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Σην παξόλ ηεύρνο αλαθέξνληαη ηα θπξηόηεξα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ Σπκπνζίνπ ηεο 

Κιηληθήο καο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαί-

ζηα ησλ «Larissa Symposia» ζηηο 12 θαη 13 

Μαξηίνπ 2011 κε ζέκα «Φσσιολογία της Αναπα-

ραγωγής – Υπογονιμότητα (Physiology of Re-

production-Infertility)».  

σμπεράζμαηα σμποζίοσ  

Τελ έλαξμε ηνπ Σπκπνζίνπ θήξπμε ην πξσί ηνπ 

Σαββάηνπ ν Καζεγεηήο Ισάλλεο Δ. Μεζζήλεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ν ίδηνο αλέπηπμε ηε θπζηνινγία 

ηεο σνζπιαθηνγέλεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

σρξνύ ζσκαηίνπ. Σηελ νκηιία ηνπ αλαπηύρζεθε 

ν ξόινο ησλ γνλαδνηξνθηλώλ θαζώο θαη λεόηε-

ξα δεδνκέλα ζηε ζπκκεηνρή ελδνσνζεθηθώλ 

ξπζκηζηώλ όπσο ε ηλρηκπίλε, νη IGFs, ν GDF-9, 

ε BMP-15 θιπ. ζηε θπζηνινγηθή σνζπιαθηθή 

θάζε. Δπίζεο, πεξηγξάθεθε ε ξύζκηζε ηεο ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ σρξνύ ζσκαηίνπ από ηηο γνλαδνη-

ξνθίλεο θαη ε σρξηλόιπζε θαζώο θαη ε ζεκαζία 

ηεο ρνξηαθήο γνλαδνηξνθίλεο ζηε δηάζσζε ηνπ. 

Σηε ζπλέρεηα, ν Καζεγεηήο Ι. Γεσξγίνπ αλέπηπ-

με ηνπο κεραληζκνύο σξίκαλζεο ηνπ σαξίνπ 

ηόζν ζε επίπεδν ππξήλα όζν θαη ζε επίπεδν 

θπηηαξνπιάζκαηνο. Δπίζεο, αλαθέξζεθε δηεμν-

δηθά ζηε ζεκαζία ηνπ κεηαηηζέκελνπ γελεηηθνύ 

πιηθνύ κέζα ζηνλ ππξήλα ηνπ σαξίνπ γηα ηελ 

σξίκαλζε ηνπ, ηε γνληκνπνίεζε αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ. Ο επόκελνο νκηιεηήο, 

Καζεγεηήο Α. Μαθξπγηαλλάθεο παξνπζίαζε 

λεόηεξα δεδνκέλα ζηνπο κεραληζκνύο εκθύηεπ-

ζεο θαη θπξίσο αλέδεημε ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ 

θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ην ελδνκήηξην ζηελ 

επηινγή ησλ εκβξύσλ πνπ εκθπηεύνληαη. Ο 

κεραληζκόο επηινγήο είλαη θιηληθά ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθόο θαζώο ζε δηαηαξαρέο ηνπ κπνξεί λα 

πξνθύπηνπλ νη θαζ’έμηλ εθηξώζεηο. Η ηειεπηαία 

νκηιία ηεο 1εο ζπλεδξίαο ήηαλ ηνπ Καζεγεηή Α. 

Templeton ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηα επηδεκην-

ινγηθά δεδνκέλα ηεο ππνγνληκόηεηαο θαη θπξί-

σο ζηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο αιιά θαη πνηθί-

ισλ πεξηβαιινληηθώλ επηδξάζεσλ όπσο ηα 

ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα θαη ην 

θάπληζκα. Δπηπιένλ παξνπζίαζε ηηο ζεξαπεπ-

ηηθέο δπλαηόηεηεο ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνί-

εζεο ζήκεξα θαζώο θαη ηε κεγάιε αμία ηεο 

πξαθηηθήο κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηαθεξό-

κελσλ εκβξύσλ. 

 Η 2ε ζπλεδξία μεθίλεζε κε ηελ νκηιία ηνπ Κα-

ζεγεηή G. Griesinger ν νπνίνο παξνπζίαζε 

δεδνκέλα ηα νπνία έδεημαλ ηελ αξλεηηθή επίδ-

ξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ αλδξηθή θαη ηε γπλαηθεία 

γνληκόηεηα. Οη κεραληζκνί απηήο ηεο επίδξαζεο 

αλαιύζεθαλ θαη ζε απηνύο ζπκπεξηιακβάλνλ-

ηαη ζπκπεξηθεξηνινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ε κεί-

σζε ηεο πνηόηεηαο ησλ αλδξηθώλ θαη γπλαηθεί-

σλ γακεηώλ, ε αύμεζε ησλ αλσκαιηώλ ηνπ 

γελεηηθνύ πιηθνύ θιπ. Σηε ζπλέρεηα, ν Γηδάθην-

ξαο Α. Αλπθαληήο αλέιπζε ηα ζπζηήκαηα βαζ-

κνιόγεζεο ησλ εκβξύσλ γηα επηινγή ηνπο γηα 

εκβξπνκεηαθνξά. Δπηπιένλ παξνπζίαζε λεόηε-

ξα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο κε-

ιέηεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ εκβξύσλ ζηε βει-

ηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εμσζσκαηηθήο 

γνληκνπνίεζεο. 
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H πξώηε νκηιία ηεο επόκελεο ζπλεδξίαο 

ήηαλ ηνπ Καζεγεηή Β. Ταξιαηδή, ν ν-

πνίνο παξνπζίαζε ηε λέα κνξθή αλα-

ζπλδπαζκέλεο FSH καθξάο δξάζεο, ηελ 

θνξηθνιηηξνπίλε-α πνπ αληηθαζηζηά ηηο 

πξώηεο 7 εκέξεο ελέζεσλ FSH. Οη κέρξη 

ζήκεξα κειέηεο έδεημαλ όηη κε απηό ηνλ 

ηξόπν ε δηέγεξζε είλαη πην θηιηθή γηα ηελ 

αζζελή κε παξόκνηα απνηειέζκαηα κε 

απηά ηεο θιαζζηθήο δηέγεξζεο. Ο επόκε-

λνο νκηιεηήο ήηαλ ν Καζεγεηήο P. In-

audi, ν νπνίνο παξνπζίαζε ηε ρξήζε 

πξσηόθνιισλ ρακειήο δόζεο γνλαδνη-

ξνθηλώλ ζε θύθινπο IVF. Δίλαη κεγίζηεο 

ζεκαζίαο ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

πξσηνθόιινπ γηα ηελ θάζε αζζελή ώζηε 

λα κεγηζηνπνηεζεί ε πηζαλόηεηα γέλλε-

ζεο ελόο λενγλνύ θαη λα ειαρηζηνπνηε-

ζεί ν θίλδπλνο ηεο σνζεθηθήο δηέγεξζεο. 

Σηε ζπλέρεηα ν Λέθηνξαο Δ. Παπαληθν-

ιάνπ παξνπζίαζε δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

ηελ αμία δηαθόξσλ δεηθηώλ σνζεθηθώλ 

εθεδξεηώλ. Τα επίπεδα ηεο αληηκπιιέξε-

ηαο νξκόλεο ζηελ θπθινθνξία έρνπλ 

εμαηξεηηθά πςειή επαηζζεζία ζηελ 

πξόγλσζε ηεο πησρήο σνζεθηθήο α-

πάληεζεο. Ο θαζεγεηήο Γ. Λνπηξάδεο 

ζηελ νκηιία ηνπ αλέπηπμε ην πξόβιεκα 

ησλ πησρώλ απαληεηξηώλ ζηελ IVF, 

ηδηαίηεξα ζπρλό αθνύ αθνξά πεξίπνπ 

ζην 9-24% ησλ θύθισλ. Έρνπλ κέρξη 

ζήκεξα εθαξκνζζεί ηδηαίηεξα κεγάινο 

αξηζκόο ζεξαπεηώλ ρσξίο όκσο απνηε-

ιέζκαηα, κε εμαίξεζε ηελ πξνζζήθε 

GH. Δπίζεο, παξνπζηάζηεθαλ λεόηεξα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε γελεηηθή βάζε 

ηεο απάληεζεο ζηελ σνζεθηθή δηέγεξζε. 

Η ηειεπηαία νκηιία ηεο 3εο ζπλεδξίαο 

ήηαλ ηνπ Καζεγεηή Α. Templeton ν ν-

πνίνο αλαθέξζεθε ζηε ρξήζε ησλ 

GnRH αληαγσληζηώλ ζηελ σνζεθηθή 

δηέγεξζε. Φαίλεηαη όηη παξνπζηάδνπλ 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο αγσ-

ληζηέο θπξίσο ζηελ πην θηιηθή πξνο ηελ 

αζζελή ρνξήγεζε θαη ζηε κείσζε ηεο 

ζπρλόηεηαο ηνπ ζπλδξόκνπ ππεξδηέγεξ-

ζεο ησλ σνζεθώλ. Παξάιιεια, ηειεπηα-

ία δεδνκέλα δείρλνπλ όηη πηζαλόηαηα δελ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα πνζνζηά θύε-

ζεο κε ηε ρξήζε ησλ δύν αλαιόγσλ ηεο 

GnRH. 

H 4ε ζπλεδξία μεθίλεζε κε ηελ νκηιία ηνπ 

Δπηθ. Καζεγεηή Δ. Κνιπκπηαλάθε ν 

νπνίνο παξνπζίαζε δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηε ζεκαζία ηεο αύμεζεο ησλ επηπέ-

δσλ ηεο πξνγεζηεξόλεο ζηελ θπθινθν-

ξία ηελ εκέξα ηεο ρνξήγεζεο ηεο ρνξηα-

θήο γνλαδνηξνθίλεο ζε θύθινπο GnRH 

αληαγσληζηή. Η αύμεζε απηή είλαη ηδηαί-

ηεξα ζεκαληηθή αθνύ ζρεηίδεηαη κε πεξί-

πνπ 9% κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο επίηεπ-

μεο θύεζεο. Σηε ζπλέρεηα ν Γηδάθηνξαο 

Φ. Βελέηεο αλέιπζε ην ξόιν ηεο LH ζηελ 

σνζεθηθή δηέγεξζε. Φαίλεηαη όηη ε πξνζ-

ζήθε LH ζηελ σνζεθηθή δηέγεξζε δελ 

απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα γέλλεζεο δώλ-

ηνο λενγλνύ ζε κε επηιεγκέλν πιεζπζκό 

αλ θαη κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζε 

πησρέο απαληήηξηεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 

άλσ ησλ 35 εηώλ. Ο επόκελνο νκηιεηήο 

ήηαλ ν Δπηθ. Καζεγεηήο Γ. Γθξηκπίδεο, ν 

νπνίνο αλέπηπμε ηε ζεκαζία ηεο ππνζ-

ηήξημεο ηεο σρξηληθήο θάζεο. Η ππνζηή-

ξημε ηεο σρξηληθήο θάζεο είλαη απαξαί-

ηεηε ζηα πξσηόθνιια ηεο εμσζσκαηηθήο 

γνληκνπνίεζεο θαη ε πιένλ ρξεζηκνπνη-

νύκελε νδόο είλαη ε θνιπηθή ελώ κέρξη 

ζήκεξα δελ έρεη πιήξσο πξνζδηνξηζζεί 

πνην είλαη ην βέιηηζην δηάζηεκα ρνξήγε-

ζεο ηεο. Η ζπλεδξία ηειείσζε κε ηελ 

νκηιία ηνπ Καζεγεηή Τ. Gurgan ν νπνίνο 

αλέιπζε ην ξόιν ηεο γπλαηθνινγηθήο 

ρεηξνπξγηθήο ζηελ αλαπαξαγσγή. Σπγ-

θεθξηκέλα, παξνπζηάζζεθαλ λεόηεξα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ ελδνκεηξησκάησλ, ησλ πδξνζαιπίγ-

γσλ, ησλ δηαθόξσλ ελδνκήηξησλ παζν-

ινγηώλ θαη ησλ ηλνκπσκάησλ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε εμσζσκαηηθή 

γνληκνπνίεζε.  

Τελ Κπξηαθή, ε 5ε ζπλεδξία μεθίλεζε κε 

ηελ νκηιία ηνπ Δπηθ. Καζεγεηή Κ. Νηαθό-

πνπινπ, ν νπνίνο αλέιπζε ηνπο κερα-

ληζκνύο έθθξηζεο ηεο LH ζην ζύλδξνκν 

ησλ πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ (PCOS). Η 

έιιεηςε πξνγεζηεξόλεο θαζώο θαη ε 

άκβιπλζε ηνπ αξλεηηθνύ κεραληζκνύ 

παιίλδξνκεο αιιεινξύζκηζεο ιόγσ ηεο 

ππεξαλδξνγνλαηκίαο ζπκβάιινπλ ζε-

καληηθά ζηελ ππεξέθθξηζε ηεο LH. O 

επόκελνο νκηιεηήο, ν Καζεγεηήο R. 

Homburg παξνπζίαζε ηηο ζεξαπεπηηθέο 

επηινγέο θαξκαθεπηηθήο πξόθιεζεο 

σνζπιαθηνξξεμίαο ζην PCOS. Η θηηξηθή 

θινκηθέλε δηαηεξεί ηελ αμία ηεο ζαλ 

πξώηεο γξακκήο ζεξαπεία, ελώ νη γνλα-

δνηξνθίλεο ζε πξσηόθνιια ρακειώλ 

δόζεσλ κπνξεί λα έρνπλ πςειόηεξα 

πνζνζηά θύεζεο από απηή αλ θαη ην 

θόζηνο είλαη πςειόηεξν. Σηε ζπλέρεηα ε 

Αλ. Καζεγήηξηα Σ. Καιαληαξίδνπ αλέιπ-

ζε ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο πξόσ-

ξεο σνζεθηθήο αλεπάξθεηαο θαη ηηο ζεξα-

πεπηηθέο επηινγέο θαζώο θαη κειινληηθέο 

πξννπηηθέο ζεξαπείαο. Οπσζδήπνηε, ε 

αληηκεηώπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

απαηηεί ηε ζπληνληζκέλε δξάζε ηόζν ηνπ 

ελδνθξηλνιόγνπ, όζν θαη ηνπ γπλαηθνιό-

γνπ θαη ηνπ θιηληθνύ γελεηηζηή. Η ζπλεδ-

ξία έιεμε κε ηελ νκηιία ηνπ Καζεγεηή Η. 

Sallam, ν νπνίνο αξρηθά αλέπηπμε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηαηξνγελνύο ζπλδξό-

κνπ ηεο ππεξδηέγεξζεο ησλ σνζεθώλ 

(OHSS). Σηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηηο 

κεζόδνπο πξόγλσζεο, πξόιεςεο θαη 

ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο απηήο ηεο 

επηπινθήο ηεο σνζεθηθήο δηέγεξζεο.    

Η 6ε ζπλεδξία θαη ηειεπηαία, μεθίλεζε κε 
ηελ νκηιία ηνπ Καζεγεηή Τ. Gurgan, o 
νπνίνο παξνπζίαζε λεόηεξα δεδνκέλα 
ζρεηηθά κε ηελ in vitro σξίκαλζε ησλ 
σαξίσλ (IVM). Αλαπηύρζεθαλ νη ελδείμε-
ηο ηεο κεζόδνπ θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα 
ηεο πνπ ζήκεξα πιεζηάδεη ην 35% αλά 
εκβξπνκεηαθνξά. Ο επόκελνο νκηιεηήο 
ήηαλ ν Δπηθ. Καζεγεηήο Γ. Αλησλάθεο, ν 
νπνίνο αλέπηπμε ηηο πνιιαπιέο θαη ηδηαί-
ηεξεο επηινγέο γηα δηαηήξεζε ηεο γνληκό-
ηεηαο γπλαηθώλ κε θαξθίλν. Η αύμεζε 
ηνπ πνζνζηνύ επηβίσζεο γπλαηθώλ κε 
θαξθίλν ζε λέα ειηθία θαζηζηά ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθέο ηηο πνηθίιεο δπλαηόηεηεο δηα-
ηήξεζεο ηεο γνληκόηεηαο νη νπνίεο ζα 
πξέπεη λα παξέρνληαη ζε απηέο ηηο αζζε-
λείο. Σηε ζπλέρεηα ν Καζεγεηήο R. Ron 
El παξνπζίαζε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ 
θίλδπλν θαξθηλνγέλεζεο κεηά από ζεξα-
πεία ππνγνληκόηεηαο. Αλ θαη ηα απνηε-
ιέζκαηα είλαη γεληθά θαζεζπραζηηθά, 
πηζαλόλ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο λα απα-
ηηείηαη πην απμεκέλε επαγξύπλεζε θαη 
πξνιεπηηθόο έιεγρνο ησλ γπλαηθώλ. Η 6ε 
ζπλεδξία θαη ηα Larissa Symposia έιεμαλ 
κε ηελ νκηιία ηεο Λέθηνξα Κ. Φαηδεκειε-
ηίνπ, ε νπνία παξνπζίαζε ηηο ηειεπηαίεο 
εμειίμεηο ζηελ έξεπλα θαη ηηο εθαξκνγέο 
ζηελ πξνεκθπηεπηηθή πξνγελλεηηθή δηάγ-
λσζε θαη ηα βιαζηηθά θύηηαξα.     
 
 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ 
 
 

αρκώμαηα Μήηρας 
 

Γπλαίθα, 75 εηώλ κε ηζηνξηθό δύν θπζην-
ινγηθώλ ηνθεηώλ, θαξδηαθήο αλεπάξθεη-
αο  θαη εκκελόπαπζε ζηα 54 έηε εκθάλη-
δε από δηεηίαο θνιπηθή αηκόξξνηα. Τν 
2010 δηεθνκίζζε ζηελ Κιηληθή καο από 
έλα Ννκαξρηαθό Ννζνθνκείν ηεο πεξηθέ-
ξεηάο καο ιόγσ έληνλεο κεηξνξξαγίαο.  
Τν 2008 είρε  ππνβιεζεί ζε Γ.Α. ε νπνία 
δελ έδεημε ζηνηρεία θαθνήζεηαο. Τν 2010 
ππεβιήζε εθ λένπ ζε Γ.Α. ε νπνία εθ 
λένπ δελ έδεημε ζηνηρεία θαθνήζεηαο θαη 
ειήθζε θαη βηνςία από έλα κόξθσκα 
πνπ πξνέβαιιε από ηε κεηξηθή θνηιόηε-
ηα ε νπνία ήηαλ ρσξίο ζαθή ζηνηρεία 
θαθνήζεηαο. Αξγόηεξα ην ίδην έηνο (2010) 
εκθάληζε αζθηηηθή ζπιινγή θαη ειήθζε 
θπηηαξνινγηθή εμέηαζε αζθηηηθνπ πγξνύ 
ε νπνία ήηαλ ρσξίο θαθνήζε λενπιαζκα-
ηηθά θύηηαξα. Τν Pap test  ην 2010 ήηαλ 
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ζεξαπεία (10,11).  
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ρσξίο λενπιαζκαηηθά θύηηαξα. Σηελ 
θιηληθή καο ππεβιήζε ζε C.T.  Α.Ο.Κ. 
(2010) ε νπνία έθαλε ιόγν γηα επκεγέζε 
ρσξνθαηαθηεηηθή εμεξγαζία κηθηήο πθήο 
ζηελ ειάζζνλα πύειν πνπ αζαθνπνηεί 
ηε κήηξα θαη ηα παξακήηξηα, απσζεί ην 
ζηγκνεηδέο θαη δηεζεί ην θαηώηεξν ηκήκα 
ηνπ νξζνύ θαη ηνλ πξσθηηθό ζσιήλα. Η 
θνινλνζθόπεζε (2010) ήηαλ ρσξίο αμηό-
ινγα επξήκαηα. Οη ηηκέο ησλ θαξθηληθώλ 
δεηθηώλ ήηαλ: CA 19.9: 192, CA 125: 
323, CA 15.3: 37, CEA: 1,6 θαη AFP: 
2,3. 
Υπεβιήζε ην 2011 ζε νιηθή πζηεξεθην-
κία κεηά ησλ εμαξηεκάησλ. Η ηζηνινγηθή 
εμέηαζε έδεημε όηη επξόθεηην γηα κηθηό 
κπιιεξηαλό όγθν ελώ ππήξραλ θαη πεξη-
νρέο κε κνξθνινγία αδελνζαξθώκαηνο. 
Τν κπνκήηξην δελ δηεζνύληαλ. 
 

τολιαζμός 
  
Τα ζαξθώκαηα ηεο κήηξαο απνηεινύλ 
πεξίπνπ ην 3-5% ηνπ ζπλόινπ ησλ 
όγθσλ ηεο κήηξαο θαη απνηεινύληαη από 
έλα επξύηαην θάζκα λενπιαζκάησλ 
κεζεγρπκαηνγελνύο πξνέιεπζεο (1,2). 
Η ζπρλόηεηα εκθάληζεο είλαη πεξίπνπ 
1,7 αλά 7.000 γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 
20 εηώλ (3). 
Μπνξνύλ λα θαηαηαγνύλ ζε ακηγείο κε-
ζεγρπκαηηθνύο όγθνπο θαη ζε κηθηνύο 
επηζειηαθνύο-κεζεγρπκαηηθνύο όγθνπο. 
Η θάζε θαηεγνξία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 
«νκόινγνπο» θαη «εηεξόινγνπο» όγθνπο 
αλάινγα κε ην βαζκό ηεο κεζεγρπκαηη-
θήο δηαθνξνπνίεζεο. Η πιεηνλόηεηα 
ησλ ζαξθσκάησλ ηεο κήηξαο απνηειεί-
ηαη θπξίσο από ηα ιεηνκπνζαξθώκαηα, 
ηα ζαξθώκαηα ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ ελδν-
κεηξίνπ (ακηγείο κεζεγρπκαηηθνί όγθνη) 
θαη ηα θαξθηλνζαξθώκαηα (κηθηνί κεζν-
δεξκηθνί όγθνη ηνπ Müller). 
Άιιεο θαηεγνξίεο ζαξθσκάησλ είλαη ην 
αδελνζάξθσκα, ην αγγεηνζάξθσκα, ην 
νζηενζάξθσκα, ην ρνλδξνζάξθσκα, ην 
ηλνζάξθσκα, ην ιηπνζάξθσκα, ην ξαβ-
δνκπνζάξθσκα θαη ην αδηαθνξνπνίεην 
ζάξθσκα ηεο κήηξαο. 
 

Καρκινωζάρκωμα (Κ) 
 
Δίλαη θαθνεζέζηαηνη κηθηνί κεζνδεξκηθνί 
όγθνη ηνπ Müller. Μαθξνζθνπηθά πξόθεη-
ηαη ζπλήζσο γηα κεγάινπο, αηκνξξαγηθν-
ύο, πνιππνεηδείο όγθνπο πνπ πιεξνύλ 
ηελ ελδνκήηξηα θνηιόηεηα θαη πνπ ζπρλά 
πξνβάιινπλ δηα ηνπ ηξαρειηθνύ ζηνκίν-
π. Σην 80-90% ησλ πεξηπηώζεσλ παξα-
ηεξείηαη αλώκαιε αηκνξξαγία θαη ζε 
κηθξόηεξε ζπρλόηεηα θνιπηθή ππεξέθ-
θξηζε πγξώλ, ππειηθόο πόλνο, απώιεηα 
βάξνπο θαη πξνβνιή ηνπ όγθνπ από ηνλ 
θόιπν. 
Οη όγθνη εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα θαθνήζε 
ζπκπεξηθνξά κε δηεηή επηβίσζε 53% 

όηαλ ν όγθνο εληνπίδεηαη ζην ζώκα ηεο 
κήηξαο (ζηάδην Ι) αιιά 8,5% εάλ επεθηεί-
λεηαη ζηνλ ηξάρειν ή ζηα παξακήηξηα 
(ζηάδην ΙΙ,ΙΙΙ). Τν πνζνζηό ππνηξνπήο 
είλαη  πεξίπνπ 50%. Η ζαθήο θαθνήζεο 
ηζηνινγηθή εηθόλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 
όγθνη απηνί, απμάλεη θαη ηελ επαηζζεζία 
ηεο δηαγλσζηηθήο απόμεζεο, ε νπνία 
θπκαίλεηαη από 91-95%. 
 

Λειομσοζαρκώμαηα (Λ) 
 
Ο κέζνο όξνο ειηθίαο δηάγλσζεο ηνπ 
ιεηνκπνζαξθώκαηνο είλαη ηα 50 έηε, θαη 
πηζαλνινγείηαη σο αηηηνινγηθόο παξάγσλ 
θάπνηα γελεηηθή πξνδηάζεζε, δεδνκέλεο 
ηεο πςειόηεξεο ζπρλόηεηαο ζην καύξν 
πιεζπζκό. Κάπνηεο εξγαζίεο ην θαηα-
ηάζζνπλ σο ην πην ζπρλό είδνο ζαξθώ-
καηνο, ελώ άιιεο ην θέξλνπλ ζε δεύηεξε 
ζέζε κεηά ην θαξθηλνζάξθσκα. Σπλνιηθά 
θαίλεηαη πσο αληηπξνζσπεύεη ην έλα 
ηξίην όισλ ησλ ζαξθσκάησλ. Πξνέξρε-
ηαη είηε από ην κπνκήηξην είηε από εμαι-
ιαγή ηλνκπσκάησλ(4,5). Σηα ΛΣ ε δηαγ-
λσζηηθή απόμεζε απνβαίλεη ζε πνζνζηά 
25–50% ςεπδώο αξλεηηθή, επεηδή νη 
όγθνη απηνί πνιύ ζπρλά δελ εθηείλνληαη 
κέρξη ην ελδνκήηξην. Η θπηηαξνινγηθή 
δηάγλσζε ζηα ΛΣ είλαη πνιύ δύζθνιε 
επεηδή ζηα γλήζηα ΛΣ ηα ζαξθσκαηώδε 
ζηνηρεία θαιύπηνληαη ζπλήζσο από θπ-
ζηνινγηθό ελδνκήηξην. Καηά ζπλέπεηα, ηα 
πεξηζζόηεξα ΛΣ δηαγηγλώζθνληαη κεηά 
ηελ πζηεξεθηνκή (6,7). 
 

άρκωμα ηοσ ζηρώμαηος ηοσ εν-
δομηηρίοσ (Δ) 
 
Πεξίπνπ ην 75% ησλ ζαξθσκάησλ ηεο 
θαηεγνξίαο απηήο παξνπζηάδεηαη ζε λέεο 
γπλαίθεο πξηλ ηελ εκκελόπαπζε. Δμαηηί-
αο ηεο κεγάιεο νκνηόηεηαο ησλ ΣΣΔ 
πςειήο δηαθνξνπνίεζεο κε ην θπζηνιν-
γηθό ελδνκήηξην, πνιιέο θνξέο είλαη 
δύζθνιν λα δηαγλσζηνύλ ηα λενπιάζκα-
ηα απηά ζε πιηθό δηαγλσζηηθήο απόμε-
ζεο. Σπλήζσο ε δηάγλσζε ηίζεηαη ζην 
παξαζθεύαζκα ηεο νιηθήο πζηεξεθην-
κήο. Γπζηπρώο θαίλεηαη πσο νύηε νη 
απεηθνληζηηθέο κέζνδνη όπσο ην ππεξε-
ρνγξάθεκα θαη ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία 
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε δηαθνξηθή 
δηάγλσζε ηεο λόζνπ, επεηδή παξόκνηα 
επξήκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζε άιιεο πα-
ζήζεηο ηεο κήηξαο όπσο ζην θαξθίλσκα 
ηνπ ελδνκεηξίνπ ή αθόκε ζε κεγάια 
ππνβιελλνγόληα ιεηνκπώκαηα κε κπμσ-
καηώδε θαη αηκνξξαγηθή εθθύιηζε (8,9). 
Θεραπεία 
Αλ θαη ζεσξείηαη πσο ηε ζηηγκή ηεο δηάγ-
λσζεο ην 40-60% ησλ ζαξθσκάησλ έρεη 
δώζεη κεηαζηάζεηο, ε ζεξαπεία εμαξηά-
ηαη από ηνλ ηζηνινγηθό ηύπν θαη ην ζηά-
δην ηεο λόζνπ θαη είλαη θπξίσο ρεηξνπξγη-
θή κε ή ρσξίο αθηηλνζεξαπεία ή ρεκεην-
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 Πξσηόθνιια σνζεθηθήο δηέγεξζεο 1-2 Απξηιίνπ 2006 

 Γπλαηθνινγηθόο θαξθίλνο HPV ινίκσμε 31 Μαξηίνπ - 1 Απξηιίνπ 2007 
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Τν επόκελν ζπκπόζην ζα αλαθνηλσζεί ζύληνκα.  


