Ν ............................ EA-13, EA-17 
Ιαβάτσο, Χ ............................. ΑΑ-02, ΑΑ-03,  
 ............................................. ΑΑ-04, ΑΑ-05,  
 ............................................. ΑΑ-06, ΑΑ-07,  
 ............................................. ΑΑ-23 
Ιατράκης, Γ ............................ ΑΑ-34 
Ιορδανίδου, Ε ......................... ΑΑ-57 
Ιωακειμίδης, Α ........................ EA-03 
Ιωαννίδου, Π .......................... ΑΑ-10, ΑΑ-24,  
 ............................................. ΑΑ-27, ΑΑ-28 
Καθοπούλης, Ν ....................... ΑΑ-52, ΑΑ-53 
Κάκκος, Λ ............................... EA-03 
Καλαμπαλίκης, Α ..................... EA-04, ΑΑ-25,  
 ............................................. ΑΑ-26 
Καλίνογλου, Ν ......................... ΑΑ-02, ΑΑ-03,  
 ............................................. ΑΑ-04, ΑΑ-05,  
 ............................................. ΑΑ-06, ΑΑ-07,  
 ............................................. ΑΑ-23 
Καλλιανίδης, Κ ........................ EA-19, EA-20,  
 ............................................. ΑΑ-13, ΑΑ-49 
Καλμαντής, Κ .......................... ΑΑ-16 
Κανελλοπούλου, Α ................... ΕΑ-07, ΑΑ-42,  
 ............................................. ΑΑ-49 

Καπετανάκης, Σ ....................... ΑΑ-18 
Καραβιώτη, Ε .......................... ΑΑ-05, ΑΑ-23 
Καραγιαννόπουλος, Α ............... ΑΑ-17, ΑΑ-55 
Καραϊσκάκης, Π ....................... ΑΑ-16, ΑΑ-17,  
 ............................................. ΑΑ-55 
Καραμαλής, Γ .......................... ΑΑ-41 
Καρούντζος, Β......................... EA-05, ΕΑ-06 

Κασιμάτης, Κ .......................... ΑΑ-51 
Κατούνα, Α ............................. EA-11 
Κατσαμάγκας, Τ ...................... ΑΑ-19 
Καφφέ, Κ ............................... ΑΑ-33 
Κερεμίδου, Π .......................... ΑΑ-10, ΑΑ-11,  
 ............................................. ΑΑ-12, ΑΑ-24,  
 ............................................. ΑΑ-27, ΑΑ-28 
Κίτσιου-Τζέλη, Σ ...................... EA-15 
Κίτσου, Χρ .............................. EA-12 
Κλάδος, Γ ............................... EA-11 
Κληματσούδα, Μ ..................... ΑΑ-51 
Κοκκινόπουλος, Σ .................... ΑΑ-16 
Κοκκινόπουλος, Τ .................... ΑΑ-17 

Κοκολάκης, Ι ........................... EA-18, ΑΑ-39,  
 ............................................. ΑΑ-40, ΑΑ-50 
Κολοκυθά, Π ........................... ΑΑ-10, ΑΑ-11,  
 ............................................. ΑΑ-12, ΑΑ-27,  
 ............................................. ΑΑ-28 
Κολτσιδά, Ε ............................ ΑΑ-19, ΑΑ-20 
Κολυμπιανάκης, Ε .................... EA-12 

Κοντομανώλης, Ε .................... ΑΑ-18 
Κοντόπουλος, Γ ....................... ΑΑ-08 
Κορφιάς, Δ ............................. ΑΑ-04, ΑΑ-05,  

 ............................................. ΑΑ-23 
Κοσμάς, Ι ............................... EA-12 
Κοτζαγεωργίου, Π.................... ΑΑ-54 
Κοτσαηλίδου, Μ ...................... ΑΑ-57 
Κουβελάς, Σ ............................ ΑΑ-08 
Κουβίδης, Ε ............................ ΑΑ-40 
Κούκουρα, Ο........................... ΑΑ-30, ΑΑ-31,  
 ............................................. ΑΑ-32, ΑΑ-33,  
 ............................................. ΑΑ-43 
Κουλού, Ν .............................. EA-14 
Κουμαντάκης, Γ ....................... EA-11 
Κούστας, Σ ............................. EA-18 
Κούτρας, Α ............................. ΑΑ-38 
Κουτρουλάκης, Δ..................... ΑΑ-50 
Κουτσοκώστας, Α .................... EA-01 
Κουτσούλης, Δ ........................ EA-14 
Κραββαρίτης, Σ ....................... EA-04, ΑΑ-25,  
 ............................................. ΑΑ-26 
Κωνσταντινίδης, Σ ................... ΑΑ-17, ΑΑ-55 
Κωνσταντίνου, Ε ..................... ΑΑ-29 
Κωνσταντόπουλος, Α ............... EA-11 
Κωτσιάς, Σ .............................. ΑΑ-38 
Λαμπροπούλου, Δ .................... ΑΑ-21, ΑΑ-22 
Λάμπρου, Έ ............................ ΑΑ-23 
Λιάλιος, Γ ............................... ΑΑ-51 
Λουκά, Χ-Τ ............................. EA-04, ΑΑ-25,  

 ............................................. ΑΑ-26 
Λουτράδης, Δ.......................... EA-15, EA-19,  
 ............................................. EA-20, ΑΑ-13,  
 ............................................. ΑΑ-35, ΑΑ-36,  
 ............................................. ΑΑ-37, ΑΑ-42,  
 ............................................. ΑΑ-44, ΑΑ-45,  
 ............................................. ΑΑ-52, ΑΑ-53 

Μαδεμτζής, Ι .......................... ΑΑ-30, ΑΑ-33 
Μακέδος, Α ............................. EA-16 
Μακρυγιαννάκης, Α .................. EA-18, ΑΑ-39,  
 ............................................. ΑΑ-40, ΑΑ-50 
Μανιάτης, Δ ............................ ΑΑ-02 
Μαρινόπουλος, Σ ..................... EA-02, ΑΑ-09,  
 ............................................. ΑΑ-15, ΑΑ-44 
Μαρίτσα, Β ............................. ΑΑ-46, ΑΑ-47,  
 ............................................. ΑΑ-48 
Μαρταβαντζής, Ν .................... ΑΑ-40 
Ματσουκατίδης, Π ................... ΑΑ-20 
Μαυρογιάννη, Δ ...................... EA-15, ΑΑ-13 
Μενδρινού, Γ .......................... EA-03 

Μεσμερλή, Α ........................... ΑΑ-28 
Μιχαλά, Σ ............................... ΕΑ-09 
Μπλόντζος, Ν .......................... ΑΑ-02, ΑΑ-03,  
 ............................................. ΑΑ-04, ΑΑ-05,  
 ............................................. ΑΑ-06, ΑΑ-18 
Μπόθου, Α .............................. ΑΑ-34 
Μπουντουβάς, Δ...................... ΑΑ-21, ΑΑ-22 

Μπράβου, Κ ............................ ΑΑ-55 
Μυταράς, Β............................. ΑΑ-50 
Νασασίμπι, Ν .......................... EA-17, ΑΑ-49 



 

Σελίδα | 61 

Ναυπλιώτης, Ν ........................ EA-03 
Νιδήμος, Α .............................. ΕΑ-08, ΑΑ-31,  
 ............................................. ΑΑ-43 
Νικητάκης, Κ ........................... EA-03 
Νομικού, Α ............................. ΕΑ-10, ΑΑ-56 
Νταβέλα, Η ............................. ΕΑ-08, ΑΑ-30,  
 ............................................. ΑΑ-31, ΑΑ-32,  
 ............................................. ΑΑ-33, ΑΑ-43,  
 ............................................. ΑΑ-51 
Ντίνου, Α ............................... ΑΑ-29 
Ξηροφώτος, Δ ......................... ΑΑ-29 
Οικονομίδης, Π ........................ EA-03 
Οικονομοπούλου, Δ ................. ΑΑ-45 
Οικονόμου, Ι ........................... ΑΑ-08 
Οικονόμου, Η .......................... ΑΑ-41 
Πάλλα, Β-Β ............................. ΑΑ-01, ΑΑ-14 
Παναγιωτίδη, Ε ....................... ΑΑ-17, ΑΑ-41,  
 ............................................. ΑΑ-55 
Παντελάκη, Ο ......................... ΑΑ-38 
Πάντος, Κ ............................... EA-11 
Πάντος, Γ ............................... EA-16 
Πάντου, Α .............................. EA-11 
Παπαγιαννόπουλος, Ν .............. ΑΑ-17, ΑΑ-55 
Παπαδάκη, Μ .......................... ΑΑ-17, ΑΑ-55 
Παπαδημητρίου, Γ ................... EA-05, ΕΑ-06 
Παπαδόπουλος, Κ .................... ΑΑ-16 

Παπαδούλη, Μ-Α ..................... EA-04, ΑΑ-25,  
 ............................................. ΑΑ-26 
Παπαθεοδώρου, Δ ................... ΑΑ-02 
Παπανικολάου, Α  .................... ΑΑ-57 
Παπαχατζοπούλου, Ε ............... EA-05, ΕΑ-06 
Παππά, Κ ................................ ΕΑ-07, ΕΑ-09,  
 ............................................. ΑΑ-35, ΑΑ-36,  

 ............................................. ΑΑ-37, ΑΑ-42,  
 ............................................. ΑΑ-46, ΑΑ-47,  
 ............................................. ΑΑ-48, ΑΑ-49 
Παργιανάς, Μ .......................... EA-12 
Πατραμάνη, Σ ......................... EA-18, ΑΑ-39,  
 ............................................. ΑΑ-40, ΑΑ-50 
Πέγκου, Α ............................... ΑΑ-55 
Πεϊτσίδου, Αικ ......................... ΑΑ-16 
Περδικάρης, Α ......................... EA-11 
Πετράκος, Γ ............................ ΑΑ-21, ΑΑ-22 
Πέτσα, Α ................................ ΑΑ-16, ΑΑ-17,  
 ............................................. ΑΑ-55 
Πολίτης, Α .............................. ΑΑ-41 

Ποντικάκη, Α .......................... ΑΑ-39 
Προδρομίδου, Α ...................... ΑΑ-41 
Πρωτοπαπάς, Α ....................... ΑΑ-52, ΑΑ-53 
Ρέλλιας, Ι ............................... EA-02, EA-13 
Ροδολάκης, Α .......................... ΕΑ-07, EA-13,  
 ............................................. EA-17, ΑΑ-42,  
 ............................................. ΑΑ-45 

Σαμπάνη, Α ............................. ΑΑ-16 
Σαρέλλα, Α ............................. ΑΑ-34 
Σαφιολέας, Π .......................... ΑΑ-09 

Σβερώνης, Γ ........................... ΑΑ-30, ΑΑ-33 
Σεμερτζίδου, Α ........................ ΑΑ-16, ΑΑ-17 
Σιαμπαλιώτη, Γ ........................ ΑΑ-16 
Σιούτης, Δ .............................. ΕΑ-10, ΑΑ-56 
Σκορδά, Λ............................... ΑΑ-09 
Σκουφογιάννης, Π ................... ΑΑ-29 
Σοϊλεμετζίδου, Χ ...................... ΑΑ-38 
Σοφοκλέους, Χ ........................ EA-15 
Σταθόπουλος, Α ...................... EA-03 
Στάικου, Α .............................. ΑΑ-29 
Σταματέλου, Φ ........................ ΑΑ-16 
Σταύρου, Σ ............................. EA-19, EA-20,  
 ............................................. ΑΑ-44, ΑΑ-45 
Στελλάτος, Π .......................... ΑΑ-29 
Στεργιώτη, Ε ........................... EA-05, ΕΑ-06 
Σύνδος, Μ .............................. ΑΑ-46, ΑΑ-48 
Σφακιανάκης, Α ....................... EA-19, EA-20,  
 ............................................. ΑΑ-35, ΑΑ-36,  
 ............................................. ΑΑ-37 
Σφακιανούδης, Κ ..................... EA-11 
Σωτηρίου, Σ ............................ ΑΑ-32, ΑΑ-43 
Σωτηροπούλου, Μ ................... EA-13, EA-17,  
 ............................................. ΑΑ-09, ΑΑ-15 
Ταντανάσης, Θ ........................ ΑΑ-19, ΑΑ-20 
Ταρλατζής, Β .......................... EA-12, EA-16,  
 ............................................. ΑΑ-57 

Τάτλη, Ε................................. ΑΑ-29 
Τεμπλαλέξης, Π ....................... ΑΑ-03, ΑΑ-05,  
 ............................................. ΑΑ-07 
Τζώνης, Π............................... ΑΑ-04 
Τομαρά, Ε .............................. ΑΑ-34 
Τσάβεζ, Ν ............................... EA-03 
Τσαγγούρη, Σ ......................... ΑΑ-04, ΑΑ-05 

Τσαγκούλης, Ν ........................ ΑΑ-08 
Τσιλιώνης, Β ........................... ΕΑ-08, ΑΑ-31 
Τσίμαρης, Π ............................ EA-05, ΕΑ-06 
Τσιμέκη, Μ ............................. ΕΑ-07, ΑΑ-49 
Τσολακίδης, Δ ......................... EA-16, ΑΑ-57 
Τσουμπού, Ι ........................... ΑΑ-46, ΑΑ-47,  
 ............................................. ΑΑ-48 
Τσουράς, Χ ............................. EA-14 
Τσούρας, Π............................. ΑΑ-03, ΑΑ-07 
Φιτσάκης, Ε ............................ ΑΑ-40 
Φλωρέσκου, Μ ........................ ΑΑ-16 
Φούκα, Α ................................ EA-04, ΑΑ-25,  
 ............................................. ΑΑ-26 

Φωτεινόπουλος, Π ................... ΑΑ-46, ΑΑ-47,  
 ............................................. ΑΑ-48 
Φωτόπουλος, Σ ....................... ΑΑ-34 
Χαϊδόπουλος, Δ ....................... EA-13, EA-17,  
 ............................................. ΑΑ-45 
Χαλαζωνίτης, Α ....................... ΑΑ-44 
Χαρατσή, Δ............................. ΑΑ-30, ΑΑ-31,  

 ............................................. ΑΑ-32, ΑΑ-33,  
 ............................................. ΑΑ-43 
Χαρζηαγγέλου, Α ..................... ΑΑ-24 
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Χαρίτος, Θ .............................. EA-04, ΑΑ-25,  
 ............................................. ΑΑ-26 
Χατζηαγγέλου, Α ..................... ΑΑ-10, ΑΑ-27,  
 ............................................. ΑΑ-28 
Χατζηπαπάς, Ι ......................... ΑΑ-52, ΑΑ-53 
Χίντζιου, Φ ............................. ΑΑ-30 

Χούσου, Σ .............................. ΕΑ-10, ΑΑ-56 
Χρα, Ε  ................................... ΑΑ-44 
Χρισταντώνη, Ε ....................... ΑΑ-17, ΑΑ-55 
Χριστοφοράκη, Β ..................... ΑΑ-50 
Ψυχαράκη, Σ .......................... EA-18 
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