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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος σε συνεργασία με το Βρετανικό Βασιλικό Κολλέγιο
Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (RCOG) και την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Κολλεγίου διοργανώνει το
4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας.
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε στο Έπιστημονικό Συνέδριο, το οποίο διεξάγεται 6-9
Ιουνίου 2019 στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ.
Ο σκοπός του συνεδρίου είναι να δώσει τη δυνατότητα, μέσω της ενημέρωσης και της γνώσης, σε όλους
τους συναδέλφους Μαιευτήρες Γυναικολόγους να ασκούν την ειδικότητά μας με αποτελεσματικότερο και
κυρίως ασφαλέστερο τρόπο.
Το συνέδριο, εκτός από Έλεύθερες Ανακοινώσεις, Διαλέξεις, Key Note Lectures και Debates περιλαμβάνει
και δύο PreCongress Seminars:
Μαιευτικό και Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα
Κολποσκόπηση και Παθολογία Τραχήλου
Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Έλλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνουν μέρος ως ομιλητές.
Έυελπιστούμε στη δική σας ενεργό συμμετοχή και στήριξη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Πρόεδρος της Ένωσης Μαιευτήρων
Γυναικολόγων Έλλάδος
Κυριακή Αργυρού
Μαιευτήρας- Γυναικολόγος,
Επιμελήτρια ΜΗΤΕΡΑ,
Επιστημονική Συνεργάτης Τμήματος
Γυναικολογικών Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ

Ο Πρόεδρος
του Συνεδρίου
Dr. Λουκάς Κλέντζερης
MD(Ath) CCST(UK) Dr.Med (Sheffield) FRCOG (London)
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου SHEFFIELD - Αγγλίας
Ακόλουθος Βρετανικού Βασιλικού Κολεγίου Μ & Γ
π. Αν. Καθηγητής Μ & Γ Πανεπιστημίου WARWICK - UK
π. Διευθυντής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου CARDIFF - UK
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EA-01. ENDOMETROID BORDERLINE OVARIAN CARCINOMA RESULTING IN PSEUDO-MEIGS
SYNDROME
O. Τsonis, A. Galani, T. Vrekoussis, I. Navrozoglou, M. Paschopoulos
University Hospital of Ioannina

A case report of a 46-year-old postmenopausal woman with a uterine adnexal mass suspected to be malignant clinically and from the sonographic appearance. Patient presented with pleural effusions and ascites,
which resolved after the removal of the mass by an explorative laparotomy. Final histology confirmed endometroid borderline ovarian tumor. The diagnosis of Pseudo-Meigs Syndrome was set; physicians should be
suspicious in these rare cases.

EA-02. KISSPEPTIN CAN EFFECTIVELY AND SAFELY INDUCE OOCYTE MATURATION IN PATIENTS AT HIGH RISK OF OHSS BASED ON THE OUTCOMES OF THREE RANDOMIZED CONTROL TRIALS
Christopoulos G., Abbara A., Comninos A., Islam R., Clarke S., Jeffers L., Trew G., Bloom S., Dhillo W.
Imperial College London, UK

Aim: kisspeptin is a hypothalamic neuropeptide, which stimulates gonadotropin secretion. We hypothesized
that kisspeptin could induce oocyte maturation in ivf cycles. We present the outcomes of three randomised
control trials performed at hammersmith hospital, london.
materials-methods
study 1: following a rfsh/gnrh antagonist protocol, 53 women were randomly assigned to receive a subcutaneous injection of kisspeptin (1. 6nmol/kg,n=2;3. 2nmol/kg,n=3;6. 4nmol/kg,n=24;12. 8nmol/kg,n=24) to
trigger oocyte maturation.
study 2: following the same protocol, 60 patients at high risk for ohss were randomly assigned to receive kisspeptin (3. 2nmol/kg,n=5;6. 4nmol/kg,n=20; 9. 6nmol/kg,n=15;12. 8nmol/kg, n=20). Women were routinely
screened for the development of ohss.
study 3: following the same protocol, 62 patients at high risk for ohss received kisspeptin (9. 6nmol/kg). Patients were randomized 1:1 to receive a second dose of kisspeptin or saline 10h later.
the primary outcome in all studies was oocyte maturation and the secondary outcomes included biochemical
and clinical pregnancy rates.
Results: study 1: oocyte maturation occurred in 96% of women. Biochemical and clinical pregnancy rates
were 40% and 23% respectively.
study 2: oocyte maturation occurred in 95% of women. At all doses of kisspeptin, biochemical, clinical pregnancy, and live birth rates per transfer were 63,53, and 45%, respectively. Highest pregnancy rates were
observed following 9. 6nmol/kg (85,77,62% respectively). No woman developed moderate or severe ohss.
study 3: the second dose of kisspeptin induced further lh-secretion. More patients achieved an oocyte yield
≥60% following a second dose of kisspeptin. Patients who had a lower lh-rise following the first dose of kisspeptin had a more substantial ‘rescue’ lh-response following the second dose.
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EA-03. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΟΙΑ
Χιόνης Α., Πιττοκοπίτου Σ., Κούτρας Α., Καραγκούνη Α., Παπαδημητρίου Α., Γιαννακόπουλος Κ.
Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ»

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι ανάδειξη της σημασίας της εμμένουσας κολπικής αιμόρροιας ως σημείο
για τη διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου, ακόμη και όταν η ιστολογική εξέταση μετά από διαγνωστική
απόξεση αποβεί αρνητική.
Υλικά – μέθοδος: Ο καρκίνος του ενδομητρίου αφορά κυρίως γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας και
στο 40% των περιπτώσεων σχετίζεται με την παχυσαρκία. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η ατοκία, η
καθυστερημένη εμμηνόπαυση, η αρτηριακή υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης. Πρόκειται για καρκίνο,
ο οποίος διαγιγνώσκεται συνήθως σε πρώιμα στάδια λόγω του ότι προκαλεί ανώμαλη κολπική αιμόρροια, η
οποία οδηγεί την ασθενή νωρίς στο γιατρό. Άλλα πιο σπάνια συμπτώματα είναι διαταραχές εμμηνορυσιακού
κύκλου ή βαριές μηνορραγίες σε προεμμμηνοπαυσιακές γυναικες, ανώμαλες κολπικές εκκρίσεις και πυελικό
άλγος. Παρουσίαζουμε την περίπτωση μιας μετεμμηνοπαυσικής γυναίκας 65 ετών παχύσαρκης, η οποία
προσήλθε λογω κολπίκης αιμόρροιας απο διμήνου. Το τεστ Παπανικολάου ήταν αρνητικό για κακόηθεια
ενω ο απεικονιστικός έλεγχος με υπέρηχο και μαγνητική τομογραφία ανέδειξε την παρουσία ενδομητρίου
αυξημένου πάχους και ανομοιογενούς υφής.
Αποτελέσματα: Διενεργήθηκε διαγνωστική απόξεση, η οποία ανέδειξε την παρουσία υπερπλαστικού
πολύποδα χωρίς ατυπία ή στοιχεία κακοήθειας. Λόγω επιμονής της κολπικής αιμόρροιας τους επόμενους 5
μήνες και των συνυπάρχοντων παραγόντων κινδύνου, η ασθενής υπεβλήθη σε κοιλιακή ολική υστερεκτομή
μετά των εξαρτημάτων. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε την παρουσία ενδομητριοειδούς καρκινώματος
ενδομητρίου, καλής διαφοροποίησης (Grade 1), σταδίου pT2 κατά TNM 2017.
Συμπεράσματα: Η διαγνωστική απόξεση ενώ εμφανίζει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια (92,1%) στη διάγνωση
υπερπλασίας και καρκίνου του ενδομητρίου, δε φαίνεται να εμφανίζει υψηλή ευαισθήσια στη διάγνωση
εστιακών βλαβών. Γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή κολπική αιμόρροια θα πρέπει να υποβάλλονται σε
περαιτέρω διερεύνηση. Εντούτοις, επι επιμονής της συμπτωματολογίας μετά από αρνητική διαγνωστική
απόξεση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η πιθανότητα εστιακής βλάβης που μπορεί να διαφεύγει, ιδίως
αν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο ενδομητρίου.

EA-04. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΗ
ΠΑΡΑΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΠΟ

ΤΟΠΙΚΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΜΕ

Βελεγράκης Α.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Βενιζέλειο Γ.Ν.Ηρακλείου
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παρουσίαση της εμπειρίας μας 3 ετών, στην εκτέλεση διαγνωστικών αποξέσεων
ενδομητρίου υπό τοπική αναισθησία, με παρατραχηλικό αποκλεισμό, στο εξωτερικό ιατρείο χωρίς την
ανάγκη γενικής αναισθησίας, χειρουργικής αίθουσας και νοσηλείας.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ανασκοπήθηκαν τα περιστατικά της κλινικής που υπεβλήθησαν σε διαγνωστική
απόξεση με τοπική αναισθησία στο εξωτερικό ιατρείο, από το Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Μάιο του 2019.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις ήταν: τοποθέτηση φλεβικής γραμμής και ορού,
χορήγηση 50 mg πεθιδίνης IV 30 λεπτά πριν την επέμβαση, ασθενής σε θέση λιθοτομής, καθετηριασμός
της κύστεως, σύλληψη τραχήλου με μονοοδοντωτή λαβίδα, έγχυση δια βελόνης spinal 22-gauge 10
7
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ml υδροχλωρικής λιδοκαΐνης 1% στην 3η-5η-7η-9η ώρα του τραχήλου πλησίον της κολποτραχηλικής
ανάκαμψης και σε βάθος 0,5 εκ, διαστολή ενδοτραχήλου με κηρία Hegar, απόξεση ενδομητρίου με ξέστρο,
αποστολή των ξεσμάτων για ιστολογική εξέταση. Η ασθενής παρέμενε για παρακολούθηση κλινήρης περί
την 1 ώρα και εν συνεχεία έφευγε με οδηγίες. Δεν χορηγείτο ενδοφλέβια αντιβίωση, ούτε μισοπροστόλη
προεγχειρητικά. Κατά περίπτωση και αν κρινόταν ότι έγιναν πολλοί χειρισμοί ή οι συνθήκες αντισηψίας δεν
ήταν άριστες, εδίδετο αντιβίωση (πχ κεφαλοσπορίνη) από του στόματος για 2 ημέρες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 10 γυναίκες υπεβλήθησαν σε διαγνωστική απόξεση με τη μέθοδο που περιγράφηκε. Η
ένδειξη ήταν σε 5 γυναίκες διαταραχές εμμήνου ρύσεως (μηνομητρορραγίες, μεσοκυκλική αιμόρροια),
σε 2 μετεμμηνοπαυσιακή κολπική αιμόρροια, σε 1 συλλογή υγρού ενδομητρίως και σε 2 αυξημένο πάχος
ενδομητρίου μετά την εμμηνόπαυση. Το ηλικιακό εύρος ήταν από 43 έως 75 ετών. Η ιστολογική εξέταση
ανέδειξε: απλή υπερπλασία ενδομητρίου χωρίς ατυπία (2), τμήματα ενδομητρικού πολύποδα (4), εικόνα
παραγωγικού ενδομητρίου χωρίς παθολογικά ευρήματα (3), καρκινοσάρκωμα-μικτός Mullerian όγκος της
μήτρας (1). 2 γυναίκες, χαρακτήρισαν τον διεγχειρητικό πόνο αφόρητο με αποτέλεσμα να μη μπορούν να
συνεργαστούν και να γίνει μη ικανοποιητική λήψη ξεσμάτων. Η μία εξ αυτών νοσηλευόταν για πυελικό
άλγος και τελικά υπεβλήθη σε απόξεση υπό γενική αναισθησία και ερευνητική λαπαροσκόπηση. Η δεύτερη
παρουσίαζε χαρακτηριστικά υψηλό BMI. Δεν υπήρξε καμία σοβαρή επιπλοκή όπως διάτρηση μήτρας,
βαγοτονικό επεισόδιο, μετεγχειρητική αιμορραγία ή λοίμωξη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η διαγνωστική απόξεση ενδομητρίου μπορεί να γίνει υπό τοπική αναισθησία στο εξωτερικό
ιατρείο μιας οργανωμένης Γυναικολογικής Κλινικής, με πολύ χαμηλό κόστος και ικανοποιητική ασφάλεια,
εξοικονομώντας χρόνο και αποφεύγοντας το υψηλό κόστος του πλήρους προεγχειρητικού ελέγχου, του
χειρουργείου, της νοσηλείας και τις επιπλοκές της γενικής αναισθησίας. Η διαγνωστική ευαισθησία, αν και
το δείγμα μας είναι μικρό, δε φαίνεται από τη βιβλιογραφία να υπολείπεται, χρειάζεται όμως εξοικείωση
με την τεχνική και κατάλληλη επιλογή των περιστατικών, καθώς πρέπει να μην υπάρχει συννοσηρότητα ενώ
και οι γυναίκες με υψηλό BMI φάνηκαν να ανέχονται τη διαδικασία λιγότερο καλά.

EA-05. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Καστρίκα Έ.
Εξωτερική συνεργάτης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Eισαγωγή: η διάγνωση του καρκίνου αποτελεί αναπάντεχο γεγονός στη ζωή ενός ατόμου. Η αύξηση της
αναπαραγωγικής ηλικίας φέρνει περισσότερες γυναίκες αντιμέτωπες με την πιθανότητα διάγνωσης μιας
κακοήθειας, με παράλληλο κίνδυνο την απώλεια της ικανότητας τους για τεκνοποίηση. η σωστή ενημέρωση
για τις διαθέσιμες επιλογές σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη (asco 2013).
σκοπός: η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για το θέμα της διατήρηση της γονιμότητας σε γυναίκες
με καρκίνο, βάση των τελευταίων επιστημονικών δεδομένων.
Mεθοδολογία: μια ανασκοπική μελέτη των τελευταίων οδηγιών από τους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με
τις επιλογές διατήρησης της γονιμότητας στις γυναίκες με καρκίνο.
Aποτελέσματα: η διατήρηση της γονιμότητας είναι συχνά δυνατή σε γυναίκες. Για να διατηρείται όλο το
φάσμα των επιλογών που υπάρχουν, η συζήτηση πρέπει να ξεκινά νωρίς, πριν την έναρξη της θεραπείας
(eshre 2014). Η ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών (cos) για την κρυοσυντήρηση ώριμων ωοκυττάρων ή η
κρυοσυντήρηση των εμβρύων έχει τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας, επομένως θεωρείται η προτιμώμενη
μέθοδος. (asco 2012). Συχνότερα η θεραπεία των ασθενών με καρκίνο περιλαμβάνει πρωτόκολλο με βάση
τον ανταγωνιστή gnrh, καθώς είναι η πιο σύντομη προσέγγιση. Επίσης η διπλή διέγερση κατά τη διάρκεια
των ωοθυλακικής και ωχρινικής φάσης (πρωτόκολλο της σαγκάης) είναι χρήσιμο σε παρόμοιες περιπτώσεις
8
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(eshre 2014 bolonga criteria). Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού μέσω της λαπαροσκοπικής χειρουργικής
είναι μια ενεργητική επιλογή όταν δεν υπάρχει χρόνος (asco 2018). Η μεταφορά ωοθηκών (oophoropexy technique) εκτός του πεδίου, σε περίπτωση πυελικής ακτινοβολίας είναι μία επιλογή κάθως και η
συντηρητική χειρουργική σε κάποιες περιπτώσεις γυναικολογικών καρκίνων (asrm 2014). Για την καταστολή
των ωοθηκών κατά την διάρκεια της θεραπείας, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία για να τεκμηριώνουν
την αποτελεσματικότητα της (eshre 2014).
Συμπεράσματα: η ενημέρωση από τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με την διατήρηση της γονιμότητας
σε γυναίκες που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο είναι σημαντική. Οι διάφορες τεχνικές που εφαρμόζονται
έχουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

EA-06. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ IA ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 32 ΕΤΩΝ,
3,5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΤΥΠΙΑΣ
Χιόνης Α., Κούτρας Α., Μπεναρδής Π.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Σκοπός – Εργασίας: Η παρουσίαση ενός περιστατικού με ενδομητριοειδές καρκίνωμα ενδομητρίου IA σε
ασθενή ηλικίας 32 ετών. Η ασθενής είχε υποβληθεί σε διαγνωστική απόξεση προ 3,5 ετών, όπου η ιστολογική
εξέταση ανέδειξε σύνθετη υπερπλασία ενδομητρίου, με στοιχεία ατυπίας.
Υλικά - Μέθοδος: Η ασθενής προσήλθε λόγω μηνομητρορραγιών και υπεβλήθη σε διαγνωστική απόξεση,
η οποία ανέδειξε καρκίνο ενδομητρίου ενδομητριοειδούς τύπου ανώτερης διαφοροποίησης. Σε γυναίκες που
επιθυμούν τη διατήρηση του αναπαραγωγικού τους δυναμικού, η συντηρητική αντιμετώπιση του παραπάνω
καρκινώματος του ενδομητρίου με προγεστερόνη και περιοδικό ιστολογικό επανέλεγχο της ανταπόκρισης
στη θεραπεία θεωρείται αποδεκτή, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η απόκτηση τέκνων, αφού έχουν ενημερωθεί
για τους ενδεχόμενους κινδύνους. Από το Ογκολογικό Συμβούλιο προτάθηκε ολική υστερεκτομή μετά των
εξαρτημάτων αμφοτερόπλευρα, μετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου κατάψυξης ωαρίων για τη διατήρηση
της μελλοντικής γονιμότητας που επιθυμεί η ασθενής, αφού η ίδια αρνήθηκε συντηρητική αντιμετώπιση.
Συστήθηκε να πραγματοποιηθεί έλεγχος για σύνδρομο Lynch στο νέο χειρουργικό παρασκεύασμα και
καθορισμός ενδεχόμενης επικουρικής θεραπείας μετά τη νέα ιστολογική εξέταση.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Στο παρασκεύασμα της υστερεκτομής δεν αναγνωρίστηκε υπολειμματικό
καρκίνωμα στο ενδομήτριο, ενώ ο έλεγχος για σύνδρομο Lynch ήταν αρνητικός. Κατέστη αδύνατη η ωοληψία
λόγω αυξημένου ΒΜΙ και έγινε κατάψυξη ωοθηκικού ιστού,. Σύμφωνα με την κατάταξη της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO), η νόσος είναι χαμηλού κινδύνου για υποτροπή. Επισημαίνεται
ότι από τη διάγνωση της ατυπίας μέχρι την διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου, παρήλθε χρονικό
διάστημα περίπου 3,5 ετών. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η εξέλιξη άτυπης υπερπλασίας σε καρκίνο
ενδομητρίου επισυμβαίνει σε μέσο χρονικό διάστημα 2,5 ετών (1,01 έως 7,9 έτη).
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EA-07. THE USE OF BOVINE PERICARDIUM GRAFT (BPG) IN ANTERIOR COLPORRHAPHY; A
REVIEW OF THE LITERATURE AND RETROSPECTIVE EXPERIENCE OF ITS USE AT THE UNIVERSITY HOSPITAL OF IOANNINA, GREECE
Tsonis O., Barmpalia Z., Gkrozou F., Paschopoulos M., Papanikolaou O.
University Hospital of Ioannina

Bovine Pericardium Graft is a non-synthetic mesh, used in cases of anterior vaginal prolapse reconstructive
operation in Urogynecology. Little is known about the efficacy of this mesh and more empirical studies need
to clarify its potential benefits as well as, mesh-associated complications of this type. In this study a review of
current literature focusing only on BPG is conducted. Controversial Evidence underlines the need of further
research. Nevertheless, BPG is considered to be helpful in cases where pelvic floor dysfunction and stress
urinary incontinence. Retrospective data from the University Hospital of Ioannina, shows promising results
in its use during anterior colporrhaphy.

EA-08. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Νικολαΐδου Μ.1, Μπουργιώτη Χ.2, Ζαφειροπούλου Κ.2, Μουλοπούλου Λ.Ε.2, Ελευθεριάδης Μ.3,
Κωνσταντινίδου Α.4, Φωτόπουλος Σ.1
1
ΙΑΣΩ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, Αθήνα, 2Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Αρεταίειο Νοσοκομείο,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 3Β΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 4Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο διεισδυτικός πλακούντας (Placenta Accreta Spectrum, PAS) αποτελεί μία σοβαρή επιπλοκή της
κύησης με ποσοστό θνησιμότητα 7% στην Παγκόσμια Βιβλιογραφία. Η Μαιευτική Υστερεκτομή αποτελεί
την συνηθέστερη έκβαση αυτών των περιστατικών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η διερεύνηση των παραμέτρων της συντηρητικής προσέγγισης στα περιστατικά PAS
και η συνδρομή της Μαγνητικής Τομογραφίας στην διαλογή και στον προεγχειρητικό σχεδιασμό
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από τον Μάρτιο 2016 έως τον Μάρτιο 2019, 59 ασθενείς με PAS
αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά (Μέση ηλικία: 35,7 έτη, Μέση Ηλικία Κύησης:35+2 εβδομάδες). Όλες οι
ασθενείς μετά από την υπερηχογραφική διάγνωση επιπωματικού πλακούντα, υπεβλήθησαν σε Μαγνητική
Τομογραφία (ΜΤ), η οποίες αξιολογήθηκαν από δύο εξειδικευμένους στο αντικείμενο ακτινοδιαγνώστες. Τα
διεγχειρητικά ή/και τα ιστοπαθολογικά ευρήματα αποτέλεσαν την μέθοδο αναφορας. Μοντέλα λογιστικής
ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνηθεί η προβλεπτική ικανότητα σημείων ΜΤ με κλινικές
παραμέτρους όπως απώλεια αίματος, διάρκεια χειρουργείου και αναγκαιότητα μαιευτικής υστερεκτομής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε 42 γυναίκες δεν έγινε υστερεκτομή. Τριαντα τρεις από αυτές είχαν PAS (24 Accreta/
Increta και 9 Percreta). Σε καμία από τις ασθενείς στις οποίες διατηρήθηκε η μήτρα δεν υπήρχε διήθηση
παραμητρίου στην ΜΤ. Σε 3 από τις 9 γυναίκες υπήρχε διήθηση της ουροδόχου κύστης και στην διάρκεια του
χειρουργείου έγινε αποκατάσταση, σε μία από τις ασθενείς χρησιμοποιήθηκε Διαθερμία Ραδιοσυχνοτήτων
(RF). Οι γυναίκες με Percreta ελαβαν κατά μέσο όρο 1445 ml αίματος, ενώ αντίστοιχα για όλη την ομάδα της
συντηρητικής προσέγγισης ο μέσος όρος ήταν 730 ml ανά ασθενή. Η απώλεια αίματος κατά την καισαρική
τομή σχετίζεται με ευρήματα διήθησης της κύστης και με την παρουσία αγγείων στον ορογόνο της μήτρας
στην ΜΤ. Καμία από τις ασθενείς δεν χειρουργήθηκε μετά την ΚΤ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η συντηρητική προσέγγιση σε επιλεγμένα περιστατικά και εφόσον υπάρχει εμπειρία,
φαίνεται πως είναι εφικτή και αποτελεσματική. Η Μαγνητική Τομογραφία αποτελεί απαραίτητο εργαλείο
για την ακριβή προεγχειρητική εκτίμηση και τον σωστό σχεδιασμό του χειρουργείου.

EA-9. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Πρίφτη Η., Αθανασίου Α., Αθανασίου Α., Αθανασίου Δ., Δευτεραίου Α., Πράπα Α., Μπίνας Γ., Κωστομένος
Δ., Αθανασίου Β., Σακελλαρίου Μ.
Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών
Το οξειδωτικό stress αντικατοπτρίζει τη διαταραχή της ισορροπίας των ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS) και
της ικανότητας αδρανοποίησής τους από τους διαθέσιμους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς του ανδρικού
γεννητικού συστήματος. Οι υψηλές τιμές ROS φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος κατακερματισμού του DNA
στα σπερματοζωάρια.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συσχέτιση της παρουσίας ROS με τον κατακερματισμό του DNA των
σπερματοζωαρίων.
Στα πλαίσια του βασικού ανδρολογικού ελέγχου, σε 94 άνδρες που εμφάνιζαν αγνώστου αιτιολογίας
προβλήματα υπογονιμότητας και προσήλθαν στη Μονάδα μας από τον Ιούλιο του 2018 έως και τον Μάρτιο
του 2019 διενεργήθηκαν οι εξετάσεις του κατακερματισμού του DNA και του οξειδωτικού stress.
Παρατηρήθηκε ότι άνδρες με φυσιολογικό οξειδοαναγωγικό δυναμικό είχαν στο μεγαλύτερο ποσοστό (67%)
φυσιολογικές τιμές κατακερματισμού του DNA. Άνδρες με παθολογικό οξειδοαναγωγικό δυναμικό είχαν
στην πλειοψηφία τους (80%) υψηλό βαθμό κατακερματιμού του DNA των σπερματοζωαρίων. Τέλος, μικρό
ήταν το ποσοστό ανδρών με φυσιολογικό οξεοδοαναγωγικό δυναμικό και παθολογικό κατακερματισμό (8%).
Συμπεραίνουμε λοιπόν, αφενός ότι η οξειδοαναγωγική ισορροπία στο σπέρμα ενισχύει την ποιότητα
των σπερματοζωαρίων που παράγονται στους όρχεις. Αφετέρου, το υψηλό οξειδωτικό stress (αυξημένες
ROS) έχει σοβαρή αρνητική επίδραση στη διπλή έλικα του DNA. Αντίθετα, ο κατακερματισμός του DNA
πιθανότατα σχετίζεται και με άλλους παράγοντες πέραν του οξειδωτικού στρες, όπως για παράδειγμα κακή
διατροφή, κάπνισμα, λήψη φαρμάκων, λοιμώξεις, κιρσοκήλη.
Στο Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών πιστεύουμε ακράδαντα στην βιβλιογραφικά εμπεριστατωμένη και
εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ζευγαριού που μας εμπιστεύεται με σκοπό την κατάλληλη θεραπεία αλλά
και συμβουλευτική προσέγγιση των συνηθειών του τρόπου ζωής.

11

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EA-10. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ BEBO ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 15
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 38 ΕΩΣ 62 ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.
Γιώργου Κ.
Ιδιωτικό Φυσικοθεραπευτήριο, Κατερίνη

Εισαγωγή: Με τις ασκήσεις πυελικού εδάφους Bebo αντιμετωπίζονται καταστάσεις όπως ακράτεια ούρων,
πτώση των εσωτερικών οργάνων, πυελικός πόνος, σεξουαλική δυσλειτουργία. Η εκφύλιση των μυών ΠΕ
μπορεί να οδηγήσει στην ανεπαρκή υποστήριξη της ουροδόχου κύστης, με αποτέλεσμα την ακράτεια ούρων.
Το πρόγραμμα Bebo συμβάλλει σημαντικά ώστε να διατηρείται ο μυϊκός τόνος στην περιοχή των γεννητικών
οργάνων. Όταν το πυελικό έδαφος είναι δυνατό, παρέχει καλύτερη υποστήριξη στα σεξουαλικά όργανα.
Υλικό και Μέθοδος: Αξιολογήθηκαν 16 γυναίκες, ηλικίας 38-62 ετών με ΑΚΠ σε διάστημα 15 μηνών. Οι
γυναίκες χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α αποτελούνταν από 9 γυναίκες που παρακολούθησαν πρόγραμμα
Bebo για 5μήνες. Το πρόγραμμα γινόταν στο φυσικοθεραπευτήριο και δινόταν συγκεκριμένες ασκήσεις στο
σπίτι. Στην ομάδα Β (ομάδα σύγκρισης) υπήρχαν 7 γυναίκες που δεν επιθυμούσαν να ακολουθήσουν πρόγραμμα
Bebo. Στην αρχή της αξιολόγησης όπως και στο τέλος του 5μηνου προγράμματος, όλες οι γυναίκες συμπλήρωσαν
ερωτηματολόγιο ούρησης. Με το ερωτηματολόγιο Female Sexual Function Index (FSFI-Gr) αξιολογήθηκαν ο
αριθμός των επεισοδίων ακράτειας και η πιθανή σεξουαλική δυσλειτουργία. Επίσης οι σύντροφοι των γυναικών
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Male Sexual Health Questionnaire (MSHQ).
Αποτελέσματα: Στο τέλος της μελέτης, στην ομάδα Α, υπήρχε σημαντική βελτίωση στα επεισόδια ακράτειας,
ενώ στην ομάδα Β δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές. Σε σχέση με τη σεξουαλική λειτουργία στο
τέλος της 5μηνης θεραπείας υπήρξε σημαντική βελτίωση στις γυναίκες της ομάδας Α σε σχέση με εκείνες της
ομάδας Β. Στα ερωτηματολόγια Male Sexual Health Questionnaires (MSHQ) των συντρόφων των γυναικών
της ομάδας Α, μετά το πεντάμηνο πρόγραμμα Bebo, παρατηρήθηκαν βελτιωμένες τιμές σε σχέση με τα
ερωτηματολόγια των συντρόφων των γυναικών της ομάδας Β. Βελτίωση καταγράφηκε στη συχνότητα των
επαφών και τη γενικότερη σεξουαλική ικανοποίηση του ζεύγους.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη έχει αποδείξει ότι η παραπάνω μέθοδος βοηθάει στην αποκατάσταση
της σεξουαλικής και ουρολογικής υγείας σε γυναίκες κάθε ηλικίας.

EA-11. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Μαμάκου Α.1, Δήμου Σ.2, Κωνσταντάκη Ε.3, Κακαβά Α.4, Σπανού Μ.5
1
Μαμάκου Α. Μαία,MSc, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αίθουσας τοκετών, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ», 2Δήμου
Σ. Μαία, Εξωτερικό Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ», 3Κωνσταντάκη Ε. Νοσηλεύτρια
ΠΕ, MSc, PhD, Προϊσταμένη Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ», 4Κακαβά Α.
Μαία, Προισταμένη Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ», 5Σπανού Μ. Μαία,
Υποδιευθύνουσα Μαιευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»
ΣΚΟΠΟΣ: Η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, των γυναικών και των νέων μητέρων για τη συμβολή
του μητρικού θηλασμού στη μείωση του ποσοστού εμφάνισης του καρκίνου του μαστού.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Αυτή η εργασία αποτελεί μια συστηματική ανασκόπηση οχτώ δημοσιευμένων μελετών
στην αγγλική γλώσσα τα τελευταία 16 χρόνια. Η αναζήτηση έγινε μέσω του Pubmed και του Scopus. Τα
κριτήρια επιλογής των μελετών ήταν η διάρκεια του θηλασμού, η επίπτωσή του στον καρκίνου του μαστού,
καθώς και η συμβολή του σε γυναίκες με μετάλλαξη των γονιδίων BrCa1 και BrCa2.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών, παρατηρείται άμεση συσχέτιση του μητρικού
θηλασμού με τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου του μαστού. Ιδιαίτερα, αναφέρεται για κάθε 12 μήνες
μητρικού θηλασμού, ο κίνδυνος εμφάνισης του καρκίνου του μαστού ότι μειώνεται κατά 4,3%. Επίσης,
εάν οι μητέρες στις ανεπτυγμένες χώρες θήλαζαν τα παιδιά τους για 1 χρόνο, το 11% των περιστατικών
εμφάνισης καρκίνου του μαστού πιθανόν να προλαμβάνονταν. Παράλληλα, παρατηρείται στατιστικά
μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες με μετάλλαξη του γονιδίου BRCa1 που
θήλασαν αθροιστικά για πάνω από 1 χρόνο. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που θήλασαν περισσότερο από
1 χρόνο είχαν 45% λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού, συγκριτικά με αυτές που δε
θήλασαν. Αντίθετα, σε γυναίκες με μετάλλαξη του γονιδίου BRCa2, δε φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση του
μητρικού θηλασμού και του καρκίνου του μαστού, ενώ χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρατηρείται άμεση συσχέτιση του μητρικού
θηλασμού στη μείωση εμφάνισης του καρκίνου του μαστού.

EA-12. ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗΣ ΩΣ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΡΑΣΗ

Παργιανάς Μ., Κοσμάς Ι., Παπούδου-Μπάη Α., Παπαγεωργίου Κ., Δαλκαλίτσης Α., Μπατιστάτου Α.,
Μιχαηλίδης Θ.Μ., Γεωργίου Ι.
1
Ιατρική Σχολή,εργαστήριο ιατρικής γενετικής και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,ΜαιευτικήςΓυναικολογίας,Πανεπιστήμιο Ιωαννινων, 2«Χατζηκώστα» Ιωάννινα, Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική,
3
Εργαστήριο Παθολογοανατομίας, Τμήμα Ιατρικής,Πανεπιστήμιο Ιωαννινών, 4Τμήμα Βιολογικών εφαρμογώ
ν&τεχνολογιών,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 5 Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων,Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας.
Σκοπός Εργασίας: Να μελετηθεί η δράση της προγεστερόνης και της οιστραδιόλης μεμονωμένα ή
συνδυαστικά,στην κατακράτηση των αρχέγονων ωοθυλακίων.
Υλικά–Μέθοδος: Σε τυχαιοποιημένη προκλινική μελέτη,40 θηλυκοί αρουραίοι διαιρέθηκαν σε τέσσερις
ομάδες και για 20 ημέρες τους χορηγήθηκε μεμονωμένα ή συνδυαστικά, προγεστερόνη και οιστραδιόλη
για να εξεταστεί η επίδραση αυτών στα αρχέγονα ωοθυλάκια.Η ομάδα ελέγχου έλαβε corn oil,οι υπόλοιπες
ομάδες έλαβαν ημερησίως,προγεστερόνη(5mg),οιστραδιόλη(2mg/kg) και προγεστερόνη σε συνδυασμό
με οιστραδιόλη (5mg+2mg/kg).Έπειτα αφαιρέθηκε η αριστερή ωοθήκη και τα δείγματα μετρήθηκαν
ιστολογικά,ορμονικά (AMH,οιστραδιόλη,προγεστερόνη)ενώ διενεργήθηκε και έλεγχος σε επίπεδο
πρωτεϊνων και RNA από τη δεξιά ωοθήκη.
Αποτελέσματα –Συμπεράσματα: Σημαντικά περισσότερα αρχέγονα ωοθυλάκια παρατηρήθηκαν στην
ομάδα της προγεστερόνης (27. 75±12.8).Η Χορήγηση προγεστερόνης και οιστραδιόλης μείωσε τα
αρχέγονα ωοθυλάκια(15±8.5).Καμία διαφορά δεν παρουσιάστηκε στα άτρητα ωοθυλάκια μεταξύ των
ομάδων(P=0.2107) ή στα πρωτογενή,στα προ-κοιλοτικά και στα γρααφιανά.Η προγεστερόνη μαζί με
οιστραδιόλη(11.37±4.65) και η ομάδα της οιστραδιόλης μόνη (13.62±3.92) παρουσίασε σημαντικά
χαμηλότερο αριθμό ωχρών σωματίων (P=0.0001) από ότι στην ομάδα της προγεστερόνης (35.75±4.39)
και στην ομάδα ελέγχου (34.37±8.97).Η γονιδιακή ανάλυση αποκάλυψε ότι η προγεστερόνη αυξάνει τα
επίπεδα m RNA του SOHLH2 ενώ μειώνει τα επίπεδα του GDF9. Η οιστραδιόλη μειώνει την FSHR m RNA.
Επίσης και οι δύο ορμόνες μειώνουν την έκφραση του CYP17A1.Σε ταυτόχρονη χορήγηση,η επίδραση στον
SOHLH2 και GDF9 ήταν παρόμοια με την ομάδα της οιστραδιόλης.
Η προγεστερόνη αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των αρχέγονων ωοθυλακίων.Η οιστραδιόλη μεμονωμένα
μειώνει τον αριθμό των αρχέγονων ωοθυλακίων και συδυαστικά αντισταθμίζει τη δράση της προγεστερόνης.
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EA-13. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

Αποστολίδου Μ.1, Παπατόλιος Γ.1, Δημάκης Κ.1, Κοσκοσάς Ι.2, Τάτση Κ.2
1
Χειρουργική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας 2. Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γενικού
Νοσοκομείου Φλώρινας

Σκοπός: Οι όγκοι οριακής κακοήθειας είναι επιθηλιακά νεοπλάσματα που χαρακτηρίζονται από την
παρουσία αυξημένου κυτταρικού πολλαπλασιασμού και ήπιων πυρηνικών ατυπιών χωρίς να παρατηρείται
καταστροφική εισβολή στο στρώμα. Οι όγκοι αυτοί αποτελούν διακριτή οντότητα από τα καρκινώματα της
ωοθήκης, ωστόσο μπορεί να συνοδεύονται από επέκταση στους λεμφαδένες, μη διηθητικές περιτοναϊκές
εμφυτεύσεις και μικροσκοπικές εστίες με στιβάδωση. Οι όγκοι οριακής κακοήθειας διακρίνονται σε 6
ιστολογικούς τύπους, οι συχνότεροι από τους οποίους είναι ο ορώδης (50%) και ο βλεννώδης (45%) τύπος.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση δυο περιστατικών με ευμεγέθη κυστικά μορφώματα
ωοθηκών, που αντιμετωπίστηκαν λαπαροσκοπικά στο Γ.Ν. Φλώρινας και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής 15 ετών υποβλήθηκε σε ετερόπλευρη λαπαροσκοπική ωοθηκεκτομή για ευμέγεθες
κυστικό μόρφωμα αριστερής ωοθήκης, όπου και ανευρέθηκε ορώδης όγκος οριακής κακοήθειας.
Ασθενής 54 ετών υποβλήθηκε σε αμφοτερόπλευρη λαπαροσκοπική ωοθηκεκτομή και σαλπιγγεκτομή στα
πλαίσια γιγαντιαίου κυστικού μορφώματος αριστερής ωοθήκης, ταυτόχρονα με χολοκυστεκτομή, λόγω
χολολιθίασης, όπου και ανευρέθηκε βλεννώδης όγκος οριακής κακοήθειας.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση ευμεγεθών κύστεων ωοθηκών δύναται να πραγματοποιηθεί
λαπαροσκοπικά και με ασφάλεια σε επιλεγμένα περιστατικά και υπό προϋποθέσεις. Οι σύγχρονες
απεικονιστικές μέθοδοι, όπως η μαγνητική τομογραφία, συνεπικουρούν στην εξατομίκευση της θεραπείας
ώστε να αποφεύγεται η λαπαροτομία, όπου είναι εφικτό, προσφέροντας στις ασθενείς όλα εκείνα τα
πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής προσέγγισης.

EA-14. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Γάζος Έ.1, Μανίκα Α.2, Καραστεργίου Α.2, Μουστάκα Κ.3, Βασιλάκου Ε., Αγγελοπούλου Α.1
1
Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν. Καρδίτσας, 2Νοσηλευτική Υπηρεσία, Χειρουργική Αίθουσα Γ.Ν.
Καρδίτσας, 3Νοσηλευτική Υπηρεσία, Τμήμα Μαιευτικής Γ.Ν. Καρδίτσα
Σκοπός Εργασίας: Η μελέτη των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων της αποδοτικότητας ενός τμήματος
υστεροσκόπησης και των αντικειμενικών κριτηρίων στην αξιολόγηση και εκπαίδευση.
Υλικά – Μέθοδος: Έως σήμερα δεν υπάρχει συστηματοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην
υστεροσκόπηση, ειδικά όσον αφορά εκπαίδευση εντός χειρουργικής αίθουσας και κλινικής πρακτικής.
Στην υπό εξέλιξη μελέτη έχουν έως τώρα συμπεριληφθεί περισσότερα από 60 περιστατικά υστεροσκοπήσεων
με συμμετοχή 3 υστεροσκόπων και περισσότερων από 10 εργαλειοδοτών.
Χρησιμοποιούνται αντικειμενικά δομημένα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών δεξιοτήτων (OSATS) για την
εκτίμηση θεωρητικού και πρακτικού επιπέδου:
• συσχέτιση υστεροσκοπικής- παθολογοανατομικής διάγνωσης
• αριθμός υστεροσκοπήσεων ανά είδος επέμβασης
• χρονική διάρκεια επέμβασης
• αθροιστικό μήκος μονοπατιού επέμβασης
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• ποσότητα χρησιμοποιούμενων διατατικών μέσων
• επιπλοκές
• απώλεια χειρουργικού πεδίου και πλοήγησης
• διακοπές επέμβασης
• χρήση βοηθητικών μη-υστεροσκοπικών μεθόδων
• μετεγχειρητική αναλγησία
Επίσης με ειδικά δομημένα ερωτηματολόγια πραγματοποιείται η αξιολόγηση του υστεροσκόπου από
επιβλέποντα, η αξιολόγηση της εργαλειοδοσίας από τον υστεροσκόπο και αντίστροφα και η αυτοαξιολόγηση
υστεροσκόπου και εργαλειοδοσίας.
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Τα μέχρι στιγμής στατιστικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την αξία των
παραπάνω αντικειμενικών κριτηρίων. Η καμπύλη εκμάθησης στην υστεροσκόπηση αποτυπώνει πιστά την
πρόοδο της αποδοτικότητας με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια. Αναδεικνύονται σημαντικά στοιχεία που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπαίδευση. Το προτεινόμενο πρωτόκολλο μπορεί να αποτελέσει
τη βάση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης στην υστεροσκόπηση.

EA-15. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΦΗΒΕΣ ΣΤΗΝ Γ’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ,
ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2015-2018
Αδαμοπούλου Κ., Παναγιωτόπουλος Δ., Παναγόπουλος Π., Καλανταρίδου Σ.
Ιατρείο Οικογενειακού Προγραμματισμού, Γ΄Μ/Γ κλινική Ε.Κ.Π.Α., «Αττικόν» Νοσοκομείο, Χαϊδάρι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η εφηβική κύηση (ΕΚ) αφορά σε κοπέλες έως 19 ετών. Αποτελεί ένα πολυδιάστατο
ζήτημα καθώς περιλαμβάνει συνήθως νέες από ευπαθείς ομάδες. Σκοπός της παρούσας είναι ο τρόπος
τοκετού των ΕΚ στη Γ΄Μ/Γ κλινική Ε.Κ.Π.Α., «Αττικόν» Νοσοκομείο.
ΥΛΙΚΟ και ΜΕΘΟΔΟΣ: Στο Μητρώο Τοκετών του Μαιευτηρίου του ΠΓΝ «Αττικόν» καταγράφηκαν οι τοκετοί
των ΕΚ την τετραετία 2015-2018. Αναλύθηκαν οι 211 τοκετοί EK σε σύνολο 4347 τοκετών. Συγκεκριμένα εάν
γέννησαν με φυσιολογικό τοκετό (ΦΤ), καισαρική τομή (ΚΤ) ή αναρροφητική εμβρυουλκία (ΑΕ).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 2015 επί 1099 τοκετών είχαμε 53ΕΚ (5%), το 2016 επί 1239 τοκετών είχαμε 63ΕΚ (5%),
το 2017 επί 1067 τοκετών είχαμε 49ΕΚ (5%), το 2018 επί 942 τοκετών είχαμε 46ΕΚ (5%). Στο είδος τοκετού
χωρίσαμε την χρονική περίοδο σε δύο διετίες. Στην πρώτη 2015-2016 είχαμε 66ΦΤ (57%), 5ΑΕ (4%) και 45ΚΤ
(39%). Στη δεύτερη 2017-2018 είχαμε 48ΦΤ (50%), 3ΑΕ(3%) και 44ΚΤ (46%).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα στοιχεία μας φαίνεται να διατηρείται σταθερά στο 5% η ΕΚ. Σταθερή
παραμένει και η ΑΕ. Υπάρχει αύξηση στις ΚΤ από το 39 σε 46% με την αντίστοιχη μείωση στους ΦΤ. Αυτό
οφείλεται ίσως στην αύξηση των επιτόκων χωρίς παρακολούθηση στην κύηση που προσέρχονται στο
Μαιευτήριο ως επίτοκες. Αναδεικνύεται λοιπόν το πρόβλημα ενημέρωσης σε αυτές τις ομάδες αλλά και το
δικαίωμα πρόσβασης αυτών σε Υγειονομικές και Κοινωνικές δομές.
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EA-16. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Π. ΤΟΥ ΠΓΝ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΟ
2018
Πατσούρας Γ., Χριστοδουλάκη Χ., Κατσέτος Χ., Κατσούλης Μ.
Π.Γ.Ν.Π <<Τζανειο>>

Σκοπός: Καταγραφή και μελέτη των ηλικιακά έως 18 ετών γυναικών που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών της Μ-Γ κλινικής στο «Τζάνειο» ΠΓΝ Πειραιώς
Υλικό και Μέθοδος: Ανατρέξαμε στο Βιβλίο Επειγόντων Περιστατικών της κλινικής μας και καταγράψαμε
τις έως 18 ετών προσελεύσεις για το 2018. Στη συνέχεια τις χωρίσαμε σε Γυναικολογικά και Μαιευτικά
επείγοντα.
Αποτελέσματα: Κατά το 2018 προσήλθαν στα Επείγοντα 3036 γυναίκες. Στις έως 18 ετών : Γυναικολογική
παθολογία ανέφεραν οι 130 (4,2%) και Μαιευτική 60 (2%). Από τις Γυναικολογικά αναφερόμενες έγινε
εισαγωγή σε 22 (17 %) . στις Μαιευτικά αναφερόμενες έγινε εισαγωγή σε 20 (33%).
Συζήτηση-Συμπεράσματα: Υπήρξε διπλάσιο ποσοστό εισαγωγών στα Μαιευτικά σε σχέση με τα
Γυναικολογικά και το 1/3 του συνόλου των Μαιευτικών. Η κύρια αιτία εισαγωγής στα Γυναικολογικά
ήταν: μόρφωμα ωοθήκης με άλγος υπογαστρίου. Σύμφωνα με έρευνες, παθολογικά προβλήματα όπως η
αναιμία ή η υπέρταση της κύησης εμφανίζονται με υψηλότερη συχνότητα, ενώ οι περιγεννητικές επιπλοκές
αποτελούν το δεύτερο σε συχνότητα αίτιο θανάτων σε κοπέλες 15-19 ετών (στοιχεία ΠΟΥ).

EA-17. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗΣ
ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ SHEEHAN META TON TOKETΟ
Κεχαγιόγλου Κ. Μ.
Πανεπιστήμιο Νεάπολης, Κέντρο Ερευνών. Ιταλία

Σκοπός: To σύνδρομο Sheehan είναι η υποφυσιακή ανεπάρκεια που προκαλείται απο έμφρακτο, με μερική
η ολική νέκρωση της υπόφυσης, κατόπιν σοβαρής αιμορραγίας μετά τον τοκετό. Σκοπός της παρούσης
μελέτης είναι να δειχθούν οι αλληλεπιδράσεις της υδροκορτιζόνης και λεβοθυροξίνης με άλλα φάρμακα
στην θεραπεία του συνδρόμου Sheehan .
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις της υδροκορτιζόνης και λεβοθυροξίνης με άλλα
φάρμακα.
Αποτελέσματα: Συγχορήγηση υδροκορτιζόνης με αντιμηκυτισιακά, όπως αμφοτερικίνη Β, προκαλεί
επικίνδυνη υποκαλιαιμία οδηγώντας σε σοβαρής μορφής αρρυθμίες. Ταυτόχρονη χορήγηση υδροκορτιζόνης
με κινολόνες, όπως σιπροφλοξασίνη, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής τενοντίτιδας που μπορεί
να οδηγήσει ακόμα και σε ρήξη τένοντα. Υδροκορτιζόνη με ταυτόχρονη χορήγηση αντιεπιληπτικών,
όπως βιγκαμπατρίνη, δύναται να προκαλέσει απώλεια όρασης. Λήψη υδροκορτιζόνης με ΜΣΑΦ, οπως
δικλοφαινάκη, αυξάνει τον κίνδυνο γαστρεντερικού έλκους με εμφάνιση σοβαρής αιμορραγίας. Συγχορήγηση
υδροκορτιζόνης με διουρητικά, όπως σπειρονολακτόνη, μειώνει σημαντικά την αντιυπερατασική τους
δράση. Τέλος ταυτόχρονη χορήγηση υδροκορτιζόνης με αντινεοπλασματικά, όπως μεθοτρεξάτη αυξάνει
σημαντικά την τοξικότητα του αντινεοπλασματικού με εμφάνιση ηπατοτοξικότητας καθως και πνευμονικής
ίνωσης. Συγχορήγηση λεβοθυροξίνης με αντιδιαβητικά, όπως μετφορμίνη, δύναται να προκαλέσει
σοβαρής μορφής υπεργλυκαιμία. Ταυτόχρονη χορήγηση λεβοθυροξίνης με αντιπηκτικά,όπως βαρφαρίνη,
αυξάνει σημαντικά την αντιπηκτική τους δράση, οδηγώντας σε επικίνδυνες αιμορραγίες. Λεβοθυροξίνη
με αντιαρρυθμικά, όπως αμιωδαρόνη δύναται να προκαλέσει υποθυροειδισμό ή υπερθυρεοειδισμό που
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μπορεί να οδηγήσει σε θυρεοτοξίκωση. Τέλος λήψη λεβοθυροξίνης με αντικαταθλιπτικά, όπως σερτραλίνη,
αυξάνει την τοξικότητα των αντικαταθλιπτικών προκαλώντας καρδιακές αρρυθμίες και σημαντική διέγερση
του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Συμπεράσματα: Σωστή ενημέρωση και ορθολογική χρήση της υδροκορτιζόνης και λεβοθυροξίνης μειώνει
σημαντικά την εμφάνιση αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα, στην θεραπεία του συνδρόμου Sheehan.
Βιβλιογραφία
• Clinical Pharmacology- Paul Turner, Alan Richens, Philpi Roytledge
• Principles of Internal Medicine- Harrison’s- Fauci, Braunwald, Wilson, Iseelbacher,Marin, Kasper, Haurer,
Longe (14th edition)
• Current Therapy- Rakel,Conn’s
• The Pharmacological Basis of Theurapeutics-Goodman & Gilmann’s (10th edition)

EA-18. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ DNAΣΗΣ Ι ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟ ΙΞΩΔΕΣ.

Καπετάνιος Β.1, Νώση Έ.1,2, Γκριτζάπης Ά.1, Μακαρούνης Κ.1, Γεωργούλιας Γ.1, Βενιεράτος Π.1,
Παπανικόπουλος Χ.1,3, Κωνσταντινίδου Α.2, Τσιλιβάκος Β.1
1
Ιδιωτικό Πολυιατρείο Locus Medicus Α.Ι.Ε, Aθήνα, 2Α΄ Εργαστήριο Παθoλογικής Ανατομικής Ε.Κ.Π.Α
3
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής “Εμβρυογένεσις”, Αθήνα

Σκοπός: H ύπαρξη υψηλού ιξώδους(ΥΙ) στο σπέρμα σχετίζεται με την ανδρική υπογονιμότητα. Υποθέτοντας
ότι το εξωκυττάριο DNA που περιέχεται στις ουδετεροφιλικές εξωκυττάριες παγίδες συμβάλλει στη
δημιουργία ΥΙ στο σπέρμα, διερευνήθηκε η ενζυμική πέψη με DNάση Ι, στοχεύοντας στη βελτίωση των
ποιοτικών χαρακτηριστικών των σπερματοζωαρίων
Υλικά-Μέθοδος: Συνολικά επεξεργάστηκαν 77 δείγματα σπέρματος ΥΙ με ιστορικό υπογονιμότητας, καθώς
και 62 φυσιολογικού ιξώδους (ΦΙ). Τα δείγματα αυτά χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το
είδος της επεξεργασίας: 1) επώαση για 15 min με DNάση Ι στους 37οC 2) φυγοκέντρηση διαβαθμισμένης
πυκνότητας (ΦΔΠ) και 3) συνδυασμός των δυο παραπάνω μεθόδων.
Αποτελέσματα: Η επίδραση της DNάσης Ι προκάλεσε αύξηση τόσο της (a), όσο και της προωθητικής (a+b)
κινητικότητας (p=0.049, p<0.0001 αντίστοιχα,), σε σπέρματα ΥΙ, σε αντίθεση με τα σπέρματα ΦΙ όπου δεν
παρατηρήθηκε καμία βελτίωση. Επιπλέον, αυξάνονται οι φυσιολογικές μορφές των σπερματοζωαρίων σε
ποσοστό στατιστικά σημαντικό (p=0.0197), ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι ανωμαλίες κεφαλής και αυχένα
(p=0.0004 και p=0.0197 αντίστοιχα,). Συγκρίνοντας την (a) κίνηση των σπερματοζωαρίων σε δείγματα
σπέρματος ΥΙ, μετά από ΦΔΠ, με αυτά που επεξεργάστηκαν με DΝάση και ακόλουθη ΦΔΠ, προέκυψε ότι
στην πρώτη περίπτωση, αυξήθηκε κατά 4,242 φορές, ενώ στη δεύτερη κατά 10,27φορές (p<0.0001) με
αντίστοιχη αύξηση στην (PR) κινητικότητα (από 40,866% σε 72,666% και από 32% σε 76%, αντίστοιχα). Η
εκτίμηση της απόδοσης σε κάθε μία από τις παραπάνω μεθόδους [τελικός αριθμός PR% / αρχικό ολικό
αριθμό σπερματοζωαρίων] έδειξε ότι ο συνδυασμός των δυο τεχνικών σε σπέρματα ΥΙ, έχει σημαντικά
μεγαλύτερη απόδοση από αυτή της ΦΔΠ (18,519%, p=0,0121).
Συμπέρασμα: Η κατεργασία των σπερμάτων υψηλού ιξώδους με DNάση, βελτιώνει σημαντικά την
κινητικότητα και τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων καθώς δείχνεται ότι η ποιότητά τους επιδεινώνεται
από την ύπαρξη αυξημένου ιξώδους και ο συνδυασμός των δύο μεθόδων βελτιώνει την απόδοση της
διαδικασίας εμπλουτισμού.
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EP-1. “ΟΡΙΑΚΟΣ” ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΥΗΣΗΣ

Στρατουδάκης Γ., Δαλακούρα Δ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Παπασταματίου Μ., Θεοφράστου Σ., Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Σκοπός: Ο καθορισμός αν ένας “οριακός” δείκτης αμνιακού υγρού, που παρατηρείται σε υπερηχογραφικό
έλεγχο κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της κύησης, σχετίζεται με σημαντικό κίνδυνο δυσμενούς
περιγεννητικής έκβασης.
Υλικά-μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν όλες οι έγκυες με μονήρες έμβρυο, που ελέχθησαν
υπερηχογραφικά μετά την 32η εβδομάδα κύησης και γέννησαν στην κλινική μας, κατά τη διάρκεια του 2018.
Ένας δείκτης αμνιακού υγρού <8 και >5 cm ορίστηκε σαν “οριακός”. Στους δείκτες δυσμενούς περιγεννητικής
έκβασης συμπεριλήφθηκαν η εμβρυϊκή δυσπραγία κατά τον τοκετό, βαθμολόγηση Apgar στα πέντε λεπτά <
7, κεχρωσμένο αμνιακό υγρό και η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Υπήρξε διπλάσια αύξηση στην επίπτωση της δυσμενούς περιγεννητικής
έκβασης μεταξύ των γυναικών με οριακό δείκτη αμνιακού υγρού σε σύγκριση με τις έγκυες ελέγχου, με
φυσιολογικό δείκτη αμνιακού υγρού. Σ’ αυτή τη διαφορά εντοπίστηκε μια τετραπλάσια αύξηση στην επίπτωση
της ενδομήτριας καθυστέρησης ανάπτυξης μεταξύ των γυναικών με οριακό δείκτη αμνιακού υγρού. Ένας οριακός
δείκτης αμνιακού υγρού που παρατηρείται πριν από τον τοκετό συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ενδομήτριας
καθυστέρησης ανάπτυξης και γενικότερα δυσμενούς περιγεννητικής έκβασης. Παράλληλα, από τις παρατηρήσεις
μας προτείνουμε ότι ένας οριακός δείκτης αμνιακού υγρού χρήζει εκτίμησης δύο φορές την εβδομάδα.

EP-2. A GNRH ANTAGONIST PROTOCOL FOR FROZEN EMBRYO REPLACEMENT CAN KEEP
BOTH OUR PATIENTS AND OUR EMBRYOLOGISTS HAPPY
Christopoulos G., Vlismas A., Trew G.
Boston Place Clinic, London, UK Mitera Institute of Life, Athens, Greece

Aim: To compare a gnrh-antagonist-based protocol with the long-day-21, gnrh-agonist (ld21) and natural
frozen embryo replacement (fer) protocols.
Methods: A single-centre, retrospective study was performed. Only blastocyst transfers following embryo
vitrification were included. Egg recipient and egg batching cycles were excluded. In group a(n=102), patients
used transdermal/oral estradiol and received gnrh antagonist injections for 7 days (days 1-7 of preparation).
In group b(n=313), patients used transdermal/oral estradiol and received buserelin from day 21 of the preceding cycle. In groups a and b, patients had an ultrasound on day 12 of estradiol use. If the endometrial
thickness was >8mm, natural progesterone was commenced and the embryo transfer was performed 6 days
later. In group c(n=207), patients performed urine lh tests from day 10 of a natural cycle. The embryo transfer
was performed 6 days after the lh surge. The protocol was based on patient and clinician choice.
Results: The oocyte age, bmi, infertility cause, antral follicle count, number of previous cycles and the quality
of the blastocyst(s) at transfer was similar between the groups. The ongoing pregnancy rate (opr) per thaw
and the opr per embryo transferred did not differ (group a:30. 6%,group b:29%, group c:29%,p:0. 92). The
peak endometrial thickness(mm) was similar (group a:9. 28[95%ci:9. 00-9. 58], group b:9. 25[95%ci:9. 00-9.
51], group c: 9. 04[95%ci:8. 78-9. 30]). Fewer ultrasound scans were required with the antagonist protocol.
The ld21 was associated with prolonged use of medication and the natural protocol with more weekend
thaws (group a:3. 9%,group b:2. 9%,group c: 26. 3%,p<0. 001).
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Conclusion: The gnrh-antagonist protocol appears equally effective and more practical than the ld21 and
natural fer protocols.

EP-3. A RARE CASE REPORT OF POST PARTUM HELLP SYNDROME

Tsonis O., Margariti K., Karantzeni I., Galani A., Zikopoulos A., Paschopoulos M., Zikopoulos K.
University Hospital Of Ioannina
A rare case of a post partum hellp syndrome. A patient underwent an elective c section at almost 38 weeks. After surgery she raised her blood pressure and needed nifedipine iv in order to control it. The bp was controlled
and further bllod samples for investigation of potential preeclampsia screening were sent. The test showed low
platelets less than 50. 00o and ldh of 600. The diagnosis of post partum hellp syndrome was set and corticosteroids were administered. The patient got discharged 6 days after with normal blood investigation.
post partum hellp syndrome is a rare disease and corticosteroids are prooven to be effective against this
pathological condition

EP-4. IMPLEMENTATION OF THE 10-GROUP CLASSIFICATION SYSTEM FOR CAESAREAN DELIVERIES
El Sayegh O., Ksayer M., Atwi B., Mortada M., Constantinou K., Toney Zara A., Argyridis S., Kalakoutis G.,
Christofides A.
Archbishop Makarios III Hospital, Nicosia Cyprus University of Nicosia Medical School

Introduction: world health organization who considers the ideal rate for caesarean sections to be between
10% and 15%. Since that recommendation came out in 1985, caesarean section rates are on a continuous rise
during the last two decades. In fact, rates increased by 12. 5% from 1990 to 2015. As a result, it is necessary
to provide a classification system that groups different events and outcomes leading to caesarean sections.
This classification will elicit in which groups we need to reduce the rates of caesarean sections, and in which
groups, we need to increased the rates. The 10-group classification system (robson classification) for caesarean deliveries is a method used to standardize the way perinatal events and outcomes are analysed in the process of labour and delivery. These events include the diagnosis of labour, methods used to accelerate labour,
intrapartum foetal monitoring, methods and indications of induction and indications for caesarean section.
this methods ensures measurable, standardized, comparable events and outcomes that may assist in monitoring and assessing caesarean delivery rates within a delivery unit as well as between units.
By using the 10-group classification, the aim is to identify the groups of women that influence the high caesarean section rate of cyprus, one of the highest in europe, ranging above 50%.
Material and Methods: The study was done at archbishop makarios iii hospital in cyprus. It is the only tertiary maternity center of the island. The study is a retrospective analysis of birth registry and maternity records
of all caesarean section cases between january and june 2016. Then, all caesarean section cases were classified according to the 10-group classification system.
Results and Discussion: Results of the study show that groups 1, 2, 5, 8 and 10 contribute the most to the
high risk of caesarean section in makarios hospital. This pattern is not only evident at makarios hospital:
robson’s data at national maternity hospital show the same pattern of high contribution of groups 1, 2 and 5.
Τhe contribution of group 5 is the highest (12. 5% of all deliveries in makarios hospital). It is a significant high
rate and is expected to remain high as most women with a previous caesarian scar opt for an elective caesarean section. Contribution of group 8 is also significant (4%). In fact, women with multiple pregnancies tend
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to prefer having an elective caesarean section. Nowadays, obstetricians are in favor of delivering women with
multiple pregnancies via a caesarean section. The elevated contribution of this group could also be interpreted by the fact of the high rates of multiple embryo transfer policy in all sub-fertile women.
Makarios hospital in cyprus is the center of referral for the majority of high risk pregnancies (<37w). Thus,
group 10 contributes approximately 10% of all caesarean section. Comparing this data with group 10 at national maternity hospital in ireland (robson’s original study), where the rate of caesarean section in high risk
pregnancies is only 1%, we can conclude that investigations and actions should be taken at makarios hospital
to lower the rate of caesarean sections in women belonging to this group. The significant contribution of
group 2 (8. 24% of caesarean sections) is probably due to the high pharmacological induction rate observed
in gestational diabetes mellitus, pre-eclampsia and premature rupture of membranes. We need to focus on
reducing the contribution of groups 2 and 8 (primary caesareans) there are proposed measures to reduce
the rate of caesarean deliveries. They include: use of mechanical induction methods, implementing a policy
of single embryo transfer in ivf, patient education and encouragement of vaginal delivery.

EP-5. MANAGEMENT OF POSTPARTUM HAEMORRHAGE (PPH) WITH A DUAL BALLOON
CATHETER FOR UTERINE TAMPONADE

Argyridis S.1, Christofidis Plastiras P.1, Christofides A.1, Kalakoutis G.2
1
Archbishop Makarios III Hospital, Nicosia Cyprus, 2University of Nicosia Medical School

Introduction: Postpartum haemorrhage (PPH) is the leading cause of morbidity and mortality among women
in the third trimester and immediate postpartum period. Most of cases involve uterine atony, while other
aetiologies involve lacerations, retained placenta and coagulation defects. Management of uterine atony
involves several measures such as bimanual compression, uterotonic administration, uterine tamponade,
uterine artery embolization, internal iliac artery ligation and hysterectomy. Uterine tamponade is a technique
applied many decades back, with the use of gauze packing and subsequently with the use of various balloon
tamponade systems. The use of such devices has been tested in cases of PPH due to uterine atony and/or
placenta previa.
Objectives: Assessment of effectiveness of uterine tamponade by use of balloon tamponade in cases where
uterotonics fail to control bleeding, secondary to uterine atony and abnormal placentation (previa).
Material: Women that delivered between June 2017 and September 2018 at the Archbishop Makarios III
Hospital in Nicosia Cyprus that were diagnosed with severe postpartum haemorrhage and managed by
placement of a dual-balloon catheter tamponade device (Belfort-Diddy or Ebb), following failure of other
conservative methods (uterotonics).
Method: Retrospective analysis of birth registry and patient files.
Results: A total of 20 women were included that had uterine atony and/or placenta previa and were all
managed with the dual-balloon catheter. The aetiology of PPH in 15 of them was uterine atony and placenta
previa and 5 uterine atony only. 18 cases had elective caesarean section for placenta previa or previous
caesarean section while 2 had vaginal delivery. Mean maternal age was 34 years (range 24-41) while mean
gestational age was 37 weeks (range 34-39 weeks). 18 were singleton pregnancies while 2 multiple (twin
pregnancy). All cases were managed with bimanual compression, uterotonic administration with oxytocin,
methylergonovine and misoprostol and tranexamic acid as well. Mean time from delivery to balloon insertion
was 39 minutes (range 24-65 minutes) and in all cases, ultrasound guided placement was used. Mean time
for placement was 4.5 minutes (range 2.5-8 minutes) and mean filling volumes were 650ml (range 50022
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750ml) for the uterine balloon and 150ml (range 100-300ml) for the vaginal balloon. Mean duration of use
was 18 hours (12-24 hours). Bleeding decreased and stopped in 19 of 20 cases while 1 case required hysterectomy due to continuous bleeding. Mean blood loss following insertion was 230ml (100-375ml). Transfusion
with blood products was required in 16 cases, while day 1 mean hemoglobin was 9.5 g/dl (range 7.0-11.7 g/
dl). Two cases required intensive care unit admission due to severe hypovolaemia related complications. All
cases received oxytocin infusion for the duration of use and broad-spectrum antibiotics intravenously for 72
hours (cephalosporin, metronidazole). No cases of postpartum infection were reported.
Conclusions: Balloon tamponade is a safe and effective method of postpartum haemorrhage management in
cases of uterine atony and/or placenta previa that pharmacological methods fail to control bleeding. Further
studies are needed to evaluate its’ effectiveness in cases of uterine atony following vaginal deliveries or adherent placenta (accreta).

EP-6. STUDY OF LIPOPROTEIN-A IN SYRIAN PATIENTS WITH PCOS AND ITS LEVEL IN FEMALE
SYRIANS

Galani A.1, Tselepis A.2, Mpairaktari E.1, Karantzeni E.1, Tsonis O.1, Paschopoulos M.1
1
University Hospital of Ioannina, Obstetrics and Gynaecology Department, 2University of Ioannina, Department of Chemistry
Objective: Lipoprotein-a also known as Lp(a) is a known factor of cardiovascular disease. Levels of lipoprotein(a) are affected by sex hormones. Women diagnosed with Polycystic Ovarian Syndrome ( PCOS) have
elevated androgens and are of high risk to develop CVD. We investigated the relationship amongst the levels
of Lp(a) in Syrian patients with PCOS.
Design
Cross-sectional
Patients: Thirty Syrian patients participated of whom fifteen were diagnosed with PCOS based on Rotterdam
criteria and fifteen control group patients.
Results: The mean age was 28 ± 5 and the mean BMI was 32 ± 4 with 60% of the women classified as obese.
The distribution of Lp(a) level was skewed towards higher levels with a median level of ..... Lp(a) level was
noticeable high in patients with PCOS whereas almost 50% of the control group patients had significantly
high Lp(a) level.
Conclusions: Lp(a) is elevated in Syrian patients with PCOS. Thus, these patients are in risk of suffering from
cardiovascular disease in the future. Almost 50% of the control group patients had high Lp(a).
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EP-7. TRIPLE NEGATIVE ΑΡΡΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σοφούδης Χ.1, Μοσχοπούλου Σ.1, Βακής Γ.2
1
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Κωνσταντοπούλιου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, 2Πλαστικός
Χειρουργός
Εισαγωγή: Ο καρκίνος του μαστού που προσβάλει άρρενες ασθενείς υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε ποσοστό
1% επί του συνόλου των διαγνώσεων καρκίνου του μαστού. Επιπλέον το 1% εξ’ αυτών ταυτοποιείται ως
triple negative στη βιοψία.(αρνητικοί ER, αρνητικοί PR, αρνητικός HER-2). Ο θεραπευτικός σχεδιασμός των
ασθενών αυτών αποτελεί θέμα μείζωνος κλινική σημασίας.
Σκοπός: Ανασκόπηση και καταγραφή της τρέχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τους παράγοντες
που λαμβάνονται υπόψιν στο θεραπευτικό σχεδιασμό των triple negative άρρενων ασθενών με διηθητικό
νόσο του μαζικού αδένα.
Συζήτηση: Ο θεραπευτικός σχεδιασμός triple negative άρρενων ασθενών με διηθητικό νόσο του μαζικού
αδένα αποτελεί κλινική πρόκληση. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μειωμένη διαθεσιμότητα ανάλογων
ερευνών λόγω της εξαιρετικής σπανιότητας της νόσου. Ως εκ τούτου ο θεραπευτικός σχεδιασμός των
ασθενών αυτών γίνεται με βάση τα δεδομένα που γνωρίζουμε για την αντιμετώπιση της νόσου σε γυναίκες
ασθενείς . Ωστόσο οι άρρενες με triple negative καρκίνο του μαζικού αδένα έχουν χειρότερη πρόγνωση
από αυτή των γυναικών με την αντίστοιχη νόσο. Το γεγονός αυτό καθιστά την περαιτέρω διερεύνηση των
κατάλληλων θεραπειών αναγκαία.
Οι άρρενες ασθενείς υποβάλλονται συχνότερα σε ολική μαστεκτομή με ή χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό. Το
μικρό μέγεθος του μαζικού αδένα καθιστά τη διενέργεια μερικής μαστεκτομής πολύ σπάνια στους άρρενες.
Τη χειρουργική εκτομή ακολουθεί κατόπιν ενδελεχούς ογκολογικού συμβουλίου συνεδρίες χημειοθεραπείας
και ανάλογα με την ιστολογική συμπεριφορά του όγκου ακτινοθεραπείας , όπως και σε γυναίκες ασθενείς.
Η χρήση ορμονοθεραπείας αντενδείκνυται λόγω αρνητικών υποδοχέων οιστρογόνων και προγεστερόνης.
Συμπέρασμα: Αν και εξαιρετικά σπάνιος ο triple negative καρκίνος του μαστού σε άρρενες ασθενείς είναι
ιδιαίτερα επιθετικός και απαιτεί πολύ προσεκτικό θεραπευτικό σχεδιασμό. Η ανάγκη για προσδιορισμό
στοχευμένων θεραπειών σε άρρενες ασθενείς θεωρείται επιτακτική.

EP-8. ΑΜΕΛΞΗ/ ΣΥΝΘΛΙΨΗ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΩΡΑ
ΝΕΟΓΝΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Φελέκης Θ.1, Ζέκη Α.2
1
Μαιευτήρας- Γυναικολόγος ΠΕΔΥ- Κέντρου Υγείας Περιστερίου, Αθήνα 2Ιδιώτης Παιδίατρος

Σκοπός: Η πλακουντιακή μετάγγιση πριν γίνει η απολίνωση του ομφαλίου λώρου έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως
ωφέλιμη βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τα νεογνά γι’αυτό υπάρχει πλέον η οδηγία για καθυστέρηση
της απολίνωσης του ομφαλίου λώρου. Στα πλαίσια αυτά γίνεται συζήτηση για την τεχνική άμελξης/ σύνθλιψης
(milking) τoυ ομφαλίου λώρου. Με τον όρο αυτό εννοούμε την κατά μήκος σύνθλιψη του ομφαλίου λώρου που
γίνεται κατά ώσεις μετά την γέννηση του νεογνού και πριν την απολίνωση του λώρου. Σκοπός της ανακοίνωσης
είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικής με την τεχνική αυτή σε τελειόμηνα και μεγάλα πρόωρα και η
εκτίμηση των πλεονεκτημάτων αλλά και πιθανών περιορισμών της τεχνικής.
Υλικό- Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας από την βάση δεδομένων του pubmed για
την άμελξη (key word: milking ) του ομφαλίου λώρου σε νεογνά γεννηθέντα σε ΗΚ > 34 εβδομάδων.
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Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν σημαντικά οφέλη ειδικά όσον αφορά
τις αιματολογικές παραμέτρους ( αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτη, φεριτίνη). Το βάρος γέννησης δεν επηρεάζεται
και δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην μητέρα. Τέλος μπορεί να αποτελέσει εφικτή μέθοδο για τα νεογέννητα
που χρήζουν ανάνηψης σε σχέση με την καθυστερημένη απολίνωση του ομφαλίου λώρου.

EP-9. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΥΜΕΝΑ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δημοπουλος Σ.
Γ.Ν. Άμφισσας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: O ηθμοειδής ανένδοτος παρθενικός υμένας είναι μια από τις ανατομικές παραλλαγές της
κατασκευής του υμένα (άτρητος, δακτυλιοειδής, δίθυρος κ.λπ.) και μπορεί να αποτελέσει αίτιο δυσπαρευνίας
και υπογονιμότητας.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση περιστατικού γυναίκας όπου στα πλαίσια διερεύνησης υπογονιμότητας διεγνώσθη
ανένδοτος ηθμοειδής υμένας.
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Γυναίκα 21 ετών παντρεμένη 4 χρόνια .εισέρχεται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία για
διερεύνηση υπογονιμότητας. Κατά την λήψη ιστορικού αναφέρει ελεύθερες σεξουαλικές επαφές από
4ετίας και επιδίωξη εγκυμοσύνης με συχνές σεξουαλικές επαφές (τουλάχιστον 2φορές την εβδομάδα) την
τελευταία 3ετία. Αναφέρει τακτική εμμηνορρυσία κάθε 28 ημέρες με φυσιολογική ποσότητας αίματος
διάρκειας 3-4 ημερών. Στη διάρκεια της προηγούμενης 3ετίας έχει υποβληθεί σε σειρά εργαστηριακών
εξετάσεων τόσο αυτή όσο και ο σύζυγος της που δεν ανέδειξαν παθολογία. Συγκεκριμένα στο φυσιολογικά
όρια τιμών ήταν τα 2 σπερμοδιαγράμματα του συζύγου, οι αιματολογικές, βιοχημικές και ορμονολογικές
εξετάσεις της ίδιας. Αναφέρει επιπροσθέτως πόνο στην σεξουαλική επαφή κατά την είσοδο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ηθμοειδής ανένδοτος παρθενικός υμένας με
μια μικρή οπή στη δεύτερη ώρα . Αποφασίστηκε η διενέργεια υμενεκτομής σε τακτική βάση με γενική
αναισθησία. Στα πλαίσια του χειρουργείου όσο και στον κολπικό υπερηχογραφικό έλεγχο που ακολούθησε
δεν διαπιστώθηκε άλλη συνοδός συγγενής ανωμαλία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η κλινική εξέταση όσο και η σωστή λήψη ιστορικού δεν πρέπει να παραλείπεται σε καμία
ασθενή. Η ανωμαλία του παρθενικού υμένα όπως ο ανένδοτος παρθενικός υμένας μπορεί να αποτελέσει
αιτία δυσπαρευνίας και υπογονιμότητας, αν και βιβλιογραφικά υπάρχουν περιπτώσεις κυήσεων ακόμη και
σε έγκυες με άτρητο υμένα.

EP-10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ-ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΥΠΟ CT ΕΛΕΓΧΟ
Τραχανάς Δ., Παπακωνσταντίνου Α., Τζαβούλης Δ., Τρύφος Δ..
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας

Σκοπός εργασίας: Η εξέλιξη της επεμβατικής ακτινολογίας έχει διευρύνει τις δυνατότητες παρέμβασης σε
διάφορες παθολογικές καταστάσεις, μεταξύ των οποίων η μετεγχειρητική αιμορραγία- αιμάτωμα, ακόμα
και σε μη αιμοδυναμικά σταθερή ασθενή, καθιστώντας τη μέθοδο πρώτης εκλογής και εναλλακτική της
χειρουργικής επέμβασης με πολύ καλά αποτελέσματα.
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Υλικά μέθοδος-Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 63 ετών χειρουργημένη για Ca ενδομητρίου με
ΚΟΥ+εξαρτήματα +πυελικό λεμφαδενικό καθαρισμό, στην 4η μετεγχειρητική ημέρα παρουσίασε διάσπαση
του χειρουργικού τραύματος. Υποβλήθηκε σε επανεπέμβαση και συρραφή του διασπασθέντος τραύματος
και τοποθέτηση πλέγματος. Δύο ημέρες μετά παρουσίασε κολπική αιμορραγία με ταχυσφυγμία, πτώση hb
και μια κοιλιακή αξονική τομογραφία αποκάλυψε σχηματισμό αιματώματος περίπου 7-8 cm στην πύελο .
Αρχικά, η σάρωση δεν αποκάλυψε τον σημείο της αιμορραγίας, αλλά μετά την έγχυση υλικού αντίθεσης σε
συνεργασία με τους επεμβατικούς ακτινολόγους, κατέστη δυνατό να εντοπιστεί το σημείο αιμορραγίας.
Μετά από αυτό διενεργήθηκε ένας διαδερμικός εκλεκτικός καθετηριασμός και αρτηριακή εμβολή του
αιμοφόρου αγγείου που αιμορραγούσε, χειρισμός που συνέβαλε στον έλεγχο της αιμορραγίας.
Αποτελέσματα-συμπεράσματα: Η μετεγχειρητική αιμορραγία-αιμάτωμα αποτελεί σοβαρη μετεγχειρητική
επιπλοκή με δυνητικά θανατηφόρο έκβαση. Θα ήταν προτιμητέος ο διαδερμικός αρτηριακός εμβολισμός
από την ανοιχτή ή τη λαπαροσκοπική επανεγχείρηση ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την μετεγχειρητική
αιμορραγία ή / και τον σχηματισμό αιματώματος, ειδικά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Σαν ελάχιστα
επεμβατική μέθοδος έχει μικρότερα ποσοστά επιπλοκών .Οι Pisco et.al. δημοσίευσαν το 1989 πλήρη παύση
της πυελικής αιμορραγίας μετά εμβολισμό της έσω λαγονίου αρτηρίας σε 74 από 108 ασθενείς με πυελικές
νεοπλασίες και μερικό έλεγχο σε άλλους 23. Αναφέρουν ως επιπλοκές της μεθόδου το μετά-εμβολικό.
Σύνδρομο: Nαυτία, έμετοι, πόνος στο γλουτό, πυρετό συνεπεία ιστικής νέκρωσης. Επίσης περιγράφουν 3
περιστατικά παροδικής σωληναριακής νέκρωσης λόγω του σκιαγραφικού υλικού.
Οι Chun_Gao Zhou et.al. μελέτησαν 26 ασθενείς με μετεγχειρητική αιμορραγία και σε 21 από αυτούς (81%)
κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο αιμορραγίας ως εξαγγείωση του σκιαστικού (n=9), ψευδοανεύρυσμα
(n=9) ή διατατικό ανεύρυσμα (n=3). Ακολούθησε επιτυχημένος διαδερμικός εμβολισμός στο 95% των
περιστατικών (3). Οι Takeda et. al. περιγράφουν επιτυχημένη έκβαση επείγουσας CT αγγειογραφίαςδιαδερμικού αρτηριακού καθετηριασμού και εμβολισμού για έλεγχο μετεγχειρητικής αιμορραγίας μετά
από γυναικολογικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε 9 περιστατικά. Ένα από αυτά επεπλάκη με σχηματισμό
αποστήματος στο κολπικό κολόβωμα που χρειάστηκε διακολπική παροχέτευση(2).
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EP-11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΕΛΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΣΑΛΠΙΓΓΟ-ΩΟΘΗΚΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΥΠΟ CΤ ΕΛΕΓΧΟ

Τραχανάς Δ., Παπακωνσταντίνου Α., Τζαβούλης Δ., Τρύφος Δ.
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας

Σκοπός εργασίας: Η θεραπευτική προσέγγιση του σαλπιγγο-ωοθηκικού αποστήματος μπορεί να είναι
δύσκολη και απαιτητική ειδικά σε βαρέως πασχοντες ασθενείς. Η διαδερμική παρακέντηση και παροχέτευση
υπό CT έλεγχο αποτελεί πρώτης γραμμής εναλλακτική της χειρουργικής αντιμετώπισης και είναι καλά
ανεκτή και αποτελεσματική μέθοδος. Παρουσιάζουμε περιστατικό της κλινικής μας.
Υλικό- μέθοδος: Ασθενής 46 ετών άτοκος με κοιλιακό άλγος και πυρετό από 6 ημέρου, WBC=15700 και
CRP=157, εισάγεται στο νοσοκομείο με διάγνωση πυελική φλεγμονή-απόστημα (εικόνα 1) και τίθεται σε
συντηρητική αγωγή με IV υγρά και αντιβίωση (Cefuroxime 750mg x 3, Metronidazole 500 mg x 3 IV , Doxycycline 100mg x 2 PO). Μετά από δύο μέρες χωρίς κλινική και εργαστηριακή βελτίωση αλλά στασιμότητα και
επιδείνωση, αποφασίζεται σε συντονισμό με τους επεμβατικούς ακτινολόγους η διαδερμική διαγλουτιαία
παρακέντηση-παροχέτευση-τοποθέτηση καθετήρα υπό CT έλεγχο(εικόνα 2). Επίσης γίνεται λοιμωξιολογική
εκτίμηση αλλαγή αντιβιοτικού. Βελτίωση κλινικής εικόνας και εργαστηριακών ευρημάτων (WBC 1278011910, CRP=121-82).
Συμπεράσματα-συζήτηση: Η διαδερμική παρακέντηση υπό CT έλεγχο είναι μια σχετικά ασφαλής και
αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση και εναλλακτική της ανοικτής ή λαπαροσκοπικής χειρουργικής
παροχέτευσης με αρκετά υψηλά ποσοστά επιτυχούς παροχέτευσης και ταχείας κλινικής ανταπόκρισης . Τα
ποσοστά επιτυχίας αναφέρονται μεταξύ 83 % και 100%. Είναι μέθοδος ελάχιστα επεμβατική, καλώς ανεκτή
και μπορεί να μειώσει τις μέρες νοσηλείας και τη νοσηρότητα που σχετίζεται με την αναισθησία και το
χειρουργείο. Σε σχέση με την παρακέντηση υπό υπερηχογραφικό έλεγχο υπερτερεί καθώς σε περιοχές με
έντερο ή αέρια έχει καλύτερη απεικόνιση , ενώ η CT θα μπορούσε να παρέχει καλύτερη αντίθεση και χωρική
ανάλυση για ακριβή εντοπισμό της συλλογής και ανίχνευση γειτονικών νευρικών και αγγειακών δομών.

EP-12. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΛΙΑΚΗ
ΟΛΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Βασιλειάδου Δ.1, Σοφούδης Χ.1, Λυκούρας Λ.2, Γερολυμάτος Α.1
1
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων,
2
Νοσηλευτής ΤΕ, Εταιρεία Επιθεμάτων Epidermica

Εισαγωγή: Το τραύμα προκαλεί απώλεια του φυσιολογικού ιστού με αποτέλεσμα ένα χάσμα. Η αποκατάσταση
του τραύματος εξαρτάται από το μέγεθος του χάσματος και την ικανότητα του ιστού για αναγέννηση. Η
επούλωση μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες τοπικούς (οξυγόνωση, μόλυνση, κατάσταση δέρματος και
συστηματικούς (ηλικία, ορμόνες φύλου, άγχος, γλυκοκορτικοειδή, ΜΣΑΦ, χημειοθεραπευτικά, διαβήτης,
κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα, διατροφή, παχυσαρκία).
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 55 ετών προσήλθε προγραμματισμένα προς κοιλιακή ολική υστερεκτομή
μετά των εξαρτημάτων άμφω λόγω ευμεγέθων κυστικών μορφωμάτων άμφω. Η ασθενής είχε ΒΜΙ = 38 και
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, όχι καλά ρυθμισμένου, υπό liraglutide και metformin. Επίσης ελάμβανε meloxicam επί ένα μήνα προ του χειρουργείου για ορθοπαιδικά αίτια. Η ασθενής είχε ομαλή διεγχειρητική και
μετεγχειρητική πορεία, ενώ και η τελική βιοψία απέβη αρνητική για κακοήθεια. Άμεσα μετεγχειρητικά υπήρχαν
ενδείξεις ανεπαρκούς επούλωσης, με προοδευτικά επιδεινούμενη εικόνα. Αποφασίστηκε η τοποθέτηση
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ειδικών επιθεμάτων (προϊόντα TRIGOcare της εταιρίας Epidermica). Η επούλωση του τραύματος ακολούθησε
σαφώς βελτιούμενη πορεία και συνολικά διήρκεσε περί τις έξι εβδομάδες.
Συμπέρασμα: Η καθυστερημένη επούλωση του χειρουργικού τραύματος ενδέχεται να επιπλέξει τη
μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς. Στην περίπτωση που περιγράφουμε, η ασθενής είχε ποικίλους
επιβαρυντικούς παράγοντες (παχυσαρκία, διαβήτης, ΜΣΑΦ) και η δυσχέρεια της επούλωσης του τραύματος
αντιμετωπίσθηκε με τη χρήση ειδικών επιθεμάτων.

EP-13. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΙΟΤΑ
ΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΟΘΗΚΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ.
Χιόνης Α., Κούτρας Α., Πιττοκοπίτου Σ., Κούρα Σ., Παπαγεωργίου Μ., Γιαννακόπουλος Κ.
Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ»

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση περιστατικού ασθενούς 47 ετών με εξαρτηματικό
όγκο, όπου η εφαρμογή των απλών υπερηχογραφικών κανόνων κατά ΙΟΤΑ έδινε εσφαλμένα τη διάγνωση
καλοήθειας.
Υλικά - μέθοδος: Ο καρκίνος της ωοθήκης αν και αποτελεί τον πέμπτο πιο θανατηφόρο καρκίνο μεταξύ
των γυναικών, έχει τη μεγαλύτερη θνητότητα ανάμεσα στους γυναικολογικούς καρκίνους. Αυτό εν μέρει
οφείλεται στην απουσία συμπτωμάτων σε πρώιμα στάδια καθώς και στην έλλειψη τυποποιημένων,
ευαίσθητων εξετάσεων για την έγκαιρη διάγνωση του. Εντούτοις, το υπερηχογράφημα, κυρίως στα χέρια ενός
έμπειρου εξεταστή, αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την αρχική διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών.
Η εφαρμογή των απλών υπερηχογραφικών κανόνων κατά ΙΟΤΑ με βάση πέντε υπερηχογραφικά σημεία
καλοήθειας και πέντε κακοήθειας, κατηγοριοποιεί τους εξαρτηματικούς όγκους σε κακοήθεις, καλοήθεις ή
μη καθοριζόμενους. Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας γυναίκας 47 ετών, όπου σε τακτικό υπερηγραφικό
έλεγχο, ανευρέθη μια μονόχωρη συμπαγής κύστη, εξορμώμενη από τη δεξιά ωοθήκη, μεγίστης διαμέτρου
33mm, με θηλωματώδεις προσεκβολές και απουσία αιματικής ροής.
Αποτελέσματα: Η εφαρμογή των απλών υπερηχογραφικών κανόνων κατά ΙΟΤΑ κατηγοριοποίησε τη βλάβη
ως καλοήθη. Η εφαρμογή του Adnex model ανέδειξε την πιθανότητα κακοήθειας σε ποσοστό 30,1%, με
πιθανότερη διάγνωση τον όγκο οριακής κακοήθειας. Η γνώμη του ειδικού υπερηχογραφιστή, υποστήριξε
την πιθανή διάγνωση όγκου οριακής κακοήθειας. Η ασθενής υπεβλήθη σε ολική υστερεκτομή μετά των
εξαρτημάτων και επιπλεκτομή (ταχεία βιοψία θετική για όγκο οριακής κακοήθειας). Η ιστολογική εξέταση
επιβεβαίωσε τη διάγνωση.
Συμπεράσματα: Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η εφαρμογή των απλών υπερηχογραφικών κανόνων κατά
ΙΟΤΑ επιτυγχάνει να κατηγοριοποιήσει τους εξαρτηματικούς όγκους σε ποσοστό 77-94%. Η ιστολογική
όμως διάγνωση κατέδειξε κακοήθεια σε ποσοστό 1-9% των περιπτώσεων που είχαν κατηγοριοποιηθεί ως
καλοήθεις σύμφωνα με τους απλούς κανόνες. Ο συνδυασμός των απλών κανόνων κατά ΙΟΤΑ και του Αdnex
model, φαίνεται να αποτελεί την καλύτερη στρατηγική προσέγγισης των εξαρτηματικών όγκων σε σχέση με
την μεμονωμένη εφαρμογή των απλών κανόνων.

28

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
EP-14. ΑΤΥΠΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΩΟΘΗΚΗΣ

Λιτός Μ.1, Βασιλειάδου Δ.1, Απέσσου Δ.2, Σιαμπαλιώτη Γ.3, Τζεφεράκος Δ.1, Τριανταφυλλίδη Β.1,
Γερολυμάτος Α.1
1
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων, 2Παθολογοανατομικό Τμήμα,
ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων, 3Μαιευτικό & Γυναικολογικό Τμήμα, ΓΝ Αλεξάνδρα
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να αναδείξει μια περίπτωση ενδομητριώματος ωοθήκης με ατυπία.
Υλικά & Μέθοδος: Η μελέτη αφορά σε παρουσίαση του περιστατικού και ανασκόπηση της τρέχουσας
βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Ασθενής 43 ετών υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική επέμβαση για αφαίρεση κυστικού
μορφώματος αριστερής ωοθήκης. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε ενδομητριωσική κύστη και εκτεταμένη
ενδομητρίωση με πολλαπλές συμφύσεις και όζο ορθοκολπικόύ διαφράγματος. Έγινε αφαίρεση του
ενδομητριώματος και συμφυσιόλυση. Η ιστολογική εξέταση έθεσε τη διάγνωση της άτυπης ενδομητρίωσης της
ωοθήκης, λόγω της παρουσίας μικροθυσσάνων επιθηλιακών κυττάρων και πυρηνικής ατυπίας σε αρκετή έκταση.
Ιστολογικώς χαρακτηρίζεται ως άτυπη ενδομητρίωση η αλλοίωση που παρουσιάζει χαρακτηριστικά
ενδιάμεσα των καλοήθων και των κακοήθων, όπως οι ευμεγέθεις υπερχρωματικοί πυρήνες, η μεγάλη
πυρηνοπλασματική αναλογία, η κυτταρική συσσώρευση και η παρουσία άτυπων αδενικών δομών. Η
άτυπη ενδομητρίωση παρατηρείται σε λιγότερο από το 1-3% των ενδομητριωμάτων και θεωρείται πως
ενέχει δυναμικό κακοήθους εξαλλαγής προς υποτύπους του ωοθηκικού καρκίνου που σχετίζονται με την
ενδομητρίωση, όπως είναι το ενδομητριοειδές και το διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα. Τα βιβλιογραφικά
δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα και δεν επαρκούν ώστε να προσδιοριστεί ο κίνδυνος εξαλλαγής, η
φυσική πορεία αυτής ούτε και η βέλτιστη κλινική αντιμετώπιση.
Συμπεράσματα: Η άτυπη ενδομητρίωση ενδέχεται να αποτελεί προκαρκινωματώδη αλλοίωση και χρήζει
στενής παρακολούθησης ή προληπτικής θεραπείας.

EP-15. ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Στρατουδάκης Γ., Παπασταματίου Μ., Κριαράς Α., Κοντεζάκης Π., Δαλακούρα Δ., Θεοφράστου Σ., Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Σκοπός: H εκτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει το αυξημένο βάρος ή και η υπερβολική αύξηση του
βάρους της μητέρας στην εγκυμοσύνη και στο περιγεννητικό αποτέλεσμα.
Υλικά-μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά τα στοιχεία από 1504 γυναίκες που γέννησαν στη Μαιευτική &
Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2017 και 31ης Δεκεμβρίου 2018.
Οι γυναίκες χωρίσθηκαν σε τέσσερις ομάδες σύμφωνα με το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ): λιποβαρείς με
ΔΜΣ<19.8 (185 γυναίκες, 12.3%), φυσιολογικές με ΔΜΣ 19.8-26 (756 γυναίκες, 50.2%), υπέρβαρες με ΔΜΣ
26.1-29 (337 γυναίκες, 22.4%) και παχύσαρκες >29 (226 γυναίκες, 15.1%).
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Οι παχύσαρκες μητέρες συγκρινόμενες με την ομάδα φυσιολογικού
βάρους παρουσίασε συχνότερα πρόωρη ρήξη εμβρυϊκών υμένων (19.2% έναντι 12.5%), ολιγάμνιο (3.2%
έναντι 1.8%), σακχαρώδη διαβήτη της κύησης (5.4% έναντι 1.8%), προεκλαμψία (7.2% έναντι 0.6%), χρόνια
υπέρταση (2.4% έναντι 0%), ισχιακή προβολή (5.4% έναντι 1.2%), πρόκληση τοκετού (20.4% έναντι 10.2%),
καισαρική τομή (19.6% έναντι 10.8%), μακροσωμία εμβρύου (16.8% έναντι 8.4%). Αντίθετα περισσότερα
ήταν τα νεογνά που γεννήθηκαν από φυσιολογικού βάρους μητέρες και χρειάσθηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ
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λόγω προωρότητας ή υπερχολερυθριναιμίας (18.6% έναντι 8.9%). Οι παχύσαρκες μητέρες αποτελούν
μια ομάδα αυξημένου κινδύνου για επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό και γι’ αυτό χρειάζονται
προσεκτική παρακολούθηση τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και μετά τον τοκετό.

EP-16. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 17 ΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (REPORT)
Μπελέση Ι., Λαμπρόπουλος Μ., Χατζηαποστόλου Γ., Τσινεκέ Ρ., Πανά Α., Παπαδόπουλος Σ., Γιαννούλα Χ.,
Κυριακίδου Α., Νάκας Δ., Βλαχοκώστας Π.
Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος

Σκοπός τής εργασίας: Η παρουσίαση ενός περιστατικού που έφερε ενδομήτριο σπείραμα επί 17ετίας,
με εικόνα φλεγμονώδους νόσου τής πυέλου και αναιμίας. Γίνεται αναφορά στα είδη των ενδομήτριων
σπειραμάτων (IUDs), τη χρήση και τις επιπλοκές τους.
Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής ηλικίας 38 ετών, με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων και νοητικής υστέρησης,
νοσηλευόμενη σε Παθολογική Κλινική λόγω διαρροϊκού συνδρόμου και αναιμίας (ορθόχρωμης ορθοκυτταρικής), διεκομίσθη στην κλινική μας όταν από τον απεικονιστικό έλεγχος (U/S κάτω κοιλίας και CT
ΑΚΚΟ) διαπιστώθηκε η παρουσία ενδομήτριου σπειράματος εντός τής ενδομήτριας κοιλότητας και εικόνα
πυελικής φλεγμονής. Αφαιρέθηκε το ενδομήτριο σπείραμα, το οποίο εστάλη προς καλλιέργεια που ανέδειξε
την παρουσία ανθεκτικού στελέχους Ε.Coli και κατόπιν υπεβλήθη σε Διαγνωστική - Θεραπευτική Απόξεση, η
ιστολογική εξέταση της οποίας ανέδειξε στοιχεία χρόνιας ενδομητρίτιδας. Κατόπιν συνεννόησης και με τους
Χειρουργούς, αποφασίστηκε συντηρητική περαιτέρω αντιμετώπιση, με τριπλή αντιβιοτική αγωγή για 10
ημέρες. Η ασθενής έπειτα έλαβε εξιτήριο σε άριστη κλινική και εργαστηριακή κατάσταση. Παραπέμφθηκε
σε Παθολόγους για επανέλεγχο και πιθανή περαιτέρω διερεύνηση της αναιμίας της.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Τα ενδομήτρια σπειράματα αποτελούν ένα χρήσιμο και σχετικά ακίνδυνο
εργαλείο για αντισύλληψη και ορμονική θεραπεία των γυναικών, ιδιαίτερα αυτών με επιβαρυμένο ιστορικό
θρομβοεμβολικής νόσου, σακχαρώδη διαβήτη, Ca μαστού, ηπατικών και άλλων νοσημάτων. Θα πρέπει,
όμως, να υπάρχει αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες χρήσης τους, ενώ σημειώνεται και ο συσχετισμός
τους με την εμφάνιση φλεγμονώδους νόσου της πυέλου.

EP-17. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Χρυσαφοπούλου Ε.1, Παπαχρήστου Ι.2
1
Μαία, Απόφοιτος Ατει Θεσσαλονίκης, 2Μαία, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία

Σκοπός εργασίας: σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει τα έθιμα και τις δοξασίες της
ελληνίδας μάνας για το θηλασμό κατά την τουρκοκρατία.
Υλικά-μέθοδος: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών, σχετικά με τα έθιμα γύρω
από τον πρώτο θηλασμό και το ρόλο της μαίας στη διαδικασία του θηλασμού εκείνης της περιόδου (1453-1853).
Αποτελέσματα: «τα θελητήρια του βυζαγμού, είναι πράξεις και μαγικές ενέργειες της μητέρας, της μαμής
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και των εμπειρικών γιατρισσών για να προετοιμάσουν το νεογνό και τους μαστούς για θηλασμό». Η
προετοιμασία αυτή άρχιζε αμέσως μετά το αφαλόκομμα, τη σημερινή απολίνωση του ομφάλιου λώρου. Το
βυζοσφόντυλο είναι ένα μικρό σφοντύλι πέτρινο το οποίο έφερνε πάντοτε μαζί της η μαμή. Το βυζοσφόντυλο
το έτριβε πάνω στο σώμα της μητέρας αμέσως μετά τον τοκετό, σταυρωτά τρείς φορές, από το μέτωπο
έως το τριχωτό του εφηβαίου, γύρω από τα αιδοίο και μετά στις μασχάλες. Μετά μέσα από την τρύπα του
σφοντυλιού περνούσε ένα τουλουπάνι το οποίο περιείχε βενετική ζάχαρη, το κάντιο, και το έδινε στο βρέφος
για να τρώει τις τρεις πρώτες ημέρες της ζωής. Ουσιαστικά, το βυζοσφόντυλο μιμούταν τη θηλαία άλω της
μητέρας και βοηθούσε να διευκολυνθεί εν συνεχεία ο θηλασμός. Η δεύτερη πράξη που προετοίμαζε για το
θηλασμό ήταν τα κουτράφια ή λαιμοκόπημα. Η μαμή έβαζε το δείκτη του χεριού της στο στόμα του νεογνού
και πίεζε την υπερώα προς τα πάνω. Η τεχνική αυτή διευκόλυνε την καλύτερη λειτουργία της κατάποσης και
βοηθούσε το νεογνό να απομυζεί καλύτερα το μαστό. Ακολουθούσε το ταλιάρισμα• η μαμή δίδασκε στη
λεχωίδα την έλξη της θηλής και της θύμιζε ότι πριν από κάθε θηλασμό θα πρέπει να αλείφει τη θηλή καθώς
και το στόμα του νεογνού με το σάλιο της, ως μέθοδο αντισηψίας. Στη συνέχεια ακολουθούσε η παράδοση
του παιδιού από τη μαμή. Η μαμή τοποθετούσε το νεογνό πάντα στον αριστερό βυζί της καρδιάς αφού
πρότινος είχε τοποθετήσει πάνω στον αριστερό μαστό ένα ματσάκι μόσχο, ώστε το νεογνό να χνωτισθεί και
να μοσχομυρισθεί. Οι πρώτες πράξεις της μητέρας με το πρωτόγαλα, κολάστρα, ήταν να στάξει σταγόνες
στα μάτια, στο στόμα και στο πρόσωπό του, καθώς θεωρούταν ότι προστατεύει το νεογνό από τυχόν
μολύνσεις. Ακολουθούσε ο πρώτος θηλασμός• απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η μητέρα να είναι χορτάτη,
τηλωμένη, για να είναι και το παιδί πάντα χορτάτο και από θρησκευτικής άποψης ήταν το όγδοο μυστήριο,
αφού άρχιζε πάντοτε με προσευχή. Μετά το τέλος του θηλασμού, η μητέρα έσταζε γάλα στο πρόσωπο του
νεογνού και το χάιδευε, δίνοντάς του ευχές, γνωστό και ως αρμόνιασμα.
Συμπεράσματα: την εποχή εκείνη, παραδοσιακά ο τοκετός λάμβανε χώρα στο σπίτι. Το γεγονός αυτό,
παράλληλα με τη φτώχεια που επικρατούσε στην περίοδο της τουρκοκρατίας, συντέλεσε στην καθιέρωση
της διαδικασίας του μητρικού θηλασμού. Πολλά από τα προαναφερόμενα έθιμα ήταν βαθιά ριζωμένα στην
παράδοση της ελληνίδας μάνας και συνεχίστηκαν με μικρές παραλλαγές και αποκλίσεις για αρκετές δεκαετίες.

EP-18. ΒΙΤΑΜΙΝΗ D & ΚΥΗΣΗ

Βασιλειάδου Δ., Σοφούδης Χ., Παπαμαργαρίτης Ε., Γερολυμάτος Α.
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου της βιταμίνης D στην κύηση.
Υλικά & Μέθοδοι: Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Τα ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης D στην περιγεννητική περίοδο ενδέχεται
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις, βραχυπρόθεσμες (πχ. προεκλαμψία) και μακροπρόθεσμες στο τέκνο
(στα οστά, το ανοσοποιητικό - αυτοάνοσες παθήσεις, αλλεργίες και τη γενική υγεία). Τα ιδανικά επίπεδα
βιταμίνης D στην κύηση δεν είναι απολύτως επιβεβαιωμένα, αλλά συστήνεται να είναι τουλάχιστον 20 ng/
mL (50 nmol/L). Όσον αφορά την υποκατάσταση ρουτίνας, συστήνεται η ημερήσια λήψη 600 IU βιταμίνης
D σε όλες τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένης της κύησης και της λοχείας.
Τα περισσότερα πολυβιταμινούχα σκευάσματα για εγκύους περιέχουν 400 IU (10 mcg) βιταμίνης D. Η
ανεπάρκεια της βιταμίνης D στην κύηση συνήθως αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση 600 - 800 IU (15 - 20 mcg)
D3 ημερησίως. Η απέκκριση ασβεστίου στα ούρα αυξάνει με την κύηση και πρέπει να παρακολουθείται
κατά τη θεραπεία της ανεπάρκειας βιταμίνης D, ιδίως στις γυναίκες με ιστορικό ουρολιθίασης. Υπάρχουν
ποικίλες μελέτες που συσχετίζουν τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D με το περιγεννητικό αποτέλεσμα.
Πρόσφατη μετα-ανάλυση ανέδειξε ότι τα ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης D συσχετίζονται με υψηλότερο
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κίνδυνο για διαβήτη κύησης, προεκλαμψία και SGA νεογνά. Υπάρχουν όλο και περισσότερες μελέτες που
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της υποκατάστασης της βιταμίνης D στις εγκύους. Σε
μία μελέτη με χορήγηση 400, 2000 ή 4000 IU D3 σε εγκύους με ανεπάρκεια βιταμίνης D, όλες οι παραπάνω
δόσεις βρέθηκαν να είναι ασφαλείς, χωρίς διαφορές ως προς το βάρος γέννησης, το μήκος, την περιφέρεια
κεφαλής και την ηλικία κύησης.

EP-19. ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
Ζαχαρής Κ.1, Λιάκου Ε.2, Κυριλλίδη Δ.2, Κραββαρίτης Σ.1, Χαρίτος Θ.1, Κλειτσάκης Κ.2, Φούκα Α.1
1
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία, 2Παιδιατρική Κλινική, Γενικό
Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία

Σκοπός εργασίας: Καταγραφή της συχνότητας παραπομπής νεογνών σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας
Νεογνών (ΜΕΝΝ), που γεννήθηκαν σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο.
Υλικό-Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη των στοιχείων του περιγεννητικού και μαιευτικού ιστορικού,
των νεογνών που διακομίστηκαν σε ΜΕΝΝ για το χρονικό διάστημα, Απρίλιος 2016-Δεκέμβριος 2017.
Καταγράφηκαν το βάρος γέννησης και το φύλο των νεογνών, η ηλικία κύησης και η παρακολούθηση κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης, το είδος τοκετού και η αιτία της παραπομπής.
Αποτελέσματα: Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 834 γεννήσεις.
Σε 47 νεογνά (5,63%) κρίθηκε αναγκαία, η παραπομπή και νοσηλεία σε ΜΕΝΝ. Το μέσο βάρος γέννησης
των νεογνών που διακομίστηκαν ήταν 2898gr. Το 59,6% ήταν άρρενα νεογνά και το 40,4% θήλεα. Από τις 47
κυήσεις, 4 είχαν ελλιπή παρακολούθηση και ο μέσος όρος ηλικίας κύησης του τοκετού ήταν οι 37 εβδομάδες.
Ο τρόπος διεκπεραίωσης του τοκετού ήταν η καισαρική τομή σε ποσοστό 70,2%, ενώ στο 29,8% ο τοκετός
αποπερατώθηκε διακολπικά. Κατά σειρά οι αιτίες παραπομπής ήταν:
• Νεογνική αναπνευστική δυσχέρεια: 61,7%
• Χαμηλό βάρος γέννησης νεογνού: 12,8%
• Νεογνικός ίκτερος: 10,6%
• Άλλα αίτια: 14,9%
Στα άλλα αίτια περιλαμβάνονται, η νεογνική υποτονία, ο τοκετός εκτός νοσοκομείου υπό άσηπτες συνθήκες
και οι συγγενείς λοιμώξεις του νεογνού.
Συμπεράσματα: Παρατηρείται ότι η συχνότητα παραπομπής νεογνών από το νοσοκομείο μας σε ΜΕΝΝ
υπολογίζεται στο 5,63% των γεννήσεων, με κυριότερη αιτία τη νεογνική αναπνευστική δυσχέρεια.
Παράγοντες που συμβάλλουν στην μείωση του ποσοστού είναι η τακτική μαιευτική παρακολούθηση που
συνεπάγεται μείωση του αριθμού των ανέλεγκτων κυήσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή οδηγεί, η παρουσία
παιδιάτρου στις καισαρικές τομές ή στους επεμβατικούς τοκετούς και η έγκαιρη ανάνηψη εφόσον χρειαστεί.
Η έλλειψη ΜΕΝΝ στο νοσοκομείο μας, όπως είναι ευνόητο, αυξάνει τον αριθμό διακομιδών, λόγω του
ρίσκου περαιτέρω παραμονής με κίνδυνο αύξησης των αναγκών του νεογνού και επείγουσας διακομιδής
σε ΜΕΝΝ. Η προσεκτική παρακολούθηση και φροντίδα του νεογνού στις πρώτες ώρες ζωής, με συνεργασία
παιδιάτρου-μαίας, βελτιώνει την κλινική πορεία και καθιστά λιγότερο πιθανή την παραπομπή του σε ΜΕΝΝ.
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EP-20. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΔΡΑΜΝΙΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Πέγκου Α., Παπαδάκη Μ., Θανοπούλου Β., Παναγιωτίδη Ε., Καραγιαννόπουλος Α., Καλμαντής Κ.,
Σαμπάνη Α., Σταματέλου Φ., Αλεξόπουλος Ε., Σιαμπαλιώτη Γ., Καραισκάκης Π.
Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα” Μαιευτικό - Γυναικολογικό τμήμα
Εισαγωγή: Ως υδράμνιο ορίζεται η ποσότητα αμνιακού υγρού πάνω από 1500- 2000 ml. Αφορά στο 0,51,5 % των κυήσεων. Συνοδεύεται από αυξημένη μητρική και νεογνική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Το οξύ
υδράμνιο μεταξύ 24ης-27ης εβδομάδας έχει γρήγορη εξέλιξη και κακή πρόγνωση.Το χρόνιο είναι συχνότερο,
έχει αργή εξέλιξη και καλή πρόγνωση
Σκοπός: Η παρουσίαση του τρόπου διαχείρισης περιστατικού που προσήλθε στο νοσοκομείο μας.
Υλικό-Μέθοδος: 15χρονη γυναίκα (G2P1) προσήλθε σε ηλικία κυήσεως 32 εβδομάδων, λόγω πρόωρης ρήξης
υμένων.Ανέφερε ελεύθερο ιστορικό, σακχαρώδη διαβήτη κύησης υπό δίαιτα, καισαρική τομή προ έτους
(32 εβδομάδες).Το νεογνό απεβίωσε το 1ο 24ωρο (άγνωστη αιτιολογία). Σε διαδοχικους υπερήχους μετά
τις 26 εβδομάδες διαπιστώθηκε υδράμνιο, υπεζωκοτική συλλογή εμβρύου ΔΕ (χυλοθώρακας), αυξημένο
PSV με φυσιολογικές τιμές Doppler.Στην αμνιοπαρακέντηση δεν αναδείχθηκαν χρωμοσωμικές ανωμαλίες.
Έλεγχος α΄και β΄τριμήνου:κφ. Από τον ιολογικό έλεγχο προέκυψε πρόσφατη λοίμωξη απο τον ιό Coxsackie
τ.Β4 , αρνητικός ο έλεγχος για εντεροιούς.
Αποτελέσματα: Οδηγήθηκε στην αίθουσα τοκετών για συνεχή καταγραφή NST, παρουσίασε αλλοιώσεις
παλμών και μεταφέρθηκε προς καισαρική τομή. Εξήλθε νεκρό , άρρεν νεογνό ΣΒ: 2030γρ. Διαπιστώθηκε
κεντρική αποκόλληση πλακούντα, αιματοπήγματα στην ενδομητρική κοιλότητα και σαθρός ομφάλιος
λώρος. Είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία.
Συμπεράσματα: Μερικές περιπτώσεις με πρωτοπαθή χυλοθώρακα, είναι παροδικές και εξαφανίζονται
αυτόματα. Άλλες μπορεί να προκαλλέσουν πνευμονική υποπλασία στο νεογνό. Το πολυάμνιο ευθύνεται
για πρόωρο τοκετό. Στο 50-60% δεν αναγνωρίζεται συγκεκριμένη αιτία. Τα συχνότερα αίτια από την εγκύο
είναι σακχαρώδης διαβήτης,ουραιμία,περιγεννητικές λοιμώξεις και Rh-ευαισθητοποίηση. Από το έμβρυο οι
συγγενείς ανωμαλίες του γαστρεντερικού, του κεντρικού νευρικού και των πνευμόνων.Η τελική πρόγνωση
εξαρτάται πάντα απο την επικείμενη νόσο.

EP-21. ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΨΕΥΔΟΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κοκολάκης Ι., Ποντικάκη Α., Ζιώγος Ε., Ανδρεαδάκης Γ., Κοστα Δ., Μακρυγιαννακης Α.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο Ηρακλείου

Σκοπός της εργασίας: Το ψευδοανεύρυσμα της μητριαίας αρτηρίας αποτελεί σπάνιο αίτιο δευτεροπαθούς
αιμορραγίας της λοχείας, που ωστόσο συνοδεύεται με αυξημένη θνησιμότητα. Παρατηρείται συνηθέστερα
έπειτα από αγγειακό τραυματισμό κατά τη διάρκεια καισαρικής τομής, κολπικού τοκετού, απόξεσης ή
υστερεκτομής. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού
μαζικής δευτεροπαθούς αιμορραγίας λοχείας λόγω ψευδοανευρύσματος της μητριαίας αρτηρίας που
αντιμετωπίστηκε στην κλινική μας.
Υλικά- Mέθοδος: Ασθενής 42 ετών, η οποία ανέπτυξε εκσεσημασμένη κολπική αιμόρροια στην
17η ημέρα λοχείας μετά από καισαρική τομή, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με αιμοδυναμική αστάθεια. Η γυναικολογική εξέταση και ο
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απεικονιστικός έλεγχος με κολπικό υπερηχογράφημα δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρήματα. Στα πλαίσια
της διαγνωστικής διερεύνησης πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία από την οποία τέθηκε η διάγνωση
του ψευδοανευρύσματος της αριστερής μητριαίας αρτηρίας. Ακολούθησε άμεση μετάγγιση με 4 μονάδες
ολικού αίματος & 1 μονάδα πλάσματος, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε και 1 γραμμάριο τρανεξαμικού οξέος.
Μετά την επίτευξη αιμοδυναμικής σταθερότητας στην ασθενή, αποφασίστηκε εκλεκτικός διακαθετηριακός
αρτηριακός εμβολισμός στο τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του νοσοκομείου μας. Με την επιτυχή
εφαρμογή του εκλεκτικού αγγειακού εμβολισμού, τo ψευδοανεύρυσμα της αριστερής μητριαίας αρτηρίας
αποφράχθηκε πλήρως.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η εκσεσημασμένη μαιευτική αιμορραγία, αν και σπάνια στις ανεπτυγμένες
χώρες πλέον, αποτελεί το κύριο αίτιο μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας. Η επεμβατική ακτινολογία
προσφέρει σε αρκετές περιπτώσεις μία ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική λύση που επιτρέπει ταυτόχρονα
και τη διατήρηση της γονιμότητας. Έτσι, σε αιμοδυναμικά σταθερές ασθενείς ο εμβολισμός των μητριαίων
αρτηριών αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας στην λοχεία.

EP-22. ΕΚΤΟΠΗ ΚΥΗΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Μαυρίδου Α., Μαργαρίτη Χ., Θανοπούλου Β., Καραγιαννόπουλος Α., Παναγιωτίδη Ε., Παπαδάκη Μ.,
Σιαμπαλιώτη Γ., Αλεξόπουλος Ε., Σταματέλου Φ., Σαμπάνη Α., Καλμαντής Κ., Καραισκάκης Π.
Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα” Μαιευτικό - Γυναικολογικό τμήμα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η εξωμήτριος κύηση είναι μία από τις πιο σοβαρές και συχνά απειλητικές για τη ζωή παθήσεις,
στην οποία το γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτεύεται εκτός του ενδομητρίου. Η πιο συχνή θέση εντόπισης
είναι η σάλπιγγα (98%) και πιο σπάνια οι ωοθήκες, η περιτοναϊκή κοιλότητα και ο τράχηλος. Τα αίτια
μίας έκτοπης κύησης ποικίλλουν. Η διάγνωση δεν είναι εύκολη επειδή τα συμπτώματα είναι ίδια με
μιας φυσιολογικής ενδομήτριας κύησης, όπως καθυστέρηση περιόδου, θετικό τεστ κύησης και ασαφείς
κοιλιακές ενοχλήσεις. Η μη έγκαιρη διάγνωση μπορεί να προκαλέσει ρήξη της έκτοπης κύησης με συνοδό
αιμορραγία. Ο ποσοτικός προσδιορισμός της β-HCG μαζί με διακολπική υπερηχογραφία και κλινική εξέταση
συνήθως θέτουν τη διάγνωση.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση του τρόπου διαχείρισης περιστατικού που προσήλθε στο νοσοκομείο μας.
ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 25 ετών, άτοκος, προσέρχεται με άλγος υπογαστρίου αιφνίδιας έναρξης,
με συνοδό αίσθημα ναυτίας, χωρίς κολπική αιμόρροια. Αναφέρει προ 20ημέρου λήψη επείγουσας
αντισύλληψης. Αιμοδυναμικά σταθερή και απύρετη. Από τη γυναικολογική εξέταση είχε σημείο τραχήλου
μετρίως θετικό και ευασθησία κατά την αμφίχειρη. Απο τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται β- hCG
174,7mIU/ml. Στον υπερηχογραφικό έλεγχο είχε ελεύθερο περιτοναϊκό υγρό και υποψία εξαρτηματικής
μάζας. Η ασθενής μετά από βελτίωση της κλινικής εικόνας, απουσία υπερηχογραφικών στοιχείων και
σταδιακή πτώση της β-hCG (15mIU/ml) έλαβε εξιτήριο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική, φαρμακευτική ή χειρουργική.Η
φαρμακευτική θεραπεία γίνεται κυρίως με χορήγηση μεθοτρεξάτης. Η χειρουργική αντιμετώπιση έγκειται
στην αφαίρεση του εξωμήτριου κυήματος με σαλπιγγοτομία ή σαλπιγγεκτομη. Σε σπάνιες περιπτώσεις,
όπως στη δική μας, μπορεί να έχουμε αυτόματη απορρόφηση του εξωμήτριου κυήματος.
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EP-23. ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ

Στρατουδάκης Γ., Παπασταματίου Μ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Δαλακούρα Δ., Θεοφράστου Σ., Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικών εμβρύων με υδρονέφρωση, που η προγεννητική διάγνωση έγινε στη
διάρκεια του ανατομικού υπερηχογραφικού ελέγχου ή και σε μεταγενέστερα στάδια της κύησης.
Υλικά-μέθοδος: Το έτος 2008 και σε 795 έγκυες που ελέγχθηκαν υπερηχογραφικά, ιδιαίτερη προσοχή, εκτός
των άλλων, δόθηκε στη παρουσία, δομή και φυσιολογική αρχιτεκτονική των νεφρών του εμβρύου.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Ανιχνεύθηκαν 15 περιπτώσεις εμβρύων με νεφρική πυελεκτασία. Δώδεκα
από αυτές στη διάρκεια του ανατομικού ελέγχου και τρεις στο τρίτο τρίμηνο κύησης. Σε 10 από τις πρώτες
οι διατάσεις ήταν αμφοτερόπλευρες και χαρακτηρίσθηκαν σαν ήπιες (4 περιπτώσεις, 5-8 mm), μέτριες (3
περιπτώσεις, 8-10 mm) και σοβαρές (3 περιπτώσεις, >10 mm). Στις περιπτώσεις αυτές έγινε ενημέρωση για
το σχετικό κίνδυνο τρισωμίας 21 που προέκυπτε από την ηλικία της μητέρας, την αυχενική διαφάνεια και
τους βιοχημικούς δείκτες. Σε 3 περιπτώσεις μετρίου βαθμού και στις 3 περιπτώσεις σοβαρού βαθμού έγινε
αμνιοπαρακέντηση σε άλλο κέντρο. Ο καρυοτυπικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Όλα τα έμβρυα τέθησαν
σε υπερηχογραφικό έλεγχο κάθε 10 ημέρες. Σε 2 περιπτώσεις που ανιχνεύθηκε ετερόπλευρη διάταση στον
ανατομικό έλεγχο δεν έγινε αμνιοπαρακέντηση και οι διατάσεις υποχώρησαν προοδευτικά μέχρι το τέλος της
κύησης. Τέλος ανιχνεύθηκαν 2 περιπτώσεις με ετερόπλευρη και μία με αμφοτερόπλευρη διάταση νεφρών στη
διάρκεια του τρίτου τριμήνου που υποχώρησαν στην άμεση νεογνική περίοδο. Στην πλειοψηφία των εμβρύων
με νεφρική πυελεκτασία, οι διατάσεις παραμένουν σταθερές ή λύονται στην ενδομήτριο ή στη νεογνική
περίοδο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται ενημέρωση του ζευγαριού για τον κίνδυνο τρισωμίας 21(soft
genetic marker) και να εκτιμάται η δυνατότητα εμβρυϊκού καρυοτυπικού ελέγχου.

EP-24. ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μπράβου Κ., Θανοπούλου Β., Καραγιαννόπουλος Α., Παναγιωτίδη Ε., Παπαδάκη Μ., Πέγκου Α.,
Χρισταντώνη Ε., Μαυρίδου Α., Μαργαρίτη Χ., Τσανάκαλης Ε., Καραισκάκης Π.
Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα” Μαιευτικό - Γυναικολογικό τμήμα
Εισαγωγή: Η ενδοηπατική χολόσταση της εγκυμοσύνης είναι μια αναστρέψιμη επιπλοκή της λειτουργίας
του ήπατος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η οποία εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στο τρίτο τρίμηνο.
Οφείλεται στις ορμόνες της εγκυμοσύνης που επηρεάζουν την καλή λειτουργία του ήπατος και φαίνεται ότι
υπάρχει και γενετική προδιάθεση. Εμφανίζεται περίπου σε 1- 2 στις 1000 κυήσεις. Γενικά τα συμπτώματα
περιλαμβάνουν: Kνησμός ιδίως σε πέλματα και παλάμες, σκουρόχρωμα ούρα, ανοικτόχρωμα κόπρανα,
άλγος σε δεξιό υποχόνδριο (χωρίς χολολιθίαση), ίκτερος, αίσθημα εξάντλησης, κατάθλιψη.
Σκοπός: Είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού ενδοηπατικής χολόστασης της κύησης με συνοδό
ανασκόπηση σύγχρονης βιβλιογραφίας.
Υλικό και Μέθοδος: Γυναίκα 16 ετών, στην 32η εβδομάδα της πρώτης κύησης, παρουσιάζει γενικευμένο
κνησμό. Με ιστορικό υποθυρεοειδισμού υπό αγωγή Τ4 80μg, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει αιθυλική
αλκοόλη. Από την αντικειμενική εξέταση: φυσιολογικός σωματότυπος, δεν παρατηρούνται περιφερικά
οιδήματα ή ασκίτης. Δεν παρουσιάζει αρτηριακή υπέρταση. Στον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρείται
αύξηση αμινοτρανσφερασών (SGOT: 269, SGPT: 540 ). Τα επίπεδα γGT μπορεί να είναι φυσιολογικά και
δεν αποκλείουν τη διάγνωση. Η αλκαλική φωσφατάση δεν αξιολογείται λόγω παραγωγής της και από τον
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πλακούντα. Η μέτρηση χολικών οξέων, τα οποία παρουσιάζουν αύξηση (12.1), είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για
τη διάγνωση και την παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος δεν ανέδειξε
παθολογικά ευρήματα από τα όργανα της άνω κοιλίας, παρά μόνο ίζημα στη χοληδόχο κύστη.
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε ότι με τη χρήση ursodeoxycholic acid (Ursofalk) σε
δόση 1γρ την ημέρα επιτυγχάνεται σημαντική ελάττωση του κνησμού και εξομάλυνση των παθολογικών
εργαστηριακών παραμέτρων. Με στενή παρακολούθηση και κατάλληλη θεραπεία μπορεί να αποφευχθεί η
προωρότητα και να επιτευχθεί τοκετός στις 37-38 εβδομάδες.

EP-25. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΒΡΥΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μπράβου Κ., Παναγιωτίδη Ε., Παπαδάκη Μ., Θανοπούλου Β., Καραγιαννόπουλος Α., Πέγκου Α.,
Χρισταντώνη Ε., Μαυρίδου Α., Μαργαρίτη Χ., Τσανάκαλης Ε., Καραισκάκης Π.
Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα” Μαιευτικό - Γυναικολογικό τμήμα
Εισαγωγή: Όταν ένα έμβρυο έχει ανεπαρκή ανάπτυξη για την ηλικία κύησης, τότε μιλούμε για ενδομήτρια
υπολειπόμενη ανάπτυξη (IUGR) ή εμβρυϊκή υποτροφία (SGA). Αυτό αφορά το 3% έως 5% των γεννήσεων.
Αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες ενδομητρικής θνησιμότητας, όταν είναι σοβαρή.
Σκοπός: Είναι η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού σοβαρής υπολειπόμενης ανάπτυξης, χωρίς
εμφανής αίτια και με καλό περιγεννητικό αποτέλεσμα.
Υλικό και Μέθοδος: Γυναίκα 22 ετών, στην 31η εβδομάδα (ημερολογιακά-ΤΕΡ: 25/3/18) της δεύτερης
κύησης, παρουσιάζει ολιγάμνιο (AFI 7), σε τυχαίο έλεγχο . Με ελεύθερο ιστορικό, δεν καπνίζει, δεν
καταναλώνει αιθυλική αλκοόλη και φάρμακα. Από την αντικειμενική εξέταση: φυσιολογικός σωματότυπος,
δεν παρατηρούνται περιφερικά οιδήματα ή ασκίτης. Δεν παρουσιάζει αρτηριακή υπέρταση. Θυλάκιο
άρρηκτο. Χωρίς συστολές. Μαιευτικό ιστορικό: Φυσιολογικός τοκετός τελειόμηνου εμβρύου (2720γρ) το
2014 και 1 παλίνδρομη κύηση πρώτου τριμήνου. Υπερηχογραφικά και εργαστηριακα ευρήματα: Κάθετοισχιακό, FHR+, πλακούς οπίσθιος GrI. Προσκομίζει αυχενική διαφάνεια όπου το κύημα αντιστοιχεί με
την τελευταία έμμηνο ρύση. Προσκομίζει U/S β- επιπέδου όπου υπολείπεται αναπτυξης 3 εβδομάδων,
με φυσιολογική ροή μητριαίων αρτηριών και φυσιολογική ποσότητα αμνιακού υγρού. Προσκομίζει Doppler γ-τριμήνου όπου βρίσκεται στην 7η εκατοστιαία θέση ανάπτυξης, ολιγάμνιο, με πλακούντα gr0, με
φυσιολογικές αντιστάσεις. Κατά τη νοσηλεία της υποβάλλεται εβδομαδιαία σε U/S ανάπτυξης και Doppler
όπου παρατηρείται σοβαρή ενδομήτρια υστέρησης της ανάπτυξης. Ο ελεγχος για πλακουντιακή ανεπάρκεια,
χρωμοσωμικές ανωμαλίες, συγγενείς λοιμώξεις: αρνητικός.
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Με στενή παρακολούθηση, επιτεύχθηκε προγραμματισμένη καισαρική
τομή ζώντος αρτιμελούς εμβρύου με ΒΣ: 1740γρ., επτά εβδομάδες μετά την εισαγωγή της στη μαιευτική
κλινική.
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EP-26. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΕΙΔΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΚΟ
ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΟΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
Χιόνης Α., Παπαγεωργίου Μ. , Καραγκούνη Α. , Πιττοκοπίτου Σ. , Λαγκαδάς Α. , Γιαννακόπουλος Κ.
Γυναικολογική κλινική, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Σκοπός Εργασίας: Η παρουσίαση μιας γυναίκας 50 ετών με υπερπλαστικό ενδομητρικό πολύποδα που
εξελίχθηκε σε ενδομητριοειδή ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία, μετά από αποτυχία φαρμακευτικής αγωγής.
Υλικό – Μέθοδος: Η ενδομητριοειδής ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία είναι συνδυασμός κυτταρικής ατυπίας
και υπερπλασίας και παρουσιάζει πολύ αυξημένη πιθανότητα εξέλιξης ή και συνύπαρξης με καρκίνο
ενδομητρίου. Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας γυναίκας 50 ετών, ατόκου με μηνομητρορραγίες από
τριετίας η οποία προσήλθε στα πλαίσια διερεύνησης υπογονιμότητας. Η ασθενής υπεβλήθη σε διαγνωστική
απόξεση στα πλαίσια διερεύνησης της ανώμαλης κολπικής αιμόρροιας και τοποθέτηση ενδομήτριου
σπειράματος απελευθέρωσης λεβονοργεστρέλης. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε υπερπλαστικό ενδομητρικό
πολύποδα. Η γυναίκα παρουσίασε βελτίωση και στα πλαίσια της συνεχούς παρακολούθησης προσέρχεται
λόγω επανεμφάνισης των συμπτωμάτων έπειτα από δέκα μήνες. Στη γυναικολογική κλινική εξέταση και
υπερηχογραφική διερεύνηση διαπιστώνεται η απουσία του σπειράματος από την ενδομήτρια κοιλότητα.
Αποτελέσματα: Η δεύτερη διαγνωστική απόξεση με επανατοποθέτηση Mirenaαναδεικνύει ενδομητριοειδή
ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία. Η ασθενής αφού υπεβλήθη σε απεικονιστικό έλεγχο παραπέμφθηκε σε
ογκολογικό συμβούλιο, από το οποίο έγινε σύσταση για χειρουργική αντιμετώπιση. Αφού ενημερώθηκε για
τις θεραπευτικές επιλογές υπεβλήθη σε κοιλιακή ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων. Η ιστολογική
εξέταση αναφέρει υπερπλαστικό ενδομητρικό πολύποδα με θέση απλής υπερπλασίας χωρίς ατυπία.
Συμπεράσματα: Αρχική θεραπεία των αιμορραγιών του γεννητικού συστήματος, δεδομένης αρνητικής
ιστολογικής εξέτασης, προτείνεται η φαρμακευτική θεραπεία, όπως η τοποθέτηση σπειράματος
λεβονοργεστρέλης. Ωστόσο σε γυναίκες ηλικίας άνω των 45 ετών, με προδιαθεσικούς παράγοντες
κινδύνου στις οποίες έχει αποτύχει προηγηθείσα φαρμακευτική αγωγή, υπάρχει ισχυρή ένδειξη για βιοψία
ενδομητρίου. Σε αυτή την υποομάδα γυναικών η πιθανότητα για νεοπλασία ή καρκίνωμα ενδομητρίου είναι
αυξημένη.

EP-27. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

Βασιλειάδου Δ., Λιτός Μ., Τριανταφυλλίδη Β., Φρυδά Ζ., Γερολυμάτος Α.
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού ενδομητρίωσης του τραχήλου
της μήτρας.
Υλικά & Μέθοδος: Η μελέτη αυτή αποτελεί παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της τρέχουσας
βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Ασθενής 46 ετών προσήλθε στο Γυναικολογικό Εξωτερικό Ιατρείο του Νοσοκομείου μας
προς διερεύνηση παθολογικής κολπικής αιμόρροιας. Από το ατομικό της αναμνηστικό αναφερόταν προ
ετών loop εκτομή λόγω CIN I. Κατά τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε στην επιφάνεια του
τραχήλου εξέλκωση διαμέτρου 5 mm και από την οποία ελήφθη βιοψία. Η ιστολογική εξέταση έθεσε τη
διάγνωση της ενδομητρίωσης τραχήλου.
Οι συνηθέστερες εντοπίσεις των ενδομητριωσικών εστιών είναι οι ωοθήκες, οι ιερομητρικοί σύνδεσμοι,
οι ωοθηκικοί βόθροι, ο δουγλάσειος και η ουροδόχος κύστη. Σπανιότερες εντοπίσεις είναι ο κόλπος, ο
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τράχηλος, το ορθοκολπικό διάφραγμα, το τυφλό, ο ειλεός, οι βουβωνικοί πόροι, ουλές στο περίνεο ή το
κοιλιακό τοίχωμα και ο ομφαλός. Η ενδομητρίωση του τραχήλου αποτελεί σχετικά ασυνήθη αλλοίωση.
Παρόλο που είναι συνήθως ασυμπτωματική και διαγιγνώσκεται αναδρομικά, ενδέχεται να έχει εκδηλώσεις
όπως παθολογικά test pap, αιμορραγία, αιμόρροια μετά την επαφή, δυσμηνόρροια ή δυσπαρεύνεια. Η
διαχείριση εξαρτάται από τη βαρύτητα των κλινικών συμπτωμάτων. Οι ασυμπτωματικές ασθενείς δε
χρήζουν θεραπευτικής αντιμετώπισης, ωστόσο τα εμμένοντα συμπτώματα πρέπει να αντιμετωπίζονται
χειρουργικά με αφαίρεση ή/και καυτηριασμό.
Συμπεράσματα: Η ενδομητρίωση του τραχήλου πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και να εντάσσεται στη
διαφορική διάγνωση των μαζών του τραχήλου.

EP-28. ΕΞΩΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΗΣΗ: ΡΗΞΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κραββαρίτης Σ., Ζαχαρής Κ., Χαρίτος Θ., Φούκα Α.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία

Σκοπός εργασίας: Η επίπτωση της έκτοπης κύησης στο γενικό πληθυσμό υπολογίζεται σε 2%. Σε σπάνιες
περιπτώσεις, η έκτοπη κύηση μπορεί να διαγνωστεί σε προχωρημένη ηλικία κύησης. Στην περίπτωσή μας
περιγράφεται ρήξη έκτοπης κύησης, η οποία έλαβε χώρα στην 13η εβδομάδα κύησης και το έμβρυο ήταν
ζωντανό τη στιγμή της διάγνωσης.
Υλικό-μέθοδος: Γυναίκα 31 χρόνων, άτοκος, προσήλθε στο τμήμα μας αιτιώμενη οξύ άλγος υπογαστρίου
αιφνίδιας έναρξης. Εκ του ιστορικού, η ασθενής ανέφερε τελευταία έμμηνο ρύση πριν από 13 εβδομάδες. Η
αντικειμενική εξέταση ανέδειξε αιμοδυναμική αστάθεια. Από τη φυσική εξέταση της κοιλιάς, παρατηρήθηκε
άλγος κατά την ψηλάφηση του αριστερού λαγονίου βόθρου με σημεία περιτοναϊσμού. Τα ευρήματα από
την αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση ήταν ελαφρώς αυξημένη σε μέγεθος μήτρα με έκλυση άλγους κατά τη
μετακίνηση του τραχήλου και ψηλαφητή μάζα στην θέση του αριστερού εξαρτήματος. Από τον εργαστηριακό
έλεγχο, η αιμοσφαιρίνη ήταν 8.5 g/Dl, ο αιματοκρίτης 28%, η ομάδα αίματος της ασθενούς ήταν Ο θετικό και η
β-hCG αίματος ήταν 80427,9 mIU/mL. Εν συνεχεία, η διενέργεια διακολπικού υπερηχογραφήματος ανέδειξε
σάκο κύησης στην ανατομική θέση του αριστερού εξαρτήματος παρουσία εμβρύου, που αντιστοιχούσε σε
ηλικία κύησης 13 εβδομάδων, με θετική καρδιακή λειτουργία. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώθηκε η διάγνωση
της έκτοπης κύησης.
Αποτέλεσματα: Η ασθενής οδηγήθηκε σε επείγουσα λαπαροτομία και διενεργήθηκε αριστερή σαλπιγγοωοθηκεκτομή. Η παθολογοανατομική εξέταση ανέδειξε αριστερό εξάρτημα με εικόνα ρήξης εξωμήτριας
κύησης κατά την σαλπιγγο-ωοθηκική συμβολή.
Συμπεράσματα: Η έκτοπη κύηση δευτέρου τριμήνου είναι μια σπάνια κατάσταση μεταξύ του συνόλου
των έκτοπων κυήσεων. Όταν η εξωμήτρια κύηση διαγνωστεί σε προχωρημένη ηλικία κύησης, απαιτείται
επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση και σχετίζεται με σοβαρές επιπλοκές στην ασθενή. Η πρώιμη
διάγνωση της έκτοπης κύησης στηρίζεται στη διενέργεια διακολπικού υπερηχογραφήματος και διαδοχικών
μετρήσεων της β-χοριακής γοναδοτροπίνης. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να καταγράφουμε τα
περιστατικά έκτοπης κύησης δευτέρου τριμήνου καθώς και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση, εξαιτίας
της σπανιότητας των περιπτώσεων.
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EP-29. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΓΝΑΘΙΑ ΕΜΒΡΥΟΥ

Δημόπουλος Σ.1,Ιωαννίδου Π.2
1
Μαιευτήρας –Γυναικολόγος Μ/Γ κλινική Γ.Ν. Άμφισσας, 2 Ειδ/νη Μαιευτικής –Γυναικολογίας Μ/Γ κλινική Γ.Ν. Έδεσσας
Εισαγωγή: Μικρογναθία ορίζεται η υποπλαστική κάτω γνάθος. Η συχνότητα είναι περίπου 1/30.000
γεννήσεις.
Σκοπός: Η παρουσία περιστατικού γυναίκας με δύο συνεχόμενες κυήσεις εμβρύων με μικρογναθία.
Μέθοδος: Έγκυος 26 ετών πρωτοτόκος με αυτόματη σύλληψη και ελεύθερο μαιευτικό και ιατρικό ιστορικό
παρακολουθείται στα εξωτερικά ιατρεία της Μ/Γ κλινικής Έδεσσας. Στο υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου
ο έλεγχος της ανατομίας αναδεικνύει μικρογναθία. Ένα χρόνο αργότερα στη δεύτερη της κύηση ,πάλι
με αυτόματη σύλληψη, στο υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου ο έλεγχος της ανατομίας αναδεικνύει
μικρογναθία.
Αποτελέσματα: Το εύρημα του οπισθογναθισμού/μικρογναθία ενδέχεται να είναι οικογενές αλλά μπορεί
σε κάποιες περιπτώσεις να σχετίζεται με γενετικά σύνδρομα. Συνεστήθη και στις δύο κυήσεις επεμβατικός
έλεγχος για τη διερεύνηση χρωμοσωμικών και γενετικών συνδρόμων.
Συμπεράσματα: Η ανάλυση του γενετικού υλικού και στις δύο περιπτώσεις έδειξε φύλο άρρεν με τη παρουσία
ελλείματος μεγέθους ≈925 χιλιάδων βάσεων της χρωμοσωματικής περιοχής 1p21.1 που περιλαμβάνει 1
καταγεγγραμένο γονίδιο στη βάση δεδομένων OMIM: COL11A1. Στη διεθνή βιβλιογραφία και τις βάσεις
δεδομένων Database Genomic Variants και Database of Chomosomal Imbalance and henotype in Humans Using Ensembl Resources δεν υπάρχουν αναφορές φυσιολογικών ατόμων ούτε ασθενών με παρόμοιο εύρημα
στη χρωμοσωματική περιοχή1p21.1 . Μετά από συμβουλευτική οι γονείς αποφάσισαν να διακόψουν και
τις δύο εγκυμοσύνες. Μετά τη πρώτη κύηση συνεστήθη έλεγχος των γονέων του εμβρύου με a-CGH/FISH
ο οποίος κατέδειξε το συγκεκριμένο έλλειμα στη μητέρα του εμβρύου. Σύμφωνα με τα παραπάνω και με
δεδομένο ότι το εύρημα έχει κληρονομηθεί από υγιή γονέα ,το εύρημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μα
βεβαιότητα ως προς την κλινική του σημασία .

EP-30. ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΚΟΣ/ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ (ΜΕΘΟΔΟΣ
MATSUBARA) : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Καραγιαννόπουλος Α., Σταματέλου Φ., Παπαδάκη Μ., Παναγιωτίδη Ε., Θανοπούλου Β., Μπράβου Κ.,
Πέγκου Α., Χρισταντώνη Ε., Μαυρίδου Α., Μαργαρίτη Χ., Τσανάκαλης Ε., Καραϊσκάκης Π.
Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα” Μαιευτικό - Γυναικολογικό τμήμα

Εισαγωγή: Η νοσηρότητα που μπορεί να αποφέρει η μαιευτική υστερεκτομή σε περιπτώσεις επιπωματικού/
διεισδυτικού πλακούντα, εφόσον γίνεται σε προγραμματισμένη βάση,καθιστά επιβεβλημένη τη λήψη
μέτρων ικανών να την ελαττώσουν. Οι Matsubaraetal. προτείνουν οκτώ μέτρα,τα οποία περιλαμβάνουν:
1) Τοποθέτηση λαγόνιων ενδο-αρτηριακών καθετήρων απόφραξης προεγχειρητικά, 2) Τοποθέτηση
καθετήρων Pig-tail άμφω προεγχειρητικά, 3) Σύλληψη με θυριδωτή λαβίδα του τραχήλου προς αναγνώρισή
του, 4) Εγκάρσια τομή μήτρας επί του πυθμένα και κατόπιν του τοκετού, απολίνωση του ομφαλίου χωρίς
υστεροτοκία και συρραφή μητροτομής, 5) Αποφυγή μητροσυσπαστικών, 6)Διπλή απολίνωση «Μ» του
ωοθηκικού συνδέσμου, 7) Πλήρωση της ουροδόχου κύστεως για αναγνώριση του ορίου με την μήτρα, 8)
Κατά την διατομή των παραμήτριων και παρατραχηλικών ιστών να παραμένουν λαβίδες και στην μητρική
πλευρά (ή να γίνεται απολίνωση και στη μητρική πλευρά).
Σκοπός: Είναι η παρουσίαση του τρόπου διαχείρισης δύο περιστατικών που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο μας.
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Υλικό-Μέθοδος: Περίπτωση 1: Μια 33χρονη τριτοτόκος 36w δις ΠΚΤ (G4P2) με πλήρη πρόσθιο επιπωματικό/
διεισδυτικό πλακούντα. Περίπτωση 2: Μια 34χρονη τριτοτόκος 36w ΠΚΤ (G4P2) με μερικό πρόσθιο
επιπωματικό/διεισδυτικό πλακούντα. Μόνες διαφοροποιήσεις από τη μέθοδο ήταν η μη τοποθέτηση των
αρτηριακών καθετήρων λόγω έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού και η διατήρηση μέρους του τραχήλου
στην 34χρονη (τμήμα συλληφθέν με την θυριδωτή λαβίδα).
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου επιβεβαιώθηκε και στις δύο
περιπτώσεις με επιτυχία. Η αιμορραγία μπορούσε να ελεγχθεί καλύτερα , ο τοκετός των νεογνών έγινε
επιτυχώς από την τομή στον πυθμένα χωρίς προβλήματα και η αναγνώριση τραχήλου, ουροδόχου κύστεως
και ουρητήρων κατά την υστερεκτομή ήταν ευκολότερη και πιο αξιόπιστη.

EP-31.
ΕΠΙΤΥΧΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΩΝ
ΣΑΛΠΙΓΓΟΩΘΗΚΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΣΕ HIV+ ΑΣΘΕΝΗ
Χιόνης Α., Πιττοκοπίτου Σ., Βεργαδής Χ., Καραγκούνη Α., Παπαγεωργίου Μ., Γιαννακόπουλος Κ.
Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ»

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της επιτυχούς αντιμετώπισης σαλπιγγοωθηκικών
αποστημάτων με ελάχιστα επεμβατική ακτινοσκοπική μέθοδο με συνοδό αντιβιοτική αγωγή σε οροθετική
ασθενή αναπαραγωγικής ηλικίας.
Υλικά – Μέθοδος: Το σαλπιγγοωθηκικό απόστημα αποτελεί όψιμη επιπλοκή της πυελικής φλεγμονώδους
νόσου και ειναι δυνητικά θανατηφόρο εαν υποστεί ρήξη, με ποσοστό θνητότητας 10%. Πρόκειται για
μια φλεγμονώδη μάζα, η οποία περιλαμβάνει τις σάλπιγγες και τις ωοθήκες αλλά και ενδεχομένως
οποιοδήποτε άλλο όργανο της πυέλου. Παρουσιάζουμε την περίπτωση μια 32χρονης άτοκης, οροθετικής
γυναίκας από το Καμερούν, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο μας, από Νοσοκομείο της περιφέρειας,
με αμφοτερόπλευρα σαλπιγγοωθηκικά αποστήματα (8,5εκ στη δεξιά και 13,5εκ στην αριστερή ωοθήκη),
τα οποία ανευρέθησαν σε απεικονιστικό έλεγχο στα πλαίσια διερεύνησης πυρετού με συνοδό αναιμία
και καταβολή δυνάμεων. Η ασθενής εκτός από αυξημένους δείκτες φλεγμονής και Ca-125, παρουσίαζε
αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης λόγω εξωγενούς απόφραξης των ουρητήρων.
Αποτελέσματα: Η ασθενής, λόγω μη ανταπόκρισης στην ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή, υπεβλήθη σε
διαδερμική παροχέτευση των αποστημάτων με υπερηβική και διαγλουτιαία προσπέλαση, καθοδηγούμενη
από αξονικό τομογράφο. Βελτιώθηκε μετά το πέρας μερικών ημερών και υπεβλήθη σε περαιτέρω έλεγχο
προκειμένου να λάβει αντιρετροϊκή αγωγή.
Συμπεράσματα: Το σαλπιγγοωθηκικό απόστημα είναι μια σοβαρή επιπλοκή της πυελικής φλεγμονής,
δυνητικά απειλητική για τη ζωή. Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν η ασθενής ειναι αιμοδυναμικά
σταθερή, αναπαραγωγικής ηλικίας με απόστημα <7 cm, η αντιμετώπιση είναι συντηρητική με ενδοφλέβια
αντιβιοτικά. Αν η ασθενής δεν ανταποκρίνεται στην αγωγή ή το απόστημα είναι >7 cm τότε θα πρέπει
να πραγματοποιείται χειρουργική ή ελάχιστα επεμβατική παροχέτευση του αποστήματος. Η παροχέτευση
του αποστήματος με τη χρήση επεμβατικής ακτινολογίας προσφέρει το πλεονέκτημα διαφύλαξης της
γονιμότητας και οφείλει να εξετάζεται κυρίως όταν η ασθενής ειναι αναπαραγωγικής ηλικίας και άτοκη.
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EP-32. ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΒΑΡΘΟΛΙΝΕΙΟΥ ΑΔΕΝΑ ΠΕΡΙΠΛΕΚΟΥΣΑ
ΠΥΕΛΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ . ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Σοφούδης Χ., Παπαμαργαρίτης Ε.
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Κωνσταντοπούλιου Γενικού Νοσοκομείου Ν.Ιωνίας

Εισαγωγή: Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία ο επιπολασμός απόφραξης των εν
λόγω Βαρθολίνειων αδένων σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας υπολογίζεται σε 85%. Το θετικό σε όλο το
εγχείρημα αποτελεί το γεγονός του αποκλεισμού της γενετικής προδιάθεσης. 2% των ενήλικων γυναικών
αναπτύσσει οιδηματώδη κοιλότητα του ενός ή και των δύο αδένων. Κατόπιν απόφραξης του εκφορητικού
πόρου του εν λόγω αδένα από είσφρυση τρίχας ή εξαιτίας άλλου μηχανικού κωλύματος δημιουργεί στάση
του εκκρίματος και συλλογή μικροβίων τα οποία αποτελούν το υπέδαφος για δημιουργία αποστηματικής
κοιλότητας. Εκτός από τα συνήθη Gram (+) μικρόβια δεν μπορεί να αποκλειστεί λοίμωξη μεταδιδόμενη
μέσω σεξουαλικής επαφής με κυριότερο εκπρόσωπο τον γονόκκοκο.
Σκοπός: Η ανάδειξη, ενδελεχής αντιμετώπιση και ίαση ευμεγέθους αποστηματικής κοιλότητας Βαρθολίνειου
αδένα.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 30 ετών προσέρχεται στα Επείγοντα Περιστατικά της Κλινικής μας,
με μαιευτικό ιστορικό 2 φυσιολογικών τοκετών και ελεύθερο γυναικολογικό ιστορικό, αιτιόμενη αίσθηση
βάρους και πίεσης στην ελάσσονα πύελο. Αναφέρει επίσης ύπαρξης ευμεγέθους μορφώματος εξερχόμενο
εκτός της ανατομικής κολπικής περιοχής. Η γυναικολογική εξέταση ανέδειξε ευμεγέθη αποστηματική
κοιλότητα δεξιού Βαρθολίνειου αδένα διαμέτρου >13 εκ. Η εν λόγω κοιλότητα έδινε την αίσθηση
κλυδασμού. Η ασθενής ήταν απύρετη, αιμοδυναμικά σταθερή αιτιόμενη αδυναμία καθίσματος και βάδισης.
Πραγματοποιήθηκε ανακουφιστική παρακέντηση, όπου αναρροφήθηκε παχύρρευστο πυώδες υλικό 170
ml. Η καλλιέργεια μέσω στυλεού που πάρθηκε ανέδειξε Gram(+) μικρόβιο όπου αντιμετωπίστηκε μέσω
χορήγησης κατάλληλου αντιμικροβιακού φάσματος. (Tb Augmentin 1g και Dalacin 300 mg για 1 εβδομάδα)
To Follow up της ασθενούς δεν ανέδειξε υποτροπή της κοιλότητας. Ο ενδοκολπικός υπερηχογραφικός
έλεγχος δεν ανέδιεξ παθολογία εκ της ελάσσονος πυέλου.
Συζήτηση: Η απόφραξη του Βαρθολίνειου αδένα, σε γυναίκες αναπαραγωγικής κυρίως ηλικίας, αποτελεί
συχνό περιστατικό σε Γυναικολογικές Κλινικές. Η εν λόγω νοσογόνος οντότητα ποικίλλει ως προς την
κλινική της εικόνα. Μπορεί να παρουσιασθεί ως ήπια ερυθρότητα, οιδηματώδη οντότητα αλλά και ως
αποστηματική κοιλότητα, ενδομητρίτιδα και συστηματική πυελική φλεγμονή. Σε υποτροπές της νόσου
συνίσταται χειρουργική αφαίρεση en block της κύστης μαζί με το περιεχόμενο της. Η μαρσιποποίηση
αποτελεί μέθοδο χειρουργικής αντιμετώπισης. Η χειρουργική εξαίρεση δεν είναι άμοιρη διεγχειρητικών
επιπλοκών με κυριότερα παραδείγματα την διεγχειρητική αιμορραγία, σχηματισμό αιματώματος, λοίμωξης,
σχηματισμού ουλής και δυσπαρευνίας.
Συμπέρασμα: Η δημιουργία ευμεγέθους αποστηματικής κοιλότητας Βαρθολίνειου αδένα όπως στην
περίπτωση μας μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες συστηματικής πυελικής φλεγμονής με δυσμενή κλινικά
αποτελέσματα. Η έγκαιρη κλινική αναγνώριση και ενδελεχής αντιμετώπιση αποτελεί απαραίτητο εχέγγυο
άριστης ιατρικής ίασης.
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EP-33. ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΟΓΚΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ (BORDERLINE TUMOR)ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ ΣΕ
ΕΙΚΟΝΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑTΙΚΟΥ (CASE REPORT)

Χατζηαποστόλου Γ., Λαμπρόπουλος Μ., Μπελέση Ι., Τσινεκέ Ρ., Παπαδόπουλος Σ., Πανά Α., Γιαννούλα Χ.,
Κυριακίδου Α., Νάκας Δ., Βλαχοκώστας Π.
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματά - Άγιος Δημήτριος» Θεσσαλονίκης
Σκοπος της εργασιας: Είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού παραμελημένου ευμεγέθους όγκου της
ωοθήκης σε εικόνα οξείας κοιλίας λόγω συστροφής. Γίνεται αναφορά στους όγκους της ωοθήκης, στη
διαφοροδιάγνωση της οξείας κοιλίας και βιβλιογραφική ανασκόπηση
Υλικο και μεθοδος: Ασθενής ηλικίας 50 ετών, παχύσαρκη προσήλθε στα επείγοντα με εικόνα οξείας κοιλίας.
Εξετάσθηκε, υπεβλήθη σε αιματολογικές εξετάσεις, απεικονιστικές εξετάσεις (υπερηχογράφημα και αξονική
τομογραφία) και διαγνώσθηκε οξεία κοιλία λόγω πιθανής συστραφείσας ευμεγέθους κύστης της ωοθήκης.
Διεργχειρητικά διαπιστώθηκε και αφαιρέθηκε όγκος διαστάσεων 25 x 18 cm, ο οποίος είχε συστραφεί γύρω
από το μίσχο του. Η ιστολογική εξέταση μας έδειξε όγκο οριακής κακοήθειας των ωοθηκών (borderline tumor). Παραπέμφθηκε για περαιτέρω διερεύνηση σε ογκολόγο.
Αποτελεσματα - συμπερασματα: η παχυσαρκία και οι ευμεγέθεις όγκοι καθιστούν πολλές φορές δύσκολη
τη διάγνωση τέτοιων περιπτώσεων οξείας κοιλίας. Η αξονική τομογραφία διαφωτίζει πολλές φορές τις
διαστάσεις του όγκου, χωρίς να δύναται να αποσαφηνίσει το όργανο από το οποίο εξορμάται ο όγκος. Η
ερευνητική λαπαροτομία αποτελεί την άμεση και αποτελεσματική θεραπεία για τον ασθενή, με τη συνδρομή
πολλές φορές και των συναφών ειδικοτήτων.

EP-34. Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Φελέκης Θ.1, Ζέκη Α.2
Μαιευτήρας- Γυναικολόγος ΠΕΔΥ- Κέντρου Υγείας Περιστερίου, Αθήνα, 2Ιδιώτης Παιδίατρος

1

Σκοπός: Kατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών πάνω από 5,000,000 παιδιά παγκοσμίως έχουν
γεννηθεί με την συνδρομή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τα μισά εκ των οποίων την τελευταία
πενταετία. Υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός μελετών που διερευνά τις συνέπειες τόσο στη
σωματική όσο και ψυχική και διανοητική υγεία. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η διερεύνηση της
συσχέτισης της εξωσωματκής γονιμοποίησης με το άσθμα.
Υλικό- Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορά μελέτες της επίπτωσης του
άσθματος στους IVF απογόνους.
Αποτελέσματα- Συμπεράσματα: Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί με την συμβολή μεθόδων υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής έχουν αυξημένη πιθανότητα να τους συνταγογραφηθεί αντιασθματική αγωγή, να
νοσηλευθούν λόγω άσθματος και να έχουν διαγνωσθεί με άσθμα στην ηλικία των 5 και 7 ετών, εν συγκρίσει
με ομάδα παιδιών φυσιολογικής σύλληψης. Τα αποτελέσματα είναι προσαρμοσμένα για την προωρότητα
και το μικρό βάρος γέννησης, που έχουν αναγνωρισθεί ως ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για την
εμφάνιση άσθματος και δεν έχει ξεκαθαρισθεί αν οφείλονται στο υποκείμενο αίτιο υπογονιμότητας ή τους
προεμφυτευτικούς χειρισμούς. Δεν παρατηρείται αύξηση σε άλλες αλλεργικές καταστάσεις, δεδομένο που
ανατρέπει την υπόθεση πως ο υψηλότερος επιπολασμός του άσθματος στους IVF απογόνους μπορεί να
οφείλεται στην υπερβολική αναφορά από τους υπερπροστατευτικούς, μεγαλύτερους σε ηλικία γονείς τους.
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EP-35. Η ΧΡΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ
Κανελλόπουλος Δ.,Χριστοδουλάκη Χ.,Κατσέτος Χ.,Κατσούλης Μ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική,Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Εισαγωγή: Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αναπαραγωγικής
ηλικίας είναι η ενδομητρίωση. Η ενδομητρίωση είναι νόσος που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ιστού του
ενδομητρίου, σε θέσεις έξω από την ενδομητρική κοιλότητα. Η συνοδός συμπτωματολογία είναι δυνατόν
να επηρεάσει τη γενικότερη φυσική, πνευματική και κοινωνική κατάσταση των ασθενών.
Σκοπος: της μελέτης είναι η παρουσίαση των νεότερων δεδομένων που αφορούν τη χρήση ζωικών μοντέλων
στην κατανόηση της ενδομητρίωσης μέσα από την ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Υλικό-Mέθοδος: Ανασκοπήθηκε η πρόσφατη Ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία, και συγκεκριμένα άρθρα
που αναφέρονταν στην χρήση ζωικών προτύπων στην μελέτη της ενδομητρίωσης, που δημοσιεύτηκαν στις
βάσεις δεδομένων Pub Med και Science Direct, κατά την περίοδο 2002-2017.
Αποτελέσματα-συμπεράσματα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η ενδομητρίωση προσβάλλει το 6-10%
των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, με συχνότητα 38% σε άτοκες γυναίκες. Οι κλινικές εκδηλώσεις
της ενδομητρίωσης είναι ποικίλες οσον αφορά τη διάρκεια και τον τρόπο εμφάνισης. Οι πάσχουσες απο
ενδομητρίωση αναφέρουν δυσμηνόρροια, χρόνιο πυελικό άλγος, δυσπαρεύνεια και υπογονιμότητα. Οι
τρέχουσες θεραπείες οδηγούν σε ανακούφιση από τον πόνο αλλά λίγα πράγματα είναι γνωστά για την
αιτιοπαθογένεια της νόσου.
Η ενδομητρίωση συμβαίνει τυχαία μόνο στους ανθρώπους και σε κάποια πρωτευοντα (π.χ. μαϊμουδες). Για
την μελέτη της αιτοπαθογένειας της ενδομητρίωσης έχουν αναπτυχθεί ζωικά μοντέλα στα οποία εισάγεται
με χειρουργικό τρόπο ενδομητρίωση. Τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι τα
ποντίκια και αυτό οφείλεται στα πλεονεκτήματα του ποντικιού σε σχέση με τα άλλα ζώα. Τα ζωικά μοντέλα
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 1) αυτόλογα μοντέλα (homologous models) και 2) ετερόλογα μοντέλα (heterologous models). Στα αυτόλογα μοντέλα γίνεται μεταμόσχευση κομματιών της μήτρας ποντικιών (uterine
fragments) στην περιτοναϊκή τους κοιλότητα, ενώ στα ετερόλογα μοντέλα γίνεται εμφύτευση ανθρώπινου
ενδομητριωσικού ιστού στην περιτοναϊκή κοιλότητα των ποντικών. Με βάση τη βιβλιογραφία τα ποντίκια
αναπτύσσουν ενδομητρίωση σε περίπου 14 μέρες μετά την χειρουργική επέμβαση και αποτελούν ένα
οικονομικό και επιστημονικά αποδεκτό τρόπο μελέτης της αιτιοπαθογένειας της νόσου αλλα και της
αποδοτικότητας διαφόρων θεραπειών της νόσου, πριν εφαρμοστούν στον άνθρωπο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Edwards AK, Nakamura DS, Virani S, et al. Animal models for anti-angiogenic therapy in endometriosis. J
Reprod Immunol 2013;97:85-94. 10.1016/j.jri.2012.10.012 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. Stilley JA, Woods-Marshall R, Sutovsky M, et al. Reduced fecundity in female rats with surgically induced
endometriosis and in their daughters: a potential role for tissue inhibitors of metalloproteinase 1.Biol Reprod
2009;80:649-56. 10.1095/biolreprod.108.073411 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Grümmer R. Translational animal models to study endometriosis-associated infertility. Semin Reprod Med
2013;31:125-32. 10.1055/s-0032-1333477 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Laschke MW, Giebels C, Nickels RM, et al. Endothelial progenitor cells contribute to the vascularization
of endometriotic lesions. Am J Pathol 2011;178:442-50. 10.1016/j.ajpath.2010.11.037 [PMC free article]
[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Nap AW, Griffioen AW, Dunselman GA, et al. Antiangiogenesis therapy for endometriosis. J Clin Endocrinol
Metab 2004;89:1089-95. 10.1210/jc.2003-031406 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Jiang HQ, Li YL, Zou J. Effect of recombinant human endostatin on endometriosis in mice. Chin Med J (Engl)
2007;120:1241-6. [PubMed] [Google Scholar]
7. Aoki D, Katsuki Y, Shimizu A, et al. Successful heterotransplantation of human endometrium in SCID mice.
Obstet Gynecol 1994;83:220-8. [PubMed] [Google Scholar]
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1984;41:122-30. 10.1016/S0015-0282(16)47552-7 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. D’Hooghe TM, Bambra CS, Raeymaekers BM, et al. The cycle pregnancy rate is normal in baboons with stage
I endometriosis but decreased in primates with stage II and stage III-IV disease. Fertil Steril1996;66:809-13.
[PubMed] [Google Scholar]
10. Samadieh Y, Favaedi R, Ramezanali F, et al. Epigenetic Dynamics of HOXA10 Gene in Infertile Women With
Endometriosis. Reprod Sci 2018. [Epub ahead of print]. 1.1177/1933719118766255 [PubMed] [CrossRef]
[Google Scholar]
11. Kim JJ, Taylor HS, Lu Z, et al. Altered expression of HOXA10 in endometriosis: potential role in decidualization. Mol Hum Reprod 2007;13:323-32. 10.1093/molehr/gam005 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
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EP-36. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αθανασίου Β., Αθανασίου A., Κωστομένος Δ., Μπίνας Γ.
Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών

Το Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών δραστηριοποιείται συστηματικά στον κλάδο του ιατρικού τουρισμού από
τον Απρίλιο του 2018. Αξιοποιώντας το υψηλό επίπεδο του εν Ελλάδι επιστημονικού προσωπικού και το
προοδευτικό κανονιστικό πλαίσιο για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή προωθεί υπηρεσίες εξωσωματικής
γονιμοποίησης σε επιλεγμένες, κυρίως ευρωπαϊκές, αγορές. Με αυτό το σκοπό λειτουργεί οργανωμένο
τμήμα υποδοχής και διαχείρισης διεθνών περιστατικών μέσω του οποίου παρέχεται εξατομικευμένη
φροντίδα από το στάδιο της ενημέρωσης μέχρι και την ολοκλήρωση της θεραπείας.
Το 40% των διεθνών περιστατικών που διαχειρίστηκε το Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών από τον Μάιο
του 2018 έως και τον Ιούνιο του 2019 αφορούσαν εμβρυομεταφορές με δωρεά ωαρίων και το 6% με
ίδια, κατεψυγμένα, ωάρια. Στο 35% εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα IVF ενώ στο 14% έγινε PRP ωοθηκών
ή ενδομητρίου. Στο 46% των περιπτώσεων η αιτία υπογονιμότητας ήταν η ηλικία και στο 29% η χαμηλή
ωοθηκική εφεδρεία. Σε ένα 11% δεν υπήρξε επαρκώς αιτιολογημένη εξήγηση της υπογονιμότητας. Τα
ποσοστά επιτυχίας για τα διεθνή περιστατικά την παραπάνω χρονική περίοδο ήταν ανάλογα των αντίστοιχων
για τα εγχώρια περιστατικά που διαχειρίστηκε το Κέντρο.
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EP-37. ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΗΣ ΑΝΒ3 ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ
Δημόπουλος Σ.
Γ.Ν. Άμφισσας

Εισαγωγή: Η ενδομητρίωση είναι μία κλινική και παθολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται από την έκτοπη
ανάπτυξη ενδομητρικού ιστού εκτός της μήτρας.
Σκοπός: Η διερεύνση της σχέσης της ιντεγκρίνης ανβ3 στην ενδομητρίωση.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Αποτελέσματα: Ο Casals G. (2012) μελέτησε την έκφρασης της ανβ3 ιντεγκρίνης κατά τη διάρκεια του
παραθύρου εμφύτευσης σε υπογόνιμες γυναίκες σε πρώιμα στάδια της ενδομητρίωσης. Δεν παρατηρήθηκαν
στατιστικώς σημαντικές διαφορές όσον αφορά στην έκφραση της μεταξύ υπογόνιμων γυναικών με
ενδομητρίωση και της ομάδας ελέγχου. Έχει δειχτεί ότι η παρεκκλίνουσα έκφραση στο ενδομήτριο της
ανβ3 με βιοψίες περιεμφυτευτικού ενδομητρίου εμφανίστηκε στο 39% των γυναικών με ανεξήγητη
υπογονιμότητα. Η πλειονότητα των ασθενών παρατηρήθηκε ότι είχαν στάδιο Ι ή II ενδομητρίωση. (Lessey B
1995). Αποδείχθηκε απουσία έκφρασης της ιντεγκρίνης στο 44% των ασθενών με ενδομητρίωση .(Lessey B
1994). Η ιντεγκρίνη ανβ3 εκφράζεται στο ενδομήτριο κατά τη στιγμή της εμφύτευσης, αλλά η παρουσία της
καθυστερεί στο ενδομήτριο που εκτιμάται να είναι εκτός του παραθύρου εμφύτευσης . Σε 241 γυναίκες των
οποίων οι βιοψίες ελήφθησαν μετά από 19 ημέρες, η έλλειψη της έκφρασης της β3 βρέθηκε να σχετίζεται
στενά με τη διάγνωση της ενδομητρίωσης. Αυτό το ελάττωμα στην έκφραση της ιντεγκρίνης συνδέθηκε
με την υπογονιμοτητα και ήταν αντιστρόφως ανάλογη προς το στάδιο της ενδομητρίωσης. Σε ανάλυση
αξιολόγησης της ιντεγκρίνης β3 στο ενδομήτριο βρέθηκε να υπάρχει μια υψηλή ειδικότητα και θετική
προγνωστική αξία, ως μη χειρουργικό διαγνωστικό τεστ για ελάχιστη και ήπια ενδομητρίωση.
Συμπεράσματα: Η ανώμαλη έκφραση ιντεγκρινών στο μητρικό ενδομήτριο συνδέεται με τη διαπίστωση
της ενδομητρίωσης και μπορεί να εντοπίσει κάποιες γυναίκες με μειωμένη γονιμότητα του κύκλου λόγω
ελαττωμάτων δεκτικότητας της μήτρας. (Lessey BA 1994). Αυτό το εύρημα, ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί με
συνέπεια σε άλλες μελέτες. (Hii L 1998, Ordi J 2003).

EP-38. ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

Στρατουδάκης Γ., Δαλακούρα Δ., Κριαράς Α., Κοντεζάκης Π., Παπασταματίου Μ., Θεοφράστου Σ., Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας σε κολπικούς τοκετούς μετά καισαρικές τομές.
Υλικά-μέθοδος: Μελετήθηκε το σύνολο των τοκετών που διενεργήθηκαν στην κλινική το διάστημα 20142018, με έμφαση στους κολπικούς τοκετούς που πραγματοποιήθηκαν μετά από μία, ή και περισσότερες,
προηγηθείσες καισαρικές τομές (VBAC).
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Στο παραπάνω διάστημα και σε σύνολο 3640 τοκετών, είχαμε 2136 (58.7%)
καισαρικές τομές και 1504 (41.3%) φυσιολογικούς τοκετούς. Στις καισαρικές τομές, η ένδειξη «προηγηθείσα»
καισαρική τομή, ήταν σε 1497 γυναίκες (70%). Από αυτές 118 (7.88%) προηγηθείσες καισαρικές τομές,
προσπάθησαν να γεννήσουν φυσιολογικά (TOLAC). Συνολικά, 35 γυναίκες (29.6%) κατάφεραν να γεννήσουν
φυσιολογικά, ενώ οι υπόλοιπες 83 (70.4%) υποβλήθηκαν μετά από προσπάθεια φυσιολογικού τοκετού σε
καισαρική τομή. Στις γυναίκες, που γέννησαν φυσιολογικά, δεν είχαμε σοβαρές επιπλοκές, εκτός από μια
ασθενή, που μετά από μεγάλη αιμορραγία υποβλήθηκε σε ερευνητική λαπαροτομία και μαιευτική απόξεση.
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Στις γυναίκες που υποβλήθηκαν πάλι σε καισαρική τομή, δεν είχαμε σοβαρές επιπλοκές διεγχειρητικά,
παρά μόνο παράταση νοσηλείας σε 8 περιπτώσεις. Σε οργανωμένα κέντρα με την κατάλληλη εμπειρία,
η προσπάθεια κολπικού τοκετού μετά από προηγηθείσα καισαρική τομή, ακόμα και σε γυναίκες με
περισσότερες από μία ΠΚΤ, μπορεί να γίνει με σχετική ασφάλεια και ικανοποιητικά ποσοστά επιτυχίας, με
την τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας.

EP-39. ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Χρυσαφοπούλου Ε.1, Παπαχρήστου Ι.2
Μαία, Απόφοιτος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 2Μαία, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

1

Σκοπός εργασίας: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκειμένου να διερευνηθούν τα νεότερα δεδομένα
σχετικά με τη διενέργεια κολπικού τοκετού μετά από καισαρική τομή.
Υλικά- μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική και σε βάθος ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, μέσω της
χρήσης του Pubmed, ως κύρια μετα-μηχανή αναζήτησης, προκειμένου να εκτιμηθούν οι προϋποθέσεις και
οι αντενδείξεις για κολπικό τοκετό μετά από καισαρική τομή, τα ποσοστά επιτυχίας καθώς και οι κίνδυνοι
που προκύπτουν. Μελετήθηκαν μέσω αναζήτησης με τις λέξεις κλειδιά “vaginal birth after caesarian section”, “VBAC”, “VBAC-2”, “ERCS” και συμπεριλήφθησαν στην ανασκόπησή μας 10 άρθρα.
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι, o κολπικός τοκετός μετά από
καισαρική τομή προτείνεται στην πλειοψηφία των γυναικών με μονήρη κύηση και προβολή κεφαλική, κατά
την 37η εβδομάδα της κύησης και έπειτα, οι οποίες εκ του ιστορικού τους έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε
καισαρική τομή με χαμηλή εγκάρσια τομή στη μήτρα και ανεξαρτήτως του ιστορικού κολπικού τοκετού στο
παρελθόν. Οι αντενδείξεις για κολπικό τοκετό μετά από καισαρική τομή είναι το ιστορικό ρήξης μήτρας, η
κλασσική τομή καισαρικής, οι τομές στη μήτρα τύπου Τ ή J, τομές οι οποίες επεκτείνονται μέχρι την ενδομήτρια
κοιλότητα και τέλος οποιαδήποτε αντένδειξη για κολπικό τοκετό στην παρούσα κύηση. Tο ποσοστό επιτυχίας
του κολπικού τοκετού μετά από μία καισαρική τομή (VBAC) υπολογίζεται από 72 έως 75%. Μία μετα-ανάλυση
έδειξε ότι το ποσοστό επιτυχίας του κολπικού τοκετού μετά από δύο καισαρικές τομές (VBAC-2) είναι μικρότερο
από το ποσοστό του VBAC (71.1% vs 76.5%, P <0.001). Ο κίνδυνος ρήξης της μήτρας κατά την προσπάθεια
κολπικού τοκετού μετά από καισαρική τομή είναι 0.5%. Η μητρική θνησιμότητα κατά την εκτέλεση VBAC είναι
συγκρινόμενη με αυτήν της επαναλαμβανόμενης εκλεκτικής καισαρικής τομής.
Συμπεράσματα: Γυναίκες οι οποίες έχουν πλήρως ενημερωθεί για τους ανωτέρω κινδύνους και έχει γίνει
ανάλυση του εξατομικευμένου ρίσκου (έχοντας υπόψη τις ενδείξεις και την φύση των προηγούμενων
καισαρικών τομών), συστήνεται να σχεδιάζουν VBAC με την προϋπόθεση της χαμηλής εγκάρσιας τομής
στη μήτρα στις προηγούμενες καισαρικές τομές. Η προσπάθεια για VBAC κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνει
χώρα σε ιατρικό κέντρο με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο να παρέχει μαιευτική, αιματολογική και
νεογνολογική υποστήριξη, καθώς και άμεση πρόσβαση σε χειρουργική αίθουσα στην περίπτωση επείγουσας
ανάγκης διενέργειας καισαρικής τομής.
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EP-40. ΚΟΛΠΟΚΛΕΙΣΗ ΚΑΤΑ LE FORT ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΜΗΤΡΑΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σοφούδης Χ.1, Φίλιος Π.2, Παπαμαργαρίτης Ε.1
1
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Κωνσταντοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας, 2Ουρολογική Κλινική
Κωνσταντοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας
Εισαγωγή: Σύμφωνα με την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία ανάμεσα στους προδιαθεσικούς παράγοντες,
οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τη δημιουργία χαλάρωσης οργάνων πυελικού εδάφους συγκαταλέγονται η
παχυσαρκία, η πολυτοκία, η έντονη άρση βάρους, ο σακχαρώδης διαβήτης, η έλλειψη κολλαγόνου. Οι εν
λόγω κλινικές καταστάσεις με ελλειπή παρακολούθηση και συμμόρφωση της ασθενούς οδηγούνται σε
παραμελημένες καταστάσεις, οι οποίες δυσκολεύουν το επίπεδο της χειρουργικής ίασης.
Σκοπός: Ανάδειξη και περιγραφή της εν λόγω μεθόδου που με το πέρασμα των ετών αναδεικνύεται όλο και
λιγότερο. Ανάλυση μέσω του περιστατικού μας τα ωφέλη και τα μειονεκτήματα της μεθόδου.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 72 ετών προσέρχεται στην Κλινική μας με αίσθημα βάρους και
διάχυτου κοιλιακού άλγους. Η εν λόγω ασθενής έχει μαιευτικό ιστορικό τριών φυσιολογικών τοκετών,
ελεύθερο γυναικολογικό ιστορικό, ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και σακχαρώδη διαβήτη αμφοτέρα
ρυθμίζονται φαρμακευτικώς. Έχει αυξημένο BMI =35, κλινικά χαρακτηριστικά τα οποία δυσκολεύουν την
οποιαδήποτε απόφαση χειρουργικής αποκατάστασης. Η κλινική εξέταση ανέδειξε ολική πρόπτωση μήτρας.
Η ασθενής υποβλήθηκε σε ανάρτηση της εν λόγω πρόπτωσης με χειρουργική σμίκρυνση και καθήλωση
αμφοτέρων των στρογγύλων συνδέσμων. Μετά από παρέλευση σύντομου χρονικού διαστήματος η
ακολουθημένη απόφαση δεν απέδωσε τα αναμενώμενα. Η εκ νέου κλινική εξέταση έδειξε υποτροπή της
ολικής πρόπτωσης της μήτρας. Αποφασίστηκε τελικά λόγω της έκβασης της προτέρας επέμβασης και του
ιστορικού της ασθενούς να υποβληθεί σε κολπόκλειση κατά Le Fort.
Συζήτηση: Η κολπόκλειση κατά Le Fort είναι η πιο εύκολη και απλή μέθοδος για γυναίκες με σημαντική
πρόπτωση του κόλπου και μεγάλης ηλικίας ή που δεν είναι σεξουαλικά ενεργείς. Τα ποσοστά επιτυχίας
είναι 95% εάν συνδυαστεί και με μια υψηλή περινεοπλαστική. Με την κολπόκλειση ο κόλπος αποφράσσεται
έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα πρόπτωσης των τοιχωμάτων του κόλπου ή της μήτρας. Στην εν λόγω
επέμβαση το πρόσθιο κολπικό τοίχωμα συρράπτεται με το οπίσθιο, αφού εξαιρεθεί τμήμα του κολπικού
βλεννογόνου. Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί ότι καταλείπεται δίοδος για πιθανή μητρορραγία. Η
εφαρμογή της περιορίζεται προφανώς στις ηλικιωμένες ασθενείς με πολύ επιβαρυμένη γενική κατάσταση
υγείας που δεν επιτρέπει μεγαλύτερες επεμβάσεις. Η αποτελεσματικότητά της ξεπερνά το 80%.
Συμπέρασμα: Η μέθοδος Le Fort όπως περιγράφεται παραπάνω ενδείκνυται σε περιπτώσεις πρόπτωσης
μήτρας ή κολπικού κολοβώματος ύστερα από επίτευξης υστερεκτομής. Η έλλειψη συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης δημιουργεί τεράστιο επιστημονικό κενό ιδιαίτερα σε επόμενες γενιές μαιευτήρων
γυναικολόγων. Η ενδελεχής συνεργασία γυναικολόγων, ουρολόγων και αναισθησιολόγων αποτελεί
αναπόσπαστη προυπόθεση επιτυχούς χειρουργικής ίασης της εκάστοτε νόσου.
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EP-41. ΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μαντζάνη Τ., Καραμανίδης Δ., Φίλιου Στ., Μαγιά Α., Γεωργόπουλος Α., Ιμάμ Μ., Τζουτζέ Μεμέτ Χασάν Ζ.,
Κουτσούγερας Γερ.
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Σ.Υ. Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με άγνωστο ιστορικό μικροδρεπανοκυτταρικής αναιμίας, της
αξιολόγησης και του τρόπου αντιμετώπισης αυτού.
Υλικό και Μεθοδος: Η έγκυος στην 30η εβδομάδα κύησης, τριτοτόκος, 35 ετών διακομίστηκε στο Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης λόγω διάχυτου κοιλιακού άλγους, πτώσης του αιματοκρίτη και υποψίας κεντρικής
αποκόλλησης του πλακούντα. Η ασθενής παρουσίαζε έντονη δύσπνοια, ταχύπνοια, χαμηλή pO2, ταχυσφυγμία
και φυσιολογική ΑΠ, χωρίς αιμόρροια, ενώ υπερηχογραφικά δεν διαπιστώθηκε αποκόλληση πλακούντα, το
έμβρυο αντιστοιχούσε στην εβδομάδα κύησης, φυσιολογικό αμνιακό υγρό και με εμβρυϊκή ταχυκαρδία.
Η ασθενής νοσηλευόταν σε νοσοκομείο λόγω απειλούμενου πρόωρου τοκετού, είχε λάβει ενδοφλέβια
ριτοδρίνη, με γνωστή ετερόζυγο μεσογειακή αναιμία και με αδερφή ετερoζυγώτη δρεπανοκυτταρικής
αναιμίας. Λόγω υποψίας πνευμονικής εμβολής, υποβλήθηκε σε επείγουσα CT θώρακα (αρνητική για ΠΕ).
Αποτέλεσμα: Ακολούθησε επείγουσα καισαρική τομή, λόγω επιδεινωμένης γενικής κατάστασης. Το νεογνό
νοσηλεύτηκε στη ΜΕΝΝ με καλό περιγεννητικό αποτέλεσμα. Η ασθενής μετεγχειρητικά νοσηλεύτηκε στη
ΜΕΘ λόγω χαμηλού pO2 και αναπνευστικής δυσχέρειας. Η μετεγχειρητική ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε
πνευμονικό οίδημα. Υπερηχογράφημα καρδιάς: μικρή περικαρδιακή συλλογή. Η ασθενής εξήλθε της
ΜΕΘ εντός 24ώρου και μετά από 7 ημέρες από την Μ/Γ κλινική. Τεστ δρεπανώσεως και ηλεκτροφόρηση
Hb: Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η κρίση δρεπανοκυτταρικής αναιμίας μπορεί να
εκδηλωθεί με οξύ θωρακικό σύνδρομο, ενώ οι σπλαχνικές κρίσεις μιμούνται οξεία κοιλία. Γυναίκες με
δρεπανοκυτταρική νόσο εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα αποβολών, πρόωρου τοκετού ή ρήξης υμένων,
αποκόλλησης πλακούντα, προεκλαμψίας, IUGR και ενδομήτριου εμβρυϊκού θανάτου.

EP-42. ΚΥΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Παπασταματίου Μ., Στρατουδάκης Γ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Δαλακούρα Δ., Θεοφράστου Σ., Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Σκοπός: Η παρουσιάση των κοινωνικών και άλλων συνθήκων των εγκύων χωρίς κανένα προγεννητικό έλεγχο
και η εκτίμηση της περιγεννητικής έκβασης των νεογνών.
Υλικά-μέθοδος: Μελετήθηκαν 50 περιπτώσεις εγκύων, χωρίς κανένα προγεννητικό έλεγχο, που γέννησαν
στην κλινική μας την περίοδο 2016-2018. Εκτιμήθηκε η ηλικία μητέρας, η οικογενειακή κατάσταση, το
μαιευτικό ιστορικό, το είδος τοκετού, η ηλικία κύησης, το βάρος γέννησης, η προωρότητα, η βαθμολόγηση
Apgar και η ανάγκη μεταφοράς σε τμήμα νεογνών. Τέλος τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με παρόμοια
ομάδα εγκύων, που είχε ακολουθήσει τον προτεινόμενο προγεννητικό έλεγχο της κλινικής μας.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Όλες οι έγκυες ήταν αλλοδαπές με μέσο όρο ηλικίας τα 26.4 έτη. Οι 5
(10.2%) είχαν ηλικία κάτω των 18 ετών. Μόνο 37 (75.5%) είχαν τελειώσει το δημοτικό, 7 (14.3%) είχαν
τελειώσει το γυμνάσιο και 5 (10.2%) δεν είχαν πάει καθόλου σχολείο. Οι 31 (63.3%) ήταν παντρεμένες και οι
18 (36.7%) συζούσαν με το σύντροφό τους. Οι 23 (47%) ήταν πρωτοτόκες, 5 (10.2%) δευτεροτόκες, 6 (12.3%)
τριτοτόκες και 15 (30.5%) είχαν ήδη τρία ή περισσότερα παιδιά. Είχαμε 43 (87.7%) φυσιολογικούς τοκετούς
και 6 (12.3%) καισαρικές τομές. Οι πρόωροι τοκετοί ήταν 18 (36.7%), μέσο βάρος νεογνών 2642gr, 12 (24.5%)
ήταν IUGR, 5 (10.2%) είχαν βαθμολόγηση Apgar στα 5min<7, 8 (16.3%) χρειάσθηκε να νοσηλευθούν σε
μονάδα νεογνών και τέλος 4 (8.2%) ασχολείται η κοινωνική υπηρεσία για πιθανή υιοθεσία.
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EP-43. ΚΥΣΤΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Δημόπουλος Σ., Καράμαλης Γ.
Γ. Ν. Άμφισσας

Εισαγωγή: H κυστινουρία είναι μια διαταραχή της μεταφοράς αμινοξέων στα νεφρικά σωληνάρια η οποία
χαρακτηρίζεται από τον επαναλαμβανόμενο σχηματισμό λίθων κυστίνης στους νεφρούς. Ο επιπολασμός
της κυστινουρίας έχει γεωγραφική και εθνική διακύμανση και υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 1:7.000. Η
κυστινουρία εμφανίζεται σε ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας, αλλά κωλικός νεφρού, λόγω λίθων κυστίνης
εκδηλώνεται συνήθως στις 2 πρώτες δεκαετίες της ζωής και με μέση ηλικία εμφάνισης τα 15 έτη.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού κύησης γυναίκας με κυστινουρία.
Υλικά - Μέθοδοι: Έγκυος ηλικίας 17 ετών πρωτοτόκος παρακολουθείτε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της
Μ/Γ κλινικής Γ.Ν. Άμφισσας με γνωστό ιστορικό κυστινουρίας. Στο προφίλ των οργανικών οξέων ούρων δεν
παρατηρήθηκαν παθολογικά ευρήματα, όμως στο ποσοτικό προσδιορισμό των αμινοξέων ούρων οι τιμές
κυστίνης: 287 μmol/l, λυσίνης : 1867 μmol/l αργινίνης : 188 μmol/l και ορνιθίνης: 83 μmol/l ήταν ιδιαίτερα
αυξημένες, ο προγεννητικός έλεγχος ά, β΄ τριμήνου και Doppler- ανάπτυξης εμβρύου τρίτου τριμήνου ήταν
χωρίς εμφανή παθολογία. Στο υπερηχογράφημα νεφρών ουρητήρων αναδείχθηκε η παρουσία λίθου 0,7cm
στο κάτω πόλο του αριστερού νεφρού χωρίς διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος. Στο δεξιό νεφρό δεν
παρατηρήθηκε λιθίαση >5mm.
Αποτελέσματα: Η ασθενής στο τρίτο τρίμηνο της κύησης παρουσίασε ένα επεισόδιο κωλικού νεφρού που
αντιμετωπίσθηκε σε νοσηλεία με βουτυλοσκοπολαμίνη και ενυδάτωση . Γέννησε στις 38w με φυσιολογικό
τοκετό άρρεν 3080gr .
Συμπεράσματα: Οι έγκυες ασθενείς με κυστινουρία μπορεί να αντιμετωπισθούν με την πρόσληψη άφθονης
ποσότητας υγρών και αλκαλικών ουσιών, ούτως ώστε ο όγκος των ούρων να ξεπερνά τα 2 lt/ημέρα και το
pΗ των ούρων να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 6 έως 7.

EP-44. ΛΕΜΦΩΜΑ BURKITT ΩΣ ΣΥΣΤΡΑΦΕΝ ΜΟΡΦΩΜΑ ΩΟΘΗΚΗΣ

Σούκου Ε.1, Ντιούδη Μ.1, Γκριτζέλη Σ.1, Μπουρνούδη Ι.1, Κουβελάς Σ.1, Ιωάννου Μ.2, Αμάρι Μ.1
1
Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, 2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Σκοπό εργασίας: Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση ενός πολύ σπάνιου περιστατικού που αφορά
στη διάγνωση του λεμφώματος Burkitt μετά από συστροφή ωοθήκης
Υλικά – μέθοδος: ασθενής , 33 ετών, με ιστορικό δύο φυσιολογικών τοκετών, προσεκομίσθη από κένρο
Υγείας ως οξεία κοιλία. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε ευμεγέθη, μικτής ηχογένειας βλάβη διαστάσεων
9,7*7cm, στην ανατομική θέση του δεξιού εξαρτήματος. Από τον εργαστηριακό έλεγχο ως εξής: WBC:
12.77, LDH: 427, CA 125: 44, HIV : αρνητικό, τεστ κυήσεως :αρνητικό. Υπεβλήθη σε επείγουσα ερευνητική
λαπαροτομία όπου αναγνωρίστηκε συστραφέν μόρφωμα ωοθήκης και πραγματοποιήθηκε δεξιά
εξαρτηματεκτομή.
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: η ιστοπαθολογική εξέταση ανέδειξε Β-Μη Hodgkin λέμφωμα υψηλής
κακοήθειας με χαρακτήρες τύπου LBCL/BURKITT λεμφώματος.
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EP-45. ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΙΛΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ζαχαρής Κ., Κραββαρίτης Σ., Χαρίτος Θ., Φούκα Α.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Σκοπός εργασίας: Η ιλαρά είναι μια λοίμωξη που οφείλεται σε ένα RNA ιό της οικογένειας των παραμυξοϊών.
Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή περιστατικού ιλαράς σε έγκυο 15 εβδομάδων που νοσηλεύθηκε
στην κλινική μας, η παρουσίαση της έκβασης της κύησης και η σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Υλικό-μέθοδος: Η ασθενής, 21 ετών, πρωτοτόκος που διένυε την 15η εβδομάδα της κύησης, προσήλθε
αιτιώμενη πυρετό έως 39,3˚C, φαρυγγαλγία και ξηρό βήχα. Αντιμετωπίστηκε αρχικά ως λοίμωξη
αναπνευστικού και ετέθη σε ενδοφλέβια αγωγή με κεφοξιτίνη και αζιθρομυκίνη. Κατά την τρίτη ημέρα
νοσηλείας, εμφάνισε εξάνθημα κορμού με κηλιδοβλατιδώδη χαρακτήρα, έγινε τροποποίηση της
αντιβιοτικής αγωγής σε κεφτριαξόνη και λόγω εμμονής του εμπυρέτου εστάλη PCR για εντεροϊούς, EBV και
ιλαρά. Το επόμενο 24ωρο το εξάνθημα επεκτάθηκε στα άκρα, χαρακτηριζόμενο ως τυπικό ιλαροειδές, και
ακολούθως επιβεβαιώθηκε η διάγνωση εκ των αποτελεσμάτων της PCR. Η ασθενής, μετά τη νοσηλεία της
για την ιλαρά, συνέχισε την τακτική παρακολούθησή της στα ιατρεία της Μαιευτικής κλινικής. Κατά το τρίτο
τρίμηνο της κύησης, η ανάπτυξη του εμβρύου άρχισε σταδιακά να υπολείπεται χωρίς να υπάρχουν δείκτες
εμβρυικής δυσχέρειας. Κατά την 38η εβδομάδα της κύησης πραγματοποιήθηκε τοκετός με καισαρική τομή
ενός άρρενος ζώντος, βάρους γέννησης 2700 γραμμάρια. Η νοσηλεία μητέρας-νεογνού εξελίχθηκε ομαλά
και εξήλθαν την τέταρτη ημέρα μετά τον τοκετό.
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι, η κλινική εικόνα της νόσου στην
κύηση είναι παρόμοια με αυτή των ενηλίκων. Η κλινική εκδήλωση της ιλαράς μπορεί να μεταβληθεί από τη
χορήγηση ανοσοσφαιρίνης κατά την περίοδο επώασης. Η ιλαρά όταν εκδηλώνεται στην αρχή της κύησης
αυξάνει τον κίνδυνο της αυτόματης έκτρωσης, ενώ αν εκδηλωθεί στο τρίτο τρίμηνο πολλαπλασιάζει τις
πιθανότητες για πρόωρο τοκετό, υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη και συγγενή λοίμωξη του εμβρύου.
Η διάγνωση της ιλαράς μπορεί να στηριχθεί στο ιστορικό της πρόσφατης έκθεσης στον ιό και της τυπικής
κλινικής εικόνας και επιβεβαιώνεται με τις ορολογικές δοκιμασίες. Η θεραπεία της νόσου είναι υποστηρικτική
επί της συμπτωματολογίας. Η χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής ενδείκνυται σε περιπτώσεις δευτεροπαθούς
βακτηριακής επιλοίμωξης.
Συμπεράσματα: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός έναντι της ιλαράς έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της
συχνότητας της νόσου. Παρόλα αυτά, σε περίοδο εξάρσεων, οι έγκυες οφείλουν να αποφεύγουν την
συναναστροφή με άτομα που εμφανίζουν τυπική συμπτωματολογία της νόσου ή έχουν επιβεβαιωμένα
προσβληθεί από τον ιό, καθώς μπορεί να υπάρξει σημαντική επιβάρυνση στο έμβρυο ή το νεογνό αλλά και
στις ίδιες.
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EP-46. ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Χρυσαφοπούλου Ε.1, Παπαχρήστου Ι.2
1
Μαία Απόφοιτος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 2Μαία, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Σκοπός εργασίας: Oι ωδίνες είναι ένας από τους μεγαλύτερους πόνους που κάθε γυναίκα βιώνει κατά τη
διάρκεια του τοκετού. Οι μαίες-μαιευτές οφείλουν να προσφέρουν επαρκή αναλγησία στη γυναίκα κατά
τη διάρκεια του τοκετού, τόσο με φαρμακευτικές, όσο και με μη-φαρμακευτικές μεθόδους. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκειμένου να διερευνηθούν τα νεότερα
δεδομένα σχετικά με τις επιδράσεις των τεχνικών μάλαξης με σκοπό την ανακούφιση του πόνου κατά τη
διάρκεια του τοκετού.
Yλικό-μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική και σε βάθος ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, μέσω της
χρήσης του pubmed, ως κύρια μετα-μηχανή αναζήτησης, προκειμένου να εκτιμηθούν οι τεχνικές τα οφέλη
και η αποτελεσματικότητα της μάλαξης κατά τη διάρκεια του τοκετού. Μελετήθηκαν μέσω αναζήτησης με
τις λέξεις κλειδιά “labor massage”, “massage therapy on labor”, “back massage on labor”, “pain reduction
during labor” και συμπεριλήφθησαν στην ανασκόπησή μας 10 άρθρα.
Aποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η μάλαξη μπορεί να οδηγήσει
σε σημαντική μείωση της έντασης του πόνου καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού αλλά και σε κάθε φάση
του τοκετού ξεχωριστά. Ο κύριος μηχανισμός ανακούφισης είναι μέσω αύξησης της δραστηριότητας του
παρασυμπαθητικού συστήματος της επιτόκου, που προκαλείται από την εφαρμογή των τεχνικών μάλαξης.
Επίσης παρατηρείται ότι σε γυναίκες, που έλαβαν φροντίδα με τεχνικές μάλαξης κατά τη διάρκεια του
τοκετού, μειώθηκε ο χρόνος μέχρι τον τοκετό και η ανάγκη για φαρμακευτική αναλγησία. Σε γυναίκες με
παθολογικά προβλήματα από το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα ή γυναίκες που παρουσίαζαν
αλλεργίες σε φάρμακα, οι μη-φαρμακευτικές μέθοδοι αναλγησίας στον τοκετό, όπως η μάλαξη, αποτελούν
μια αποδεκτή εναλλακτική. Τέλος οι τεχνικές μάλαξης προσφέρουν ευεργετικά αποτελέσματα στην
ψυχολογία της επιτόκου και εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή κατά τον τοκετό.
Συμπεράσματα: Η μάλαξη της επιτόκου σε όλα τα στάδια του τοκετού αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια
ασφαλή μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαίες-μαιευτές ειδικά εκπαιδευμένους στις τεχνικές
μάλαξης, με σκοπό την προώθηση της χαλάρωσης και της ανακούφισης του πόνου κατά τον τοκετό.

EP-47. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΧΩΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
ΤΟΚΕΤΟ

Αλχαζίδου Ε.1, Μπουντουβάς Δ.2, Λαμπροπούλου Δ.3, Πετράκου Ι.4, Ζολώτας Α. Κ.5, Λαμπρόπουλος Γ.6,
Παναγιωτόπουλος Μ.1, Πετράκος Γ.1
1
Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική, Γενικό νοσοκομείο Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 2Β’ Πανεπιστημιακή
και Γυναικολογική κλινική, Αρεταίειο νοσοκομείο, Αθήνα, 3Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής & Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων
«Η Αγία Σοφία», 4Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 5Ά Πανεπιστημιακή και
Γυναικολογική κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα 6. Ιατρική Σχολή Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εισαγωγή: Η περίοδος της κύησης καθώς και η στιγμή του τοκετού αποτελούν μια φυσιολογική και σημαντική
περίοδο της ζωής των γυναικών. Οι γυναίκες που προσέρχονται στο νοσοκομείο για την πραγματοποίηση του
τοκετού τους δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ασθενείς, αλλά κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση ως χρήστες
υπηρεσιών υγείας. Η συνεργασία των γυναικών με τους παρόχους υγείας κατά τον τοκετό, δηλαδή με την
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μαία και με τον ιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο, παίζει σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των γυναικών από
τις υπηρεσίες υγείας.
Σκοπός της μελέτης: Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η αποτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των
γυναικών κατά την διάρκεια του τοκετού τους. Γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν
οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των γυναικών από την συνεργασία τους με τους παρόχους
υπηρεσιών υγείας, τον ιατρό και την μαία, κατά τον τοκετό, με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας.
Υλικό και μέθοδος: Εργαλείο για την μέτρηση της ικανοποίησης των γυναικών αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο
kim - kuopio instrument for mothers (ελληνική έκδοση) σε δείγμα πληθυσμού (λεχωίδες) στο γενικό
νοσοκομείο καλαμάτας. Το δείγμα αποτέλεσαν λεχωίδες που γέννησαν είτε με φυσιολογικό τοκετό είτε
με καισαρική τομή. Για την στατιστική επεξεργασία έγινε χρήση του προγράμματος microsoft excel 2010,
καθώς, επίσης, και του στατιστικού προγράμματος ibm-spss 22.
Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτέλεσαν 100 λεχωίδες, οι οποίες γέννησαν στον γενικό νοσοκομείο καλαμάτας.
Οι 50 γέννησαν με φυσιολογικό τοκετό και οι 50 δια καισαρικής τομής. Η μέση ηλικία ήταν τα 32,8 έτη.
46% των λεχωίδων ήταν απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 44% τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ
10% είχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 95% των λεχωίδων δήλωσαν έγγαμες. 19% αυτών είχαν πλήρη
επαγγελματική απασχόληση, 23% ήταν άνεργες, ενώ 12% ήταν απασχολούμενες με τα οικιακά. Σε γενικές
γραμμές παρατηρείται υψηλός βαθμός ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας κατά τον
τοκετό, με υπεροχή του ιατρού έναντι της μαίας. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η πραγματοποίηση
του τοκετού με φυσιολογικό τοκετό, με τις λεχωίδες να δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένες από την
εμπειρία τους αυτή έναντι της καισαρικής τομής. Άλλοι παράγοντες, όπως είναι η οικογενειακή και η
οικονομική κατάσταση των λεχωίδων, ο αριθμός των τοκετών και η ύπαρξη αποβολών ή αμβλώσεων στο
ιστορικό τους, δεν φάνηκαν να επηρεάζουν την ικανοποίηση κατά τον τοκετό.
Συμπεράσματα: Το μεγάλο ποσοστό ανταπόκρισης στην παρούσα έρευνα μαρτυρεί την μεγάλη επιθυμία
των λεχωίδων να εκφράσουν την γνώμη τους κατά τον τοκετό, συνεπώς θα ήταν φρόνιμο τα νοσοκομεία
να προβούν στη συστηματική διανομή ερωτηματολογίων ικανοποίησης πριν την έξοδο των λεχωίδων από
το νοσοκομείο. Επίσης, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να προσανατολιστούν στην βελτίωση της
επικοινωνίας με τις γυναίκες κατά τον τοκετό, δίνοντας έμφαση στην επαρκή πληροφόρηση για την πορεία
και την εξέλιξη του τοκετού. Η περαιτέρω πραγματοποίηση στο μέλλον παρόμοιας έρευνας θα μπορούσε,
οπωσδήποτε, να ενισχύσει την γνώση που έχουμε γύρω από την ικανοποίηση των λεχωίδων κατά τον τοκετό.

EP-48. ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (NIPT)

Μπουντουβάς Δ.1, Αλχαζίδου Ε.2, Λαμπροπούλου Δ.3, Μαλλιαρού Μ.2, Πετράκου Ι.4, Λαμπρόπουλος Γ.5,
Πετράκος Γ.2
1
Β’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, 2Μαιευτική και Γυναικολογική
Κλινική Γενικό Νοσκομείο Καλαμάτας, 3Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας - Αγ. Παντελεήμων,
4
Ιατρική Σχολή Αθηνών, 5Ιατρική Σχολή Πάτρας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος (Non-Invasive Prenatal Test – NIPT) είναι μια μέθοδος
που οδηγεί στην εκτίμηση της παρουσίας συγκεκριμένων συχνών γενετικών συνδρόμων όπως το σύνδρομο
Down με πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σχέση με τις συμβατικές βιοχημικές μεθόδους που γίνονται στο
αίμα της εγκύου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την ανάλυση τμημάτων DNA του εμβρύου σε δείγμα αίματος της
εγκύου και δεν ενέχει κανένα κίνδυνο.
ΣΚΟΠΟΣ: H καταγραφή των εγκυμονουσών που υπεβλήθηκαν σε NIPT κατά το έτος 2018 στη Μαιευτική και
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Γυναικολογική κλινική του Γ.Ν. Μεσσηνίας, καθώς και των αποτελεσμάτων τους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Καταγράφηκαν συνολικά 35 εγκυμονούσες οι οποίες υπεβλήθησαν σε NIPT κατά το
έτος 2018, σε σύνολο 783 τοκετών που έλαβαν χώρα στην κλινική μας (4.47%).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το σύνολο των 35 ΝΙPT, μόνο ένα επέβη θετικό για σύνδρομο Down. Οι ενδείξεις
διενέργειας του NIPT ήταν δύο, η αυξημένη αναπαραγωγική ηλικία της μητέρας και η επιθυμία του
ζευγαριού. Η μέση ηλικία των γυναικών ήταν 35,1 έτη. Το μέσο fetal fracture ήταν 9,22% με μέγιστο το
18,2%. Τέλος, το ποσοστό των γυναικών που είχα υποβληθεί σε IVF ήταν 4,2%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος αποτελεί μια επιλογή ελέγχου με πολύ
μεγάλη ευαισθησία (στο εύρος που μελετά) και αφορά τόσο σε φυσικές, όσο και μετά από εξωσωματική
γονιμοποίηση εγκυμοσύνες. Οι μελέτες που αφορούν στη νέα αυτή προσέγγιση και ιδιαίτερα στην αξία
της πρόγνωσης σε γυναίκες που δεν ανήκουν στην ομάδα «υψηλού κινδύνου», είναι ακόμη σε εξέλιξη. Η
υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα που εμφανίζουν τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά, αλλά
δεν αρκούν για να οδηγήσουν σε πλήρη διαγνωστικό αποτέλεσμα και για αυτό απαιτείται η επιβεβαίωση
με επεμβατική εξέταση, σε περίπτωση θετικού ευρήματος.

EP-49. ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ .ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κανελλόπουλος Δ., Χριστοδουλάκη Χ., Κατσέτος Χ., Κατσούλης Μ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική,Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Εισαγωγή: Εκτοπη κύηση είναι η εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου σε θέση εκτός της ενδομήτριας
κοιλότητας. Η έκτοπη κύηση μπορεί να συμβεί σε αυτόματη σύλληψη σε ποσοστό 1-2%,ενώ είναι η αιτία
του 9% των θανάτων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη στις ΗΠΑ.
Σκοπος: της μελέτης είναι η παρουσίαση των νεότερων δεδομένων που αφορούν την έκτοπη κύηση στις
ΗΠΑ, μέσα από την ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Υλικό-Mέθοδος: Ανασκοπήθηκε η πρόσφατη Ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία, και συγκεκριμένα άρθρα
που αναφέρονταν στη θεραπεία της έκτοπης κύησης στις ΗΠΑ,τα οποία δημοσιεύτηκαν στις βάσεις
δεδομένων Pub Med και Science Direct, κατά την περίοδο 2000-2019.
Αποτελέσματα-συμπεράσματα: Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ υπάρχουν περισσότερες από 100.000 έκτοπες
κυήσεις. Η συνηθέστερη θέση εντοπισμού της εξωμήτριας κύησης στις ΗΠΑ είναι η σάλπιγγα, σε ποσοστό
99%. Οι συχνότερες αιτίες έκτοπης κύησης είναι: 1) Οι μικροβιακές σαλπιγγίτιδες (γονοκοκκικής και
χλαμυδιακής προέλευσης), 2)Οι προηγηθείσες επεμβάσεις στις σαλπιγγες, 3) Οι Προηγηθείσες έκτοπες
κυήσεις, 4) Οι περισαλπιγγικές συμφύσεις 5) Οι ανατομικές ανωμαλίες διάπλασης της σάλπιγγας και 6) Η
χρήση IUD. Η διάγνωση της εξωμήτριας κύησης πραγματοποιείται με τη μέτρηση της β-HCG και το διακολπικό
υπερηχογράφημα. Η β-HCG πρέπει να αυξάνει κάθε 48 ώρες περισσότερο από 50% σε μια φυσιολογική
κύηση. Μια μικρότερη αύξηση και με υπερηχογραφική απουσία ενδομήτριας κύησης πρέπει να θέτει την
υποψία εξωμήτριας κύησης. Εάν η έκτοπη κύηση μείνει αδιάγνωστη μπορεί να προκληθεί ρήξη εξωμητρίου
μια ιδιαίτερα απειλητική κατάσταση για την ζωή της εγκύου. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν αναπτυχθεί μη
χειρουργικές θεραπείες για την εξωμήτριο κύηση που είναι αποτελεσματικές στο 85% των ασθενών, υπό
την προϋπόθεση της εφαρμογής τους, την κατάλληλη χρονική στιγμή στην κατάλληλη ασθενή. Όσο πιο
νωρίς γίνει διάγνωση μιας έκτοπης κύησης τόσο πιο καλό θα είναι το θεραπευτικό αποτέλεσμα με τη χρήση
μεθοτρεξάτης. Οι κατάλληλοι ασθενείς για τη χρήση μεθοτρεξάτης είναι αυτοί που έχουν β-HCG<3000 και
δεν υπάρχει εμβρυική καρδιακή λειτουργία. Το χρησιμοποιούμενο σχήμα με τη χρήση μεθοτρεξάτης είναι
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η χορήγηση μιας ενδομυϊκής δόσης 50mg/m2 επιφάνειας σώματος και κατόπιν μέτρηση της β-HCG την 4η
και 7η μέρα. Αν η β-HCG δεν μειώνεται περισσότερο από 15% γίνεται μια επιπλέον δόση μεθοτρεξάτης
και παρακολουθείται η τιμή της β-HCG ανά εβδομάδα μέχρι μηδενισμού της τιμής της. Εάν οι τιμές της
β-HCG<1000 έχουμε θεραπεία με τη χρήση μεθοτρεξάτης σε ποσοστό 98%. Βέβαια με βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία 1/14 έκτοπες κυήσεις που αντιμετωπίστηκαν με μεθοτρεξάτη θα χρειαστούν χειρουργική
θεραπεία.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Creanga AA, Shapiro-Mendoza CK, Bish CL, Zane S, Berg CJ, Callaghan WM. Trends in ectopic pregnancy
mortality in the United States: 1980–2007. Obstet Gynecol. 2011;117(4):837–843.
2. Lozeau AM, Potter B. Diagnosis and management of ectopic pregnancy [published correction appears in
Am Fam Physician. 2007;75(3):312]. Am Fam Physician. 2005;72(9):1707–1714.
3. Tulandi T. Clinical manifestations, diagnosis, and management of ectopic pregnancy [subscription required].
UpToDate http://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-diagnosis-and-management-of-ectopic-pregnancy. Accessed March 4, 2014.
4. Barnhart KT, Fay CA, Suescum M, et al. Clinical factors affecting the accuracy of ultrasonography in symptomatic first-trimester pregnancy. Obstet Gynecol. 2011;117(2 pt 1):299–306.
5. Savaris RF, Braun RD, Gibson M. When a pregnancy seems like an ectopic … but isn’t. Obstet Gynecol.
2007;109(6):1439–1442.
6. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG practice bulletin no. 94: medical management
of ectopic pregnancy. Obstet Gynecol. 2008;111(6):1479–1485.
7. Doubilet PM, Benson CB. Further evidence against the reliability of the human chorionic gonadotropin
discriminatory level. J Ultrasound Med. 2011;30(12):1637–1642.
8. Barnhart KT, Sammel MD, Rinaudo PF, Zhou L, Hummel AC, Guo W. Symptomatic patients with an early
viable intrauterine pregnancy: HCG curves redefined. Obstet Gynecol. 2004;104(1):50–55.
9. Barnhart KT. Clinical practice. Ectopic pregnancy. N Engl J Med. 2009;361(4):379–387.
10. Salhan S. Ectopic pregnancy (EP). In: Salhan S, ed. Textbook of Gynecology. Jaypee Brothers Medical Pub:
New Delhi, India; 2011:164

EP-50. ΜΟΝΟΧΟΡΙΑΚΗ/ΔΙΑΜΝΙΑΚΗ ΔΙΔΥΜΟΣ ΚΥΗΣΗ, ΑΠΟΛΥΤΗ Ή ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ
ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ;
Βελεγράκης Α., Ματαλλιωτάκης Μ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Βενιζέλειο Γ.Ν.Ηρακλείου

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παρουσίαση περιστατικού δίδυμης κυήσης, ΜΧ/ΔΑ, που μετά από νοσηλεία στην
κλινική, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με κολπικό τοκετό.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ι τόκος, 21 ετών, με α/α ελεύθερο, δίδυμος κύηση ΜΧ/ΔΑ με σύλληψη αυτόματη,
παρεπέμφθη σε ηλικία κύησης 34w από νοσοκομείο της περιφέρειας λόγω πιθανού TTTS. Μετά από στενή
υπερηχογραφική παρακολούθηση αποκλείσθηκε το TTTS και με πιθανή διάγνωση sGR, προγραμματίσθηκε
τοκετός στις 36w. ‘Ελαβε σχήμα εμβρυϊκής πνευμονικής προετοιμασίας με κορτικοστεροειδή. Λόγω
ευνοϊκών μαιευτικών προϋποθέσεων (Bishop score > 6 ) και αυτόματων ωδίνων, έγινε πρόκληση τοκετού με
δακτυλική αποκόλληση και εν συνεχεία ρήξη μεμβρανών στις 36w. Ο τοκετός ολοκληρώθηκε στην αίθουσα
του Χειρουργείου, υπό συνεχή καρδιοτοκογραφική και διαλείπουσα υπερηχογραφική παρακολούθηση,
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παρουσία 1 ειδικευμένου και 2 ειδικευομένων μαιευτήρων, 2 μαιών, 2 νεογνολόγων και αναισθησιολόγου,
με ταυτόχρονη ετοιμότητα του προσωπικού του Χειρουργείου για την άμεση διενέργεια καισαρικής τομής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Τοκετός επί κεφαλικής προβολής νεογνού θήλεος 2550 γρ που έκλαψε αμέσως. Ακολούθησε
τεχνητή ρήξη του δευτέρου θυλακίου, ταχεία κάθοδος και τοκετός επί κεφαλικής προβολής νεογνού θήλεος
1800 γρ που έκλαψε αμέσως. Αυτόματη υστεροτοκία του κοινού πλακούντα. Τα δύο νεογνά μεταφέρθηκαν
στη ΜΕΝΝ, όπου και νοσηλεύθηκαν για σύντομο διάστημα κυρίως λόγω οριακής προωρότητας και, σε ό,τι
αφορά το ένα, χαμηλού βάρους γέννησης, χωρίς να εμφανίσουν κάποια σοβαρή επιπλοκή κατά τη νοσηλεία
τους. Το 3ο στάδιο του τοκετού, όπως και η λοχεία για τη μητέρα ήταν ομαλή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ελλιπής εκπαίδευση στη διεκπεραίωση δύσκολων κολπικών τοκετών, αλλά και ο φόβος
για την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε δικαστικές διώξεις,
συμβάλλουν ώστε παλαιοί και νεότεροι ιατροί από κοινού να υιοθετούν την «αμυντική» ιατρική, με
τελικό αποτέλεσμα τη γνωστή αδικαιολόγητη αύξηση του ποσοστού των καισαρικών τομών. Παρόλα
αυτά, η προσπάθεια κολπικού τοκετού διδύμων ακόμη και μονοχοριακών, μπορεί να γίνει σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία, τουλάχιστον όταν υπάρχουν ευνοϊκές μαιευτικές προϋποθέσεις, με σχετική ασφάλεια σε
οργανωμένα κέντρα με την κατάλληλη εμπειρία.

EP-51. ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ (MOLECULAR BIOMARKERS) ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ (CIN)
Σοφούδης Χ.1, Μοσχοπούλου Σ.1, Ζιώρης Κ.2
1
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Κωνσταντοπούλιου Γενικού Νοσοκομείου Ν.Ιωνίας, 2Μητέρα, Ιδιωτικό
Μαιευτήριο, Όμιλος Υγεία

Εισαγωγή: Σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία, ο ετήσιος επιπολασμός τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής
νεοπλασίας στην Ευρώπη υπολογίζεται σε πάνω από 300.000 περιπτώσεις. Η πλειοψηφία αυτών ανήκει
σε περιπτώσεις CIN 1 και CIN 2. Η χρήση μέσω κλινικών μελετών μορικών δεικτών αποδεικνύεται
σημαντική, δεδομένου ότι μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες πρώιμης διάγνωσης τραχηλικής
ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας.
Σκοπός: Ενδελεχής συλλογή και καταγραφή τρέχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας ανάδειξης του κλινικού
ρόλου μοριακών δεικτών στην πρώιμη διάγνωση τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας.
Συζήτηση: Ο θεραπευτικός σχεδιασμός ασθενών με ιστολογική επιβεβαίωση CIN 1 και CIN 2, βασίζεται στην
παραδοχή, ότι η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σε CIN 3 και μετέπειτα σε διθητική. Το μειονέκτημα όλων των
ανωτέρω αποτελεί το γεγονός της χαμηλής προγνωστικής αξίας. Αυτή τη κατάσταση πιστοποιεί το γεγονός
της εκτέλεσης πολλών περιπτώσεων υπερθεραπείας.
Συγκεκριμένοι τύποι βιοδεικτών, οι οποίοι ανήκουν στο μονοπάτι των κυτοκινών και της φλεγμονώδους
διεργασίας, της κυτταρικής προσκόλλησης, των αυξητικών παραγόντων έχουν μελετηθεί. Όλοι οι
ανωτέρω διακατέχονται από υψηλό ποσοστό θετικής προγνωστικής αξίας που σε συνδυασμό με τη
λήψη κολποτραχηλικού επιχρίσματος μπορούν να χησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη προκειμένου να
προσδιοριστεί το ποσοστό γυναικών με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης πρώιμης τραχηλικής ενδοπειθηλιακής
νεοπλασίας αλλά και διηθητικής νόσου.
Συμπέρασμα: Η χρήση μοριακών βιοδεικτών στην ανακάλυψη πρώιμης τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής
νεοπλασίας αποτέλεσε κλινική επανάσταση στη καθημερινή κλινική πρακτική. Παρόλο αυτά σημαντική και
επιβεβλημένη θεωρείται η συνεισφορά περισσότερων κλινικών ερευνών και μεταναλύσεων προς αυτή την
κατεύθυνση
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EP-52. ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ & ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΘΕΝΗ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Βασιλειάδου Δ., Λιτός Μ., Τριανταφυλλίδη Β., Μπαλαμώτη Σ., Μπακαλιάνου Κ., Γερολυμάτος Α.
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων

Σκοπός: Τα μυκοπλάσματα είναι μικροοργανισμοί που απαντώνται συχνά στην καθ’ημέρα πράξη και
είναι πολλά τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαχείρισή τους. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η
αποσαφήνιση των ζητημάτων αυτών.
Υλικά & Μέθοδος: Η μελέτη αυτή αποτελεί ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας και των διεθνών
κατευθυντήριων οδηγιών.
Αποτελέσματα: Τα μυκοπλάσματα είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία μικροοργανισμών που αποικίζουν
τους βλεννογόνους της αναπνευστικής και της γεννητικής οδού και αποτελούν τους μικρότερους ζώντες
οργανισμούς. Στην γεννητική οδό απαντώνται τα Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum και Mycoplasma genitalium. Τα τρία πρώτα είναι συχνά σε ασυμπτωματικές υγιείς γυναίκες,
οι οποίες εμφανίζουν αποικισμό του κόλπου από ουρεοπλάσματα σε ποσοστό μέχρι και 80%, και από M.
hominis μέχρι και 50%, εξ’ ου και μπορούν να θεωρηθούν μέρος της συνήθους χλωρίδας του κόλπου.
Στις συμπτωματικές γυναίκες, η παρουσία των M. hominis, U. urealyticum ή U. parvum συχνά συνοδεύεται
από την παρουσία έτερου λοιμογόνου παράγοντα, του οποίου η θεραπευτική αντιμετώπιση προέχει και
συχνά θεραπεύει και το μυκοπλασματικό αποικισμό.
Αντίθετα, το M. genitalium φαίνεται πως συμπεριφέρεται ως αληθώς σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα
και έχει επίπτωση 1-3.3% στο γενικό πληθυσμό. Όταν ανευρίσκεται χρήζει στοχευμένης αντιβιοτικής αγωγής.
Συμπεράσματα: Οι γυναίκες που είναι αποικισμένες από Ureaplasma spp ή M. hominis και είναι
ασυμπτωματικές δε χρήζουν θεραπευτικής αντιμετώπισης. Εάν αυτά ανευρεθούν σε συμπτωματικές
ασθενείς ή εάν βρεθεί M. genitalium, χρειάζεται αντιβιοτική θεραπεία με πρώτη γραμμή την δοξικυκλίνη
και την αζιθρομυκίνη.

EP-53. ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ & ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

Βασιλειάδου Δ., Λιτός Μ., Τριανταφυλλίδη Β., Παπαμαργαρίτης Ε., Γερολυμάτος Α.
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων
Σκοπός: Η διερεύνηση της παθοφυσιολογίας του αποικισμού από μυκοπλάσματα κατά την κύηση.
Υλικά & Μέθοδος: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των κατευθυντήριων οδηγιών.
Αποτελέσματα: Τα μυκοπλάσματα της γεννητικής οδού περιλαμβάνουν τα Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum και Mycoplasma genitalium. Τα τρία πρώτα ανευρίσκονται τόσο σε υγιή
όσο και σε συμπτωματικά άτομα, με υψηλή επίπτωση (Ureaplasma spp: έως 80%, M. hominis: έως 50%),
που είναι αντίστοιχη και κατά την κύηση. Ο αποικισμός από μυκοπλάσματα κατά την κύηση έχει συσχετισθεί
με ποικίλες επιπλοκές, ωστόσο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν το αίτιο είναι τα μυκοπλάσματα καθ’ αυτά.
Οι μελέτες που διερευνούν την ενδεχόμενη αιτιολογική σχέση μεταξύ μυκοπλασματικού αποικισμού και
δυσμενούς περιγεννητικής έκβασης έχουν ποικίλους περιορισμούς, όσον αφορά τον υπό μελέτη πληθυσμό
(συμπτωματικές ή ασυμπτωματικές γυναίκες), το υπό μελέτη δείγμα (αμνιακό υγρό ή κολπικό επίχρισμα),
το χρόνο λήψης του δείγματος (πριν ή μετά την έναρξη πρόωρου τοκετού), τη διαγνωστική μέθοδο (PCR ή
καλλιέργεια). Επίσης, δεδομένα από προοπτικές μελέτες ανέδειξαν ότι μεγαλύτερη είναι η συσχέτιση του
πρόωρου τοκετού με άλλες λοιμώξεις που διαταράσσουν τη χλωρίδα του κόλπου (βακτηριακή κολπίτιδα,
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T. vaginalis) παρά με την παρουσία μυκοπλασμάτων που συχνά συνυπάρχει. Για το λόγο αυτό, δεν κρίνεται
απαραίτητος ο έλεγχος ρουτίνας στις εγκύους, παρά μόνο εάν υπάρχει ένδειξη παθολογικής χλωρίδας του
κόλπου (επίπεδο Α). Όσον αφορά το M. genitalium, η παρουσία του έχει συσχετισθεί με πρόωρο τοκετό (OR 1.89)
και αυτόματες αποβολές (OR 1.82). Ωστόσο, δεδομένου του χαμηλού επιπολασμού του στο γενικό πληθυσμό,
επίσης δεν θεωρείται απαραίτητος ο έλεγχος ρουτίνας σε όλες τις εγκύους, παρά μόνο επί ενδείξεων.
Συμπεράσματα: Κατά την κύηση δεν κρίνεται απαραίτητος ο προληπτικός έλεγχος για πιθανό αποικισμό από
μυκοπλάσματα. Ωστόσο, εάν αυτός διαγνωσθεί πρέπει να αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά με μακρολίδες
(αζιθρομυκίνη).

EP-54. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ MONDOR. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Καραμανίδης Δ., Μαγιά Α., Μαντζάνη Τ., Αλατζίδου Δ., Φίλιου Στ., Γεωργόπουλος Α., Τζουτζέ Μεμέτ
Χασάν Ζ., Ιμάμ Μ., Κουτσούγερας Γερ.
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Σ.Υ. Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Σκοπός: Η παρουσίαση της κλινικής εικόνας, διάγνωσης και αντιμετώπισης της σπάνιας νόσου του mondor
στον μαστό.
Υλικό - μέθοδος: Η νόσος του mondor είναι ένας τύπος επιπολής θρομβοφλεβίτιδας των υποδόριων φλεβών,
ειδικότερα του προσθιο-πλάγιου θωρακο-κοιλιακού τοιχώματος. Προσβάλει κυρίως τις φλέβες της περιοχής
του μαστού και μασχάλης. Πρόκειται για μία 35 ετών γυναίκα, η οποία προσήλθε στο ιατρείο μαστού της
κλινικής μας με άλγος στον αριστερό μαστό από 5μέρου. Στην επισκόπηση και ψηλάφηση του μαστού
ανακαλύφτηκε επώδυνη σχηνοειδής σκληρία, χωρίς στοιχεία φλεγμονής, διατρέχουσα το έξω ημιμόριο
του αριστερού μαστού, 3 εκ επί τα εκτός της θηλής. Στο ιστορικό δεν ανέφερε τραυματισμό, χειρουργείο
ή άρση βαρών. Το οικογενειακό και ατομικό ιστορικό της ήταν ελεύθερο και δεν υπήρχαν παράγοντες
κινδύνου για καρκίνο μαστού ή θρομβώσεων. Παρ΄ όλα αυτά πραγματοποιήθηκε έλεγχος θρομβοφιλίας,
υπερηχογράφημα μαστών και μαστογραφία (ο οποίος απέβει αρνητικός). Η συμπτωματολογία υποχώρησε
σε 3 ημέρες με αντιφλεγμονώδη αγωγή και η θρομβωμένη φλέβα μετά από 4 εβδομάδες. Συμπέρασμα: η
νόσος του mondor είναι μία σπάνια καλοήθης πάθηση, υποχωρεί αυτόματα, δεν υποτροπιάζει και σπάνια
σχετίζεται με καρκίνο του μαστού. Η θεραπεία περιλαμβάνει μσαφ και σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου
θρομβοεμβολικής νόσου αγωγή με ηχμβ.

EP-55. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ανδριοπούλου Μ.1, Μάνος Α.2, Χάρος Δ.3
1
Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, 2Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής,
3
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μαιευτικής
Εισαγωγή: Η ενσυναίσθηση είναι η συναισθηματική σχέση όπου εγκαθίσταται μεταξύ ασθενών και
επαγγελματιών υγείας, όπου έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα την επιστημονική κοινότητα.
Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας της ενσυναίσθησης στην αλληλεπίδραση
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της σχέσης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και ασθενών.
Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία και το υλικό περιλαμβάνει την αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών
μελετών μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων των τελευταίων ετών.
Αποτελέσματα: Βάσει επιστημονικών μελετών των τελευταίων ετών η ενσυναίσθηση αναδεικνύεται πολύ
σημαντική στη σχέση που εγκαθίσταται μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και ασθενών. Η ενσυναίσθηση
συμβάλλει στη δημιουργία της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των ασθενών απέναντι στους ιατρούς και
στους άλλους επαγγελματίες υγείας, στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους, στη συμμετοχή στη θεραπεία,
στην ικανοποίηση και στη μείωση της ψυχικής δυσφορίας των ασθενών, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση
του άγχους τους, στην πρόληψη των συγκρούσεων, στην καλύτερη συμμόρφωση προς τη θεραπεία κ.α.,
Συμπεράσματα: Η ενσυναίσθηση επιφέρει συναισθηματική ισορροπία, συμμόρφωση και βελτιωμένα
κλινικά-θεραπευτικά αποτελέσματα στη διαδικασία της θεραπείας των ασθενών. Από την άλλη πλευρά, οι
επαγγελματίες υγείας νιώθουν ηθική ικανοποίηση.

EP-56. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΙΝ)
Βασιλειάδου Δ.1, Σοφούδης Χ.1, Ζιώρης Κ.2
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων, 2Μαιευτήριο Μητέρα,Όμιλος Υγεία

1

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου της υστεροσκόπησης στην
ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του ενδομητρίου (ΕΙΝ).
Υλικά & Μέθοδοι: Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Η υπερπλασία του ενδομητρίου έχει κλινική σημασία γιατί συχνά αποτελεί
πρόδρομη αλλοίωση του αδενοκαρκινώματος του ενδομητρίου. Η πρόδρομη βλάβη του ενδομητριοειδούς
αδενοκαρκινώματος τύπου Ι είναι η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του ενδομητρίου (παλαιότερα άτυπη
υπερπλασία του ενδομητρίου). Η οιστρογονική διέγερση του ενδομητρίου, όταν δεν αντισταθμίζεται από
την προγεστινική δράση, έχει διαφορετικά βιολογικά χαρακτηριστικά από τις αληθείς προκαρκινωματώδεις
βλάβες ή την αληθή νεοπλασία. Η διάκριση μεταξύ των οντοτήτων αυτών έχει σημαντική κλινική επίπτωση.
Ο αποκλεισμός του συνυπάρχοντος καρκινώματος με την αναρροφητική απόξεση είναι ιδιαίτερα
προβληματικός: περίπου το 40% των ασθενών που διαγνώστηκαν με ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του
ενδομητρίου κατά την αναρροφητική απόξεση είχαν εν τέλει αδενοκαρκίνωμα στη βιοψία της υστερεκτομής.
Η ακρίβεια της απόξεσης με ξέστρο συγκριτικά με την αναρροφητική απόξεση δεν είναι και πάλι απολύτως
σαφής, καθώς περίπου το 60% των δειγμάτων ελέγχουν λιγότερο από το μισό της ενδομήτριας κοιλότητας.
Η απόξεση με ξέστρο φαίνεται πάντως πως είναι λιγότερο πιθανό να χάσει έναν καρκίνο συγκριτικά με την
αναρροφητική απόξεση. Η υστεροσκόπηση συνοδευόμενη από κατευθυνόμενη λήψη βιοψίας είναι πιο
ευαίσθητη από την απλή διαγνωστική απόξεση. Η υστεροσκόπηση, παρόλο που δεν απαιτείται, συστήνεται
να γίνεται προ της απόξεσης ώστε να ελέγχεται η παρουσία διακριτών βλαβών αλλά και η κατάσταση
του υπολοίπου ενδομητρίου. Με τον τρόπο αυτό δύναται να επιβεβαιωθεί η διάγνωση μιας αληθούς
προκακοήθους βλάβης και να αποκλειστεί η παρουσία αδενοκαρκινώματος.
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EP-57. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ BLOCK ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Σοφούδης Χ.1, Ντίνιτς Μ.2, Ζιώρης Κ.3
1
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας, 2Τμήμα
Αναισθησιολογίας Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας, 3 Μαιευτήριο Μητέρα,Όμιλος Υγεία
Εισαγωγή: Με την αλματώδη ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας στον τομέα της μαιευτικής-γυναικολογίας
έχει καταστεί εφικτή η διενέργεια διαγνωστικής αλλά και τις περισσότερες φορές επεμβατικής
υστεροσκόπησης. Η διενέργεια της εν λόγω επεμβατικής μεθόδου μέσω καθολικής οπτικής επαφής όχι
μόνο διαγιγνώσκει αιτίες παθολογικών καταστάσεων εντός της μητριαίας κοιλότητας αλλά επεμβαίνει
θεραπευτικά εντός αυτής. Μέσω τρέχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας διερευνάται κατά πόσο εφικτός και
περισσότερο αντιπροσωπευτικός είναι ο ρόλος του παρατραχηλικού block σε υστεροσκοπικές επεμβάσεις.
Σκοπός: Η ανάδειξη του παρατραχηλικού block ως τρόπου αναισθησίας στη διενέργεια υστεροσκοπικών
επεμβάσεων.
Υλικό- Μέθοδος: Όλη η ενδελεχής μελέτη που πραγματοποιήθηκε αποτελεί επιστέγασμα αναδρομικής
μελέτης από ευρέως γνωστές βάσεις δεδομένων με κυριότερα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα το PubMed
και Cohrane database. Η όλη λογική της μεθόδου βασίζεται στη χορήγηση 20 ml 1% Lidocaine διαιρεμένη
σε 2ml στο σημείο σταθεροποίησης του τραχήλου και το υπόλοιπο αργά εγχυόμενο σε συγκεκριμένες
τραχηλικές ανατομικές περιοχές. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις, στην 4η και 8η και 2η , 4η , 8η , 10η
ώρα. Στις προς εξέταση ασθενείς χορηγούνται 30 λεπτά προ της επέμβασης per os 2mg lorazepam και 300
mg ibuprofen ως ενδεικνυόμενη αναλγητική λύση.
Συζήτηση: Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν διερευνηθεί προσπαθώντας να τεκμηριώσουν τον ρόλο
του παρατραχηλικού block στη διενέργεια υστεροσκοπικών επεμβάσεων. Μέσω προοπτικών μελετών
μελετήθηκαν η διάρκεια υστεροσκοπικής επέμβασης, ο βαθμός πόνου της ασθενούς κατά τη διάρκεια
ιατρικών χειρισμών στην επέμβαση αλλά και μετεγχειρητικά καθώς και εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά έναντι της γενικής αναισθησίας.
Συμπέρασμα: Είναι κοινά παραδεκτό, τεκμηριωμένο επιστημονικά μέσω πολυάριθμων επιστημονικών
μελετών, ότι η χρήση παρατραχηλικού block ως μέθοδος προεγχειρητικής αναισθησίας δεν διαφέρει
και δεν δημιουεργεί στατιστικά σημαντική διαφορά έναντι της γενικής αναισθησίας κατά τη διάρκεια
υστεροσκοπικών επεμβάσεων. Η συμμόρφωση της ασθενούς καθώς και η άψογη συνεργασία
αναισθησιολόγου, γυναικολόγου και λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί αναπόσπαστο κλειδί
ύψιστης επιτυχίας.
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EP-58. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ζαχαρής Κ., Κραββαρίτης Σ., Κωτσάκου Ε., Σταμούλη Φ., Ρούσση Ε., Χαρίτος Θ., Φούκα Α.
Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία

Σκοπός εργασίας: Οι γυναίκες που είναι πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αποτελούν
αδιαμφισβήτητα ευπαθή κοινωνική ομάδα, και ενδέχεται να εκτεθούν σε έλ-λειψη στέγης, κακή διατροφή
και περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή
των γυναικών που γέννησαν στη Μαι-ευτική Κλινική του Νοσοκομείου μας, οι οποίες προέρχονται από
ανοιχτές δομές προ-σωρινής φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών.
Υλικό-μέθοδος: Αναδρομική μελέτη των στοιχείων των γεννήσεων για το χρονικό διάστημα, Ιούλιος
2016-Δεκέμβριος 2018. Καταγράφηκαν η ηλικία των εγκύων, ο τόκος, ο τρόπος διεκπεραίωσης του τοκετού
καθώς και το βάρος γέννησης των νεογνών.
Αποτελέσματα: Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από 01/07/2016 έως 31/12/2018 σε σύνολο
1180 γεννήσεων οι 30 (2.54%) αφορούσαν γυναίκες πρόσφυγες με μέσο όρο ηλικίας τα 27 έτη (18 έως 46
χρόνων). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ήταν συριακής καταγωγής και η παρακολούθηση κατά την
κύηση ήταν ελλιπής. Από τον πληθυσμό της μελέτης 5 ήταν πρωτοτόκες (16.7%), 11 ήταν δευτεροτόκες
(36.6%), 3 τριτοτόκες (10%) και 11 ήταν πολυτόκες (από IVτοκες έως IXτοκες) (36.6%). Με φυσιολογικό
τοκετό γέννησαν 16 γυναίκες (53.33%), ενώ καισαρική τομή διενεργήθηκε σε 14 περιπτώσεις (46.66%).
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στις 8 από τις 14 καισαρικές τομές που διενεργήθηκαν ο λόγος ήταν η προηγούμενη
καισαρική τομή. Τα 16 ήταν άρρενα νεογνά και τα 14 θήλεα, ενώ το μέσο βάρος γέννησης των νεογνών ήταν
3055 γραμμάρια. Από τα 30 νεογνά, 3 παραπέμφθηκαν σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και οι
αιτίες παραπομπής ήταν αναπνευστική δυσχέρεια, ίκτερος και υπερωιοσχιστία.
Συμπεράσματα: Η μαιευτική φροντίδα στις γυναίκες πρόσφυγες είναι ένα ζήτημα με κοινωνικο-οικονομικές
προεκτάσεις που χρήζει στοχοθετημένων παρεμβάσεων δημόσιας υγείας, με σκοπό την πρόληψη δυσμενών
μητρικών και περιγεννητικών αποτελεσμάτων σε αυτό τον ευάλωτο πληθυσμό. Απαιτείται διαρκής προσοχή
στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των βασικών υπηρεσιών υγείας, για την προστασία των δικαιωμάτων
των προσφύγων γυναικών στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
του τοκετού και της λοχείας.

EP-59. ΟΛΙΓΑΜΝΙΟ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ

Στρατουδάκης Γ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Θεοφράστου Σ., Δαλακούρα Δ., Παπασταματίου Μ, Ebrahim
H., Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Σκοπός: Η υπερηχογραφική εκτίμηση της ελάττωσης του αμνιακού υγρού, στο τελευταίο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης και η έκβαση της κύησης.
Υλικά-μέθοδος: Μελετήσαμε 60 έγκυες, ηλικίας κύησης 35-39 εβδομάδες, τα τελευταία δύο χρόνια,
που στην υπερηχογραφική εκτίμηση της ποσότητας του αμνιακού υγρού με την μέθοδο των τεσσάρων
τεταρτημορίων, βρέθηκε χαμηλότερος δείκτης αμνιακού υγρού (ολιγάμνιο) μικρότερος των 5 cm.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Συνολικά διαπιστώθηκαν 6 περιπτώσεις με σύνδρομο ενδομήτριας
βραδύτητας της ανάπτυξης (21.4%) και 1 περίπτωση (3.5%) με απουσία του ενός νεφρού του εμβρύου. Στις
υπόλοιπες περιπτώσεις επρόκειτο για έμβρυα φυσιολογικού βάρους (78.6%), ενώ σε 12.7% διαπιστώθηκε η
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ύπαρξη κεχρωσμένου αμνιακού υγρού. Στα έμβρυα με σύνδρομο βραδύτητας της ανάπτυξης (IUGR) το βάρος
των εμβρύων κυμαινόταν μεταξύ 2000-2200χλγρ. Σε όλες τις περιπτώσεις με IUGR τα καρδιοτοκογραφικά
ευρήματα ήταν παθολογικά, το βιοφυσικό προφίλ των εμβρύων χαμηλό και ο πλακούντας εμφάνιζε
εκτεταμένες επασβεστώσεις. Oι τοκετοί των εμβρύων με IUGR διενεργήθηκαν με καισαρική τομή, ενώ στις
υπόλοιπες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν με κολπικό τοκετό, εκτός από 5 περιπτώσεις στις οποίες υπήρχε
μαιευτική ένδειξη, ανεξάρτητη από το ολιγάμνιο. O δείκτης Apgar score σε 10 έμβρυα με IUGR κυμαινόταν
μεταξύ 4-5 για το πρώτο λεπτό, ενώ στα υπόλοιπα έμβρυα ήταν φυσιολογικός. Η πορεία των εμβρύων ήταν
φυσιολογική μέχρι την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Οι περιπτώσεις με ολιγάμνιο συνιστούν παράγοντα
κινδύνου για την κύηση. Oι συχνότερες επιπλοκές που παρατηρούνται είναι η εμφάνιση συνδρόμου
ενδομήτριας βραδύτητας της ανάπτυξης, ενώ μικρότερης σημασίας είναι η ύπαρξη κεχρωσμένου αμνιακού
υγρού. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται η διενέργεια καισαρικής τομής και η αντιμετώπιση του νεογνού
σε εξειδικευμένο νεογνολογικό κέντρο.

EP-60. ΟΛΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΛΕΚΟΥΣΑ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΣΕ ΝΕΑΡΑ
ΑΣΘΕΝΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σοφούδης X.1, Ζιώρης K.2
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Κωνσταντοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας • Μαιευτική και
Γυναικολογική Κλινική Κωνσταντοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας • Μαιευτήριο Μητέρα, Όμιλος Υγεία
Εισαγωγή: Πολλές φορές διαδραματίζονται γυναικολογικά περιστατικά σε γυναίκες αναπαραγωγικής
κυρίως ηλικίας που έχουν ως τελική έκβαση τη δημιουργία συνθηκών οξείας κοιλίας με μοναδικό γνώμονα
την επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση αυτών. Σημαντικοί παράγοντες που λαμβάνονται πάντα υπόψη
αποτελούν η αναπαραγωγική ικανότητα της ασθενούς καθώς και η όσο δυνατόν συντηρητική προσέγγιση
του περιστατικού. Η έγκαιρη διάγνωση καθώς και η ενδελεχής αντιμετώπιση αποτελούν σημαντικούς
πυλώνες επιτυχίας οι οποίοι διαδραματίζονται και στην περιπτωσή μας.
Σκοπός: Ανάδειξη, αντιμετώπιση και συστηματική μετεγχειρητική παρακολούθηση περίπτωσης ολικής
νέκρωσης εξαρτήματος περιπλέκουσας οξεία κοιλία σε νεαρά ασθενή.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 35 ετών με ιστορικό ενός φυσιολογικού τοκετού και ελεύθερου
γυναικολογικού ιστορικού προσέρχεται στα Τ.Ε.Π αιτιόμενη έντονο κολιακό άλγος και άίσθημα αδυναμίας
και εφίδρωσης. Η κλινική εξέταση ανέδειξε διάχυτο rebound σε ολόκληρη την κοιλιακή χώρα, κοιλιακά
μυικά τοιχώματα συνεσπασμένα καθώς κλινική ένδειξη ταχυκαρδίας. Η γυναικολογική εξέταση ανέδειξε
τραχηλική ευασθησία. Ο U/S που διενεργήθηκε απκάλυψε έντονη διόγκωση του δεξιού εξαρτήματος με
παρουσία υγρού στο χώρο του Δουγλασσείου, περιμητρικά,περιωοθηκικά, στο χώρο του Morrison. Καθώς
η κλινική εικόνα της ασθενούς χειροτέρευε, οι εργαστηρικοί δείκτες αποκτούσαν χαμηλότερη τιμή,κρίθηκε
σκόπιμη η διενέργεια ερευνητικής λαπαροτομίας.
Κατά την είσοδο στην περιτοναική κοιλότητα, διαπιστώθηκε η εικόνα διάχυτου αιμοπεριτοναίου με
εμφάνιση ολικής νέκρωσης του εν λόγω εξαρτήματος. Η ασθενής υποβλήθηκε σε δεξιά εξαρτηματεκτομή
και πλήρη επισκοπικό έλεγχο ολόκληρης της περιτοναικής κοιλότητας.
Ο ιστολογικός έλεγχος ανέδειξε βαθυέρυθρο μόρφωμα διαστλασεων 9Χ7Χ4,5 εκ.,πλήρως αιμορραγικά
νεκρωμένο, χωρίς ύπαρξη υπολειμματικού φυσιολογικού ιστού. Στις διατομές ειναι κυρίως συμπαγές,
βαθυέρυθρο πεικλείοντας κυστικό χώρο μ.δ. 3 εκ. Με υποκίτρινο ορώδες περιέχομενο. Ο κυστικός χώρος
επενδύεται από μονόστοιβο επιθήλιο χωρίς ατυπία επί ορώδους κύστεως. Στοιχεία κακοήθειας στις
ελεγχθείσες τομές δεν ανευρέθησαν.
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Συζήτηση: Η κυριότερη αιτία εξαρτηματικής νέκρωσης σε αναπαραγωγικής ηλκίας γυναίκες αποτελεί η
συστροφή της σύστοιχης ωοθήκης. Με τον στραγγαλισμό της σύστοιχης αιμάτωσης δημιουργείται ισχαιμία
και έντονο αίσθημα κοιλιακού άλγους καθώς και νέκρωση αυτού. Στην κλινική περιπτωσή μας δεν συνέβησε
αυτό. Σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα αποτελούν η αναπαραγωγική ικανότητα
της ασθενούς καθώς και όσο δυνατόν συντηρητική προσέγγιση του περιστατικού. Σε περιπτώσεις ολικής
εξαρτηματικής νέκρωσης, όπως της δικής μας , η εξαρτηματεκτομή θεωρείται μονόδρομος.
Συμπέρασμα: Ολική νέκρωση εξαρτήματος αποτελεί παραμελημένη περίπτωση, η οποία πολλές φορές
οδηγεί σε περιτονίτιδα και συνθήκες οξείας κοιλίας, κατά την οποία απαιτείται λόγω άμεσου κινδύνου της
ίδιας της ασθενούς την χειρουργική αντιμετώπιση αυτής. Ενδελεχής διάγνωση και αντιμετώπιση αυτής,
αποτελούν απαραίτητα εφόδια χειρουργικής ίασης.

EP-61. ΟΞΥ ΛΙΠΩΔΕΣ ΗΠΑΡ ΣΕ ΚΥΗΣΗ 33 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ
ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κοντού Λ., Κουερίνης Ε., Μενδρινού Γ., Τσοχρίνης Α., Κάκκος Λ., Τσαβεζ Ν.
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων”

Eισαγωγή/σκοπός: Το οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης αποτελεί σπάνια αλλά επείγουσα κατάσταση. Χωρίς
έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε μητρικό και εμβρυϊκό θάνατο. Εμφανίζεται
συχνότερα στο 3ο τρίμηνο κυήσεως και αντιμετωπίζεται με πρόοδο τοκετού. Το παρακάτω περιστατικό
αναφέρεται σε μια τέτοια παθολογική κατάσταση, η συχνότητα της οποίας υποεκτιμάται γιατί η ακριβής
διάγνωση μπαίνει μόνο με ιστολογική εξέτασης ήπατος ενώ προεξαρχεί η ανάγκη για άμεση περάτωση της
κυήσεως.
Παρουσίαση περιστατικού: Τεταρτοτόκος 33ετών, πρόσφυγας, διανύουσα κύηση 33 εβδομάδων
υπερηχογραφικά, προσεκομίσθη στα τεπ απτό γν λέρου με οξύ άλγος επιγαστρίου, ναυτία, εμέτους και
ζάλη από 48ώρου. Επιπροσθέτως, αναφέρεται ολιγουρία από 24ώρου. Ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό.
Η ασθενής ήταν αιμοδυναμικά σταθερή. Διαπιστώθηκε θετική καρδιακή λειτουργία του εμβρύου. Aπ’ τον
εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε λευκοκυττάρωση πολυμορφοπυρηνικού τύπου, αναιμία, επηρεασμένη
νεφρική λειτουργία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, υπερχολερυθριναιμία, υπερουριχαιμία και διαταραχές
πηκτικότητας. Πραγματοποιήθηκε απεικονιστικός έλεγχος και εκτιμήθηκε από χειρουργούς και παθολόγους.
βάση των κριτηρίων sawnsea, ετέθη ισχυρή υποψία για οξύ λιπώδες ήπαρ κυήσεως. Ενημερώθηκε το
χειρουργείο, αναισθησιολογικό και νεογνολογικό τμήμα και λόγω μη ύπαρξης ενεργού τοκετού διενεργήθηκε
επείγουσα καισαρική τομή. Έτεκεν νεογνό ζων και αρτιμελές 2030gr με apgar score 9/10.
Η ασθενής επέστρεψε σε θάλαμο της μ/γ κλινικής σε καλή γενική κατάσταση. Ακολουθήθηκε συντηρητική
αγωγή, παρακολούθηση με σταδιακή ομαλοποιήση και της κλινικής εικόνας και του παθολογικού
εργαστηριακού ελέγχου, και έλαβε εξιτήριο 1 εβδομάδα μετά.
Συμπεράσματα: Το παραπάνω περιστατικό αποδεικνύει ότι ο γυναικολόγος θα πρέπει να είναι σε
επαγρύπνηση για την αναγώριση επειγουσών καταστάσεων στην κυήση, στις οποίες δεν είναι εφικτό να
τεθεί επακριβής διάγνωση αλλά είναι αναγκαίο να γίνει άμεση αντιμετώπιση προς μείωση περιγεννητικής
και μητρικής νοσηρότητας και θνησιμότητας.
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EP-62. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΜΕ
ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΔΙΗΘΗΣΗ TOY ΜΥΟΜΗΤΡΙΟΥ

Ντιούδη Μ.1, Σούκου Ε.1, Μπουρνούδη Ι.1, Κουβελάς Σ.1, Γκριτζέλη Σ.1, Αλεξίου Ε.2
1
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, 2Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού επιπωματικού πλακούντα με αμφίβολη διήθηση του
μυομητρίου.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 36 ετών ,δευτεροτόκος κατόπιν φυσιολογικής σύλληψης, με ιστορικό ενός φυσιολογικού
τοκετού και ελεύθερο γυναικολογικό ιστορικό διαγιγνώσκεται κατά τον προγεννητικό έλεγχο 2ου τριμήνου
με επιπωματικό πλακούντα. Στις 32 εβδομάδες κύησης, κατά το υπερηχογράφημα ανάπτυξης, δεν μπορεί να
αποκλειστεί με ασφάλεια η πιθανότητα διήθησης του μυομητρίου από τον πλακούντα. Στις 35 εβδομάδες
της κύησης η ασθενής υποβάλλεται σε MRI κοιλίας η οποία αποκλείει τη διείσδυση του πλακούντα σε
παρακείμενα όργανα αλλά δεν αποκλείει τη διήθηση του μυομητρίου. Από τον υπερηχογραφικό έλεγχο
ο πλακούντας εμφανίζεται πρόσθιος ενώ εκτείνεται έως το ύψος του ομφαλού και το σχήμα του εμβρύου
είναι εγκάρσιο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στις 36 εβδομάδες η ασθενής υποβάλλεται σε προγραμματισμένη καισαρική τομή. H
έξοδος του νεογνού διευκολύνθηκε μέσω κάθετης τομής επί του πυθμένα της μήτρας ώστε ο πλακούντας
να μείνει ακέραιος. Δεν διαπιστώθηκε μακροσκοπικά διείσδυση του πλακούντα σε παρακείμενους ιστούς.
Μετά τη συρραφή της μήτρας ακολούθησε τυπική μαιευτική υστερεκτομή με παραμονή του πλακούντα
εντός της ενδομήτριας κοιλότητας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διάγνωση του διηθητικού πλακούντα επιβεβαιώνεται μόνο ιστολογικά. Πολύ βοηθητική
αποδεικνύεται και η μαγνητική τομογραφία ως προς την καθοδήγηση του γυναικολόγου για την επιλογή της
κατάλληλης χειρουργικής τεχνικής προς όφελος της μητέρας και του νεογνού.

EP-63. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ-ΜΙΑ ΜΗ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗ ΠΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Χιόνης Α., Καραγκούνη Α., Παπαγεωργίου Μ., Πιττοκοπίτου Σ., Δάγλας Κ., Γιαννακόπουλος Κ.
Γυναικολογική κλινική, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η περιγραφή και αντιμετώπιση ενός περιστατικού πρωτοπαθούς Ca σάλπιγγας σε
ασθενή 53 ετών, με σκοπό να επισημάνουμε ότι βάση νεοτέρων απόψεων ένα σημαντικό ποσοστό καρκίνων
ωοθήκης φαίνεται να ξεκινά από τις σάλπιγγες.
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Ο πρωτοπαθής καρκίνος της σάλπιγγας είναι συνήθως αδενοκαρκίνωμα. Λόγω της
σιωπηλής συμπτωματολογίας, η διάγνωση του γίνεται σε προχωρημένο στάδιο. Παρουσιάζουμε την
περίπτωση μιας 53χρονης μετεμμηνοπαυσιακής γυναίκας η οποία προσήλθε στο στα Τ.Ε.Ι. του Γ.Ν.Α.
«ΛΑΙΚΟ» για αντιμετώπιση εκτεταμένης καρκινωμάτωσης, παρουσία εξαρτηματικής μάζας, ασκίτη και
περιτοναϊκών εμφυτεύσεων. Το ιστορικό της ασθενούς ξεκινάει προ 6μήνου με εμπύρετο και θωρακαλγία.
Πραγματοποιήθηκε παρακέντηση υπεζωκοτικής συλλογής, θετική για μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πιθανά
αδενικού τύπου. Στη συνέχεια υπεβλήθη σε pet scan και υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων τα
οποία ανέδειξαν στην ανατομική θέση του δεξιού εξαρτήματος ευμεγέθη κυστικό σχηματισμό, εκτεταμένη
λεμφαδενοπάθεια καθώς και εμφυτεύσεις στο περιτόναιο και επί των εντερικών ελίκων. Από τον έλεγχο
των καρκινικών δεικτών ανεδείχθη ιδιαίτερα αυξημένο Ca125.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ακολούθως, η ασθενής υπεβλήθη σε λαπαροσκόπηση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με λήψη
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βιοψιών. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε υψηλόβαθμης κακοήθειας ορώδες καρκίνωμα του γεννητικού
συστήματος. Η ασθενής εν συνεχεία προσήλθε στην κλινική μας, όπου υπεβλήθη σε νεοεπικουρική
χημειοθεραπεία και ακολούθως σε ενδιάμεση ογκομείωση. Το πόρισμα της ιστολογικής έκθεσης ανέδειξε
ορώδες καρκίνωμα σάλπιγγας υψηλόβαθμης κακοήθειας σταδίου IIIC.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο πρωτοπαθής καρκίνος της σάλπιγγας εθεωρείτο ένας ιδιαιτέρως σπάνιος όγκος με
επίπτωση μικρότερη του 2% των κακοηθειών του γυναικείου γεννητικού συστήματος. Ωστόσο, ιστολογικές,
μοριακές και γενετικές ενδείξεις φαίνεται να υποδεικνύουν πως τα ποσοστά αυτά είναι ιδιαιτέρως
υποεκτιμημένα. Τα ευρήματα αυτά, εφόσον επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες μελέτες ,έχουν καθοριστικές
επιπτώσεις στην πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.

EP-64. Σ.WEBER-OSLER-RENDU ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

Σούκου Ε.1, Ντιούδη Μ.1, Γκριτζέλη Σ.1, Μπουρνούδη Ι.1, Κουβελάς Σ.1, Αμάρι Μ.1, Κούκουρα Ο.2
Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 1Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 2
Σκοπό εργασίας: Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση ενός πολύ σπάνιου περιστατικού που αφορά
στη διάγνωση του συνδρόμου WEBER-OSLER-RENDU κατά τη διάρκεια της κύησης.
Υλικά – μέθοδος: ασθενής, 32 ετών, στην 29w κύησης, προσήλθε στα ΤΕΠ λόγω πρόωρων συστολών.
Εισήχθη στην κλινική με σκοπό να λάβει τοκολυτική αγωγή. Κατά την διάρκεια της νοσηλείας της η ασθενής
αναφέρει επιστάξεις. Η κλινική εξέταση ανέδειξε τηλεαγγειεκτασίες στο δέρμα του κορμού , του προσώπου
καθώς και στα χείλη. Από το οικογενειακό της ιστορικό η ασθενής αναφέρει έναν συγγενή 1ου βαθμού
ο οποίος πάσχει από σ.WEBER-OSLER-RENDU. Η κλινική διάγνωση του συνδρόμου WEBER-OSLER-RENDU
απαιτεί την παρουσίαση τριών από τα ακόλουθα κριτήρια: 1) ένας συγγενής πρώτου βαθμού που πάσχει,
2) επιστάξεις, 3) πολλαπλές βλεννοδερματικές τηλαγγειεκτασίες και 4) μεγάλες δυσπλασίες σε σπλαχνικά
όργανα, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου, των πνευμόνων και του ήπατος.
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Η ασθενής διεγνώσθη με το σύνδρομο WEBER-OSLER-RENDU. Υπεβλήθη
σε πνευμονολικό και νευροχειρουργικό έλεγχο χωρίς παθολογικά ευρήματα. Η τοκολυτική αγωγή απέδωσε
και έτσι η ασθενής εξήλθε σε καλή γενική κατάσταση. Προγραμματίστηκε για καισαρική τομή υπό γενική
αναισθησία την 37+3η εβδομάδα της κύησης χωρίς επιπλοκές σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Γεννήθηκε ένα
άρρεν νεογνό 3620γρ .

EP-65. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Στρατουδάκης Γ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Θεοφράστου Σ., Δαλακούρα Δ., Παπασταματίου Μ, Ebrahim
H., Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Σκοπός: Η σύγκριση της έκβασης κυήσεων με έλεγχο καμπύλης σακχάρου στο πρώτο τρίμηνο σε σχέση με
εκείνες που η διάγνωση έγινε μεταξύ 24ης και 28ης εβδομάδας κύησης.
Υλικά-μέθοδος: Την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2018 οι έγκυες χωρίσθηκαν σε δύο
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ομάδες αναλόγως αν είχαν υποβληθεί σε καμπύλη σακχάρου στο πρώτο τρίμηνο της κύησης ή αργότερα.
Μελετήθηκε η μητρική ηλικία, ο δείκτης μάζας σώματος, η πολυτοκία, οι προηγούμενοι τοκετοί, η ηλικία
κύησης που έγινε η διάγνωση και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών σακχάρου, ο τρόπος τοκετού, η ηλικία
κύησης στον τοκετό, το βάρος νεογνού, η βαθμολογία Apgar, η προωρότητα του τοκετού, η παθολογία της
κύησης και οι επιπλοκές στον τοκετό.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Συνολικά βρέθηκαν 228 έγκυες με σακχαρώδη διαβήτη κύησης, από τις
οποίες 66 (ομάδα 1) στο πρώτο τρίμηνο και 162 (ομάδα 2) στο διάστημα μεταξύ 24ης και 28ης εβδομάδας
κύησης. Περίπου 80% της ομάδας 2 ρυθμίστηκε με δίαιτα και το υπόλοιπο 20% χρειάστηκε φαρμακευτική
αγωγή, ενώ στην πρώτη ομάδα 36 (54.5%) ασθενείς ρυθμίστηκαν με δίαιτα και 30 (45.5%) χρειάστηκαν
φαρμακευτική αγωγή. Το ποσοστό εμφάνισης μακροσωμίας ήταν 27.2% στην ομάδα 1 και 9.8% στην
ομάδα 2. Το ποσοστό καισαρικής τομής στην ομάδα 1 έφτασε στο 69,7%, ενώ στην ομάδα 2 ήταν 39,5%.
Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην εμφάνιση πρόωρου τοκετού και προεκλαμψίας. Οι επιπλοκές
που σχετίζονται με τη μητρική και νεογνική έκβαση των κυήσεων ήταν σαφώς περισσότερες στην ομάδα
με τη διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη κύησης στο πρώτο τρίμηνο, αν και είχαν περισσότερη προγεννητική
φροντίδα.

EP-66. ΣΠΑΝΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ

Στρατουδάκης Γ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Θεοφράστου Σ., Δαλακούρα Δ., Παπασταματίου Μ, Ebrahim
H., Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού εγκύου με σπάνιο σύμπτωμα εκδήλωσης βαριάς προεκλαμψίας.
Υλικά-μέθοδος: Αποτέλεσε έγκυος πρωτοτόκος 33 ετών, με ατομικό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, τύπου 1.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η ασθενής προσήλθε σε ημέρα γενικής εφημερίας στη ΜαιευτικήΓυναικολογική Κλινική στην 34η εβδομάδα μονήρους κύησης με ήπιο οίδημα άκρων, προσώπου και έντονο
λεμφοίδημα αιδοίου, υπέρταση, λευκωματουρία και κλινικά και εργαστηριακά σημεία οξείας νεφρικής
ανεπάρκειας. Μέχρι τότε η ασθενής είχε υποβληθεί σε όλο το φάσμα των προβλεπόμενων εργαστηριακών
εξετάσεων και σε όλους τους υπερηχογραφικούς ελέγχους κάθε τριμήνου (αυχενική διαφάνεια, ανατομικό,
γ΄ επιπέδου καρδιάς, βιοφυσικό προφίλ) και σε κάθε επίσκεψη στο τακτικό ιατρείο, χωρίς να διαπιστωθεί κάτι
παθολογικό. Λόγω της σοβαρής κατάστασης και της ραγδαίας επιδείνωσης αυτής αποφασίστηκε επείγουσα
καισαρική τομή. Η καισαρική τομή εκτελέστηκε χωρίς κάποια διεγχειρητική επιπλοκή και το νεογνό, βάρους
2650 γραμμαρίων, μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε στη Νεογνολογική ΜΕΝΝ του Νοσοκομείου μας. Η
ασθενής ακολούθως, λόγω της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, μεταφέρθηκε για καλύτερη παρακολούθηση
και αντιμετώπιση στη μονάδα εντατικής νοσηλείας. Το λεμφοίδημα του αιδοίου και τα γενικευμένα οιδήματα
υποχώρησαν εντός των δύο πρώτων μετεγχειρητικών ημερών και η ασθενής εξήλθε με τη βελτίωση της
συμπτωματολογίας. Άρα εκτός των οιδημάτων του προσώπου και των άκρων, σε ορισμένες περιπτώσεις
σοβαρής προεκλαμψίας μπορεί να παρατηρηθεί και έντονο οίδημα στην περιοχή του αιδοίου, η πρόγνωση
του οποίου φαίνεται να ήταν καλή στο περιστατικό μας, λόγω της έγκαιρης αντιμετώπισης.
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EP-67. ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΚΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Μαργαρίτη Χ., Μαυρίδου Α., Παπαδάκη Μ., Παναγιωτίδη Ε., Θανοπούλου Β., Καραγιαννόπουλος Α.,
Μπράβου Κ., Πέγκου Α., Χρισταντώνη Ε., Τσανάκαλης Ε., Καραϊσκάκης Π.
Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα” Μαιευτικό - Γυναικολογικό τμήμα
Εισαγωγή: Η στένωση αορτικής βαλβίδας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας οφείλεται συνήθως στο
ρευματικό πυρετό. Επίτοκες με μετρίου εώς σοβαρού βαθμού στένωση παρουσιάζουν συχνά σοβαρές
αιμοδυναμικές διαταραχές στο τρίτο τρίμηνο και τοκετό λόγω φυσιολογικής αύξησης του όγκου πλάσματος
και της καρδιακής συχνότητας.
Η Ευρωπαική Εταιρεία Καρδιολογίας ταξινομεί τις καρδιοπαθείς επίτοκες σε 4 κατηγορίες:
WHO I: Χωρίς κίνδυνο αυξημένης μητρικής θνητότητας, ήπια ή καθόλου αύξηση της μητρικής νοσηρότητας
WHO II: Ήπια αυξημένη μητρική θνητότητα, μέτρια αύξηση της μητρικής νοσηρότητας
WHO III: Σημαντικά αυξημένη μητρική θνητότητα, μεγάλη αύξηση της μητρικής νοσηρότητας
WHO IV: Υψηλή μητρική θνητότητα, μεγάλη αύξηση της μητρικής νοσηρότητας
Επίτοκες με ήπια/μέτρια στένωση: WHO II-III. Σοβαρή συμπτωματική στένωση: WHO IV
Στόχος: Παρουσίαση του τρόπου αντιμετώπισης περιστατικού που προσήλθε στο νοσοκομείο
Υλικό-μέθοδος: Τριτοτόκος,19 ετών, στην 36η εβδομάδα κύησης προσέρχεται προς μαιευτική
αντιμετώπιση. Α/Α: δύο φυσιολογικοί τοκετοί, άγνωστης φύσεως καρδιολογικό χειρουργείο στην ηλικία
των 8 ετών, δύσπνοια από τριμήνου. Πόρισμα καρδιολογικού υπερηχογραφήματος: σοβαρού βαθμού
στένωση αορτικής βαλβίδας, υπερτροφία τοιχώματος και διάταση αριστερής κοιλίας. Κλινική καρδιολογική
συνεκτίμηση: κύηση υψηλού κινδύνου, σύσταση αποπεράτωσης τοκετού με καισαρική τομή και νοσηλεία
σε καρδιολογική ΜΕΘ.
Στην 37η εβδομάδα κύησης υποβάλλεται σε εκλεκτική καισαρική τομή. Μετεγχειρητικά νοσηλεύεται
στην καρδιολογική ΜΕΘ προς παρακολούθηση. 48 ώρες μετά μεταφέρεται σε θάλαμο λεχωίδων. Ομαλή
μετεγχειρητική πορεία, εξέρχεται την 5η ημέρα νοσηλείας.
Aποτελέσματα-Συμπεράσματα: Σε στένωση αορτικής βαλβίδας ο τοκετός εξατομικεύεται. Σε ηπιότερες
μορφές είναι εφικτός ο φυσιολογικός τοκετός. Επίτοκες κατηγορίας III-IV υποβάλλονται υποχρεωτικά σε
προγραμματισμένη καισαρική τομή υπό επισκληρίδιο αναισθησία σε κέντρο με καρδιολογική υποστήριξη.

EP-68. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Ζαχαρής Κ.1, Κραββαρίτης Σ.1, Χαρίτος Θ.1, Χρυσαφοπούλου Ε.2, Φούκα Α.1
1
Μαιευτική-Γυναικολογικής Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία, 2Μαία, Απόφοιτος ΑΤΕΙ εσσαλονίκης
Σκοπός εργασίας: σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσδιορίσει τις σεξουαλικές συνήθειες των
γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και να αποτυπώσει τις τυχόν διαφοροποιήσεις στη σεξουαλική
τους δραστηριότητα εκτός κύησης.
Yλικό-μέθοδος: κατά τη χρονική περίοδο ιανουάριος – μάιος 2018, 80 λεχωίδες συμπλήρωσαν ένα ανώνυμο
έντυπο κατά την έξοδο τους από τη μαιευτική κλινική του γενικού νοσοκομείου λαμίας. Το ερωτηματολόγιο
περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία, και ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητά τους και τη σεξουαλική
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της κύησης. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των απαντήσεων καθώς και
συσχέτιση μεταξύ των.
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Aποτελέσματα: στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 80 γυναίκες ηλικίας 15-47 χρόνων (μέσος όρος ηλικίας: 28
έτη), ενώ το ηλικιακό εύρος των συντρόφων τους ήταν από 15 έως 51 έτη. Για 39 γυναίκες (48,75%) ήταν η
πρώτη τους εγκυμοσύνη, για 26 ήταν η δεύτερη κύηση (32,5%), ενώ 13 διένυαν την τρίτη τους εγκυμοσύνη
(16,25%) και μόνο δύο (2,5%) είχαν ήδη τρία ή περισσότερα παιδιά. Aπό τις 80 λεχωίδες, οι 63, ποσοστό
78,75%, απάντησαν ότι είχαν σεξουαλικές επαφές κατά την κύηση. Εξ’ αυτών, οι 52 δήλωσαν ότι μειώθηκε
η συχνότητα των επαφών τους, ποσοστό 82,54%. Ανάμεσα στις 63 γυναίκες, το 15,87% είχαν σεξουαλικές
επαφές μόνο στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, το 30,16% είχε επαφές και κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ
επαφές καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης δήλωσε το 53,97%. Αξίζει να σημειωθεί ότι 11 λεχωίδες (17,46%)
δεν παρατήρησαν καμία αλλαγή στην τακτικότητα των επαφών τους, και από αυτές οι 8 ήταν πρωτοτόκες.
Το ποσοστό των λεχωίδων που δήλωσαν ότι δεν είχαν σεξουαλικές επαφές ήταν 21,25%• από αυτές το
64,70% απάντησε ότι μειώθηκε η διάθεσή τους για σεξουαλική επαφή, ενώ η επιθυμία του συντρόφου τους
μειώθηκε κατά 47%. Συνοπτικά, η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών ομαδοποιήθηκε ως εξής:
• 1 ή περισσότερες φορές/ημέρα: 4. 77%
• περίπου 3 φορές/ εβδομάδα: 28,57%
• <1 φορά/ εβδομάδα: 26,98%
• <2-3 φορές/μήνα: 39,68%
στο είδος των επαφών τα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως:
• αποκλειστικά κολπική επαφή: 49 στις 63 (77,77%)
• κολπική και από του στόματος επαφή:7 στις 63 (11,11%)
• κολπική και πρωκτική επαφή: 2 στις 63 (3,18%)
• κολπική, πρωκτική και από του στόματος επαφή: 2 στις 63 (3,18%)
• άλλου είδους επαφή (αμοιβαίος αυνανισμός, χάδια): 3 στις 63 (4,76%)
Οι γυναίκες που είχαν επαφές κατά την κύηση δεν χρησιμοποιούσαν προφυλακτικό σε ποσοστό 85,71%. Το
ποσοστό των γυναικών που απάντησε ότι απολάμβανε τη σεξουαλική επαφή περισσότερο κατά την κύηση
ήταν 19,04%, ενώ λιγότερη απόλαυση δήλωσε το 52,38% καμία διαφορά στην απόλαυση συγκριτικά με τις
επαφές εκτός κύησης απάντησε το 28,58%.
Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας στον τομέα της μαιευτικής θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με τις ψυχο-σεξουαλικές μεταβολές που μπορεί να παρουσιαστούν στη διάρκεια της κύησης. Είναι
σημαντικό, τα ζευγάρια να κατανοούν τις φυσιολογικές διακυμάνσεις του σεξουαλικού ενδιαφέροντος
και τη σταδιακή ελάττωση της σεξουαλικής επιθυμίας, μέσα από εξατομικευμένη συμβουλευτική, από
εξειδικευμένο προσωπικό και με σκοπό τόσο την προστασία της κύησης, όσο και την ελαχιστοποίηση του
άγχους σχετικά με τη σεξουαλική τους ζωή.

EP-69. ΣΥΝΔΡΟΜΟ FITZ-HUGH-CURTIS

Βελεγράκης Α., Ματαλλιωτάκης Μ., Ματαλλιωτάκης Ι.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Βενιζέλειο Γ. Ν. Ηρακλείου
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παρουσιάζουμε ένα σπάνιο περιστατικό πυελικής φλεγμονής με σύνδρομο FitzHugh-Curtis, που διαγνώστηκε και αντιμετωπίστηκε στην κλινική μας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ασθενής, 29 ετών, με μαιευτικό ιστορικό 2 ΦΤ και 1 παλίνδρομης κύησης 10
εβδομάδωνn, καπνίστρια και με θετικό HBsAg, παρουσίαζε από μηνός οξύ διαλείπον κοιλιακό και πυελικό
άλγος για το οποίο είχε επισκεφθεί 4 φορές το Τμήμα Επειγόντων Περισtατικών του νοσοκομείου και
επιπλέον νοσηλεύθηκε επί 3ήμερο στη Χειρουργική Κλινική, όπου και αντιμετωπίστηκε συντηρητικά ως
πιθανή ειλεΐτιδα. Υπεβλήθη μεταξύ άλλων σε CT άνω-κάτω κοιλίας, κολονοσκόπηση, TAS και TVS χωρίς ειδικά
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ευρήματα. Μεταφέρθηκε τελικώς στη Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική, όπου και προγραμματίσθηκε για
ερευνητική λαπαροσκόπηση σε δεύτερο χρόνο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ερευνητική λαπαροσκόπηση υπό γενική αναισθησία ανέδειξε τη χαρακτηριστική εικόνα
του συνδρόμου Fitz-Hugh-Curtis, με πολλαπλές χαλαρές συμφύσεις μεταξύ της πρόσθιας επιφάνειας του
ήπατος και του προσθίου κοιλιακού τοιχώματος δίκην χορδών βιολιού (violin strings) και φλεγμονώδη
εικόνα με ερυθρότητα και οίδημα στον ορογόνο της μήτρας και των σαλπίγγων. Η καλλιέργεια τραχηλικού
εκκρίματος, που ολοκληρώθηκε μετά την επέμβαση, ανέδειξε χλαμύδια και επιβεβαίωσε τη διάγνωση.
Εξάλλου, η ηπατική βιοχημεία της ασθενούς ήταν φυσιολογική και δεν υπήρχε κλινική ή εργαστηριακή
ένδειξη ενεργού ηπατίτιδας. Η ασθενής έλαβε θεραπεία με τριπλό αντιβιοτικό σχήμα, κεφοξιτίνη και
μετρονιδαζόλη ενδοφλεβίως και από του στόματος δοξυκυκλίνη, την οποία συνέχισε μετά την έξοδο από την
κλινική για 14 ημέρες, ενώ συνταγογραφήθηκε θεραπεία και για το σύντροφο. Μετά το τέλος της θεραπείας
υπεβλήθη σε νέα καλλιέργεια που ήταν αρνητική, ενώ ανέφερε ύφεση της συμπτωματολογίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το σύνδρομο Fitz-Hugh-Curtis αποτελεί μια σπάνια επιπλοκή της πυελικής φλεγμονώδους
νόσου, που οφείλεται συνήθως σε χλαμυδιακή ή γονοκοκκική λοίμωξη. Η διάγνωση, όπως φαίνεται και από
αυτό το περιστατικό, γίνεται λαπαροσκοπικά και εξ αποκλεισμού, δεν είναι εύκολη και χρειάζεται υψηλό
δείκτη κλινικής υποψίας καθώς συχνά το άλγος μιμείται άλλες συνήθεις χειρουργικές παθήσεις της κοιλίας.

EP-70. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Δαλακούρα Δ., Στρατουδάκης Γ., Κριαράς Α., Κοντεζάκης Π., Παπασταματίου Μ., Θεοφράστου Σ., Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χανίων Κρήτης
Σκοπός: Η διερεύνηση του προγραμματισμού ή όχι για εγκυμοσύνη, της διάρκειας της εγκυμοσύνης και η
αντιμετώπισή της σε γυναίκες που πάσχουν από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο.
Υλικά-μέθοδος: Μελετήθηκαν 18 περιπτώσεις κυήσεων γυναικών που έπασχαν από συστηματικό
ερυθηματώδη λύκο και αντιμετωπίσθηκαν στη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του ΓΝ Χανίων την
περίοδο 2011-2018. Χωρίσθηκαν σε 2 ομάδες γυναικών και συγκεκριμένα στην ομάδα προγραμματισμένης
κύησης (7 γυναίκες) και στην ομάδα απρογραμμάτιστης κύησης (11 γυναίκες) και μελετήθηκαν η πορεία
των κυήσεων και η περιγεννητική έκβαση και στις δύο ομάδες.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Όλες οι γυναίκες της ομάδας της απρογραμμάτιστης κύησης παρουσίασαν
σοβαρές επιπλοκές του συστηματικού ερυθηματώδη λύκου, ενώ στην ομάδα προγραμματισμένης κύησης
παρουσίασαν μόνο 2 ασθενείς. Η συχνότητα αποβολής, πρόωρου τοκετού και νεογνικής υποξίας ήταν
υψηλότερη στην ομάδα απρογραμμάτιστης κύησης σε σχέση με την ομάδα προγραμματισμένης κύησης.
Το μέσο βάρος νεογνών ήταν χαμηλότερο στην ομάδα απρογραμμάτιστης κύησης σε σχέση με την ομάδα
προγραμματισμένης κύησης. Συνολικά είχαμε 14 νεογνά, καμία εμβρυική απώλεια, 3 πρόωρους τοκετούς και
ένα νεογνικό συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Η προγραμματισμένη εγκυμοσύνη σε περίοδο σταθερότητας
ή ύφεσης της νόσου, η κατάλληλη θεραπεία και αντιμετώπιση μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια της
κύησης σε γυναίκες με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Στις περιπτώσεις που η φαρμακευτική αγωγή
είναι αναποτελεσματική και το έμβρυο θεωρείται ώριμο, συστήνεται τοκετός και έτσι περιορισμός των
επιπλοκών και βελτίωση των ποσοστών της μητρικής και περιγεννητικής έκβασης.
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EP-71. ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ: ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΑΙΤΙΟ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ
Ζαχαρής Κ., Χαρίτος Θ., Κραββαρίτης Σ., Φούκα Α.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία

Σκοπός εργασίας: Η συστροφή εξαρτήματος στην κύηση είναι μια σπάνια κατάσταση και η επίπτωσή της
υπολογίζεται σε 1-10 ανά 10000 κυήσεις. Στην εγκυμοσύνη, η κλινική εικόνα είναι μη-ειδική, μπορεί να
ομοιάζει με άλλες καταστάσεις που εμφανίζονται ως οξεία κοιλία και συνεπώς η διάγνωση μπορεί να
καθυστερήσει. Στην περίπτωσή μας περιγράφεται συστροφή εξαρτήματος στην 13η εβδομάδα της κύησης,
η διαγνωστική προσέγγιση που ακολουθήθηκε και η θεραπευτική αντιμετώπιση.
Υλικό-μέθοδος: Γυναίκα 25 χρόνων πρωτοτόκος, προσήλθε στο τμήμα μας κατά την 13η εβδομάδα της
κύησης αιτιώμενη οξύ άλγος δεξιού κάτω κοιλιακού τεταρτημορίου και συνοδό ναυτία. Εκ του ιστορικού, η
ασθενής ανέφερε ύπαρξη κυστικού μορφώματος δεξιού εξαρτήματος σε τακτικό υπερηχογραφικό έλεγχο
προ 6 μηνών. Από την αντικειμενική εξέταση, δεν αναδείχθηκαν σημεία αιμοδυναμικής αστάθειας. Από τη
φυσική εξέταση της κοιλιάς, παρατηρήθηκε σύσπαση στον δεξιό λαγόνιο βόθρο και έκλυση άλγους κατά την
ψηλάφηση της περιοχής με σημεία περιτοναϊσμού. Από τον εργαστηριακό έλεγχο, τα λευκά αιμοσφαίρια
ήταν 18.770 Κ/μL, με αύξηση των ουδετερόφιλων (NEU: 83.6%) και η C-RP αίματος ήταν 3.8 mg/L. Εν
συνεχεία, η διενέργεια διακοιλιακού υπερηχογραφήματος αποκάλυψε ενδομήτρια κύηση 13 εβδομάδων
και 4 ημερών, με ζωντανό έμβρυο και στην ανατομική θέση του δεξιού εξαρτήματος αναδείχθηκε κυστικό
μόρφωμα χωρίς αγγείωση. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώθηκε η διάγνωση της συστραφείσας κύστης ωοθήκης.
Αποτελέσματα: Η ασθενής οδηγήθηκε σε επείγουσα λαπαροτομία όπου ανευρέθηκε δεξιό εξάρτημα
μεγεθυμένο, αιμορραγικό, με μακροσκοπική εικόνα νέκρωσης και διπλή συστροφή πέριξ του μίσχου
του και διενεργήθηκε δεξιά σαλπιγγο-ωοθηκεκτομή. Μετά το πέρας της επέμβασης, επιβεβαιώθηκε
υπερηχογραφικά η παρουσία καρδιακής λειτουργίας του εμβρύου. Η παθολογοανατομική εξέταση ανέδειξε
ώριμο κυστικό τεράτωμα δεξιάς ωοθήκης. Η μετεγχειρητική πορεία την ασθενούς ήταν ομαλή και η ασθενής
εξήλθε την πέμπτη μετεγχειρητική ημέρα.
Συμπεράσματα: Η συστροφή εξαρτήματος στην κύηση είναι μια σπάνια, αλλά απειλητική για τη ζωή
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του εξαρτήματος. Εμφανίζεται συχνότερα στο πρώτο
τρίμηνο και στις αρχές του δευτέρου, ωστόσο μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε ηλικία κύησης.
Η πρώιμη διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εικόνα και τη διενέργεια gray scale υπερηχογραφήματος
σε συνδυασμό με έγχρωμο Doppler. Αν και η άρση της συστροφής μέσω λαπαροσκόπησης είναι η
προτεινόμενη μέθοδος αντιμετώπισης, όταν υπάρχει ισχυρή υποψία συστροφής η χειρουργική παρέμβαση
με λαπαροτομία είναι η θεραπεία επιλογής. Είναι σημαντικό να καταγράφουμε τα περιστατικά συστροφής
εξαρτήματος στην κύηση καθώς και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση, εξαιτίας της σπανιότητας των
περιπτώσεων.
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EP-72. ΤΕΡΑΤΩΜΑ ΩΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΚΗΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗΣ

Βασιλειάδου Δ.1, Λιτός Μ.1, Μπακαλιάνου Κ.1, Λενός Μ.2, Τριανταφυλλίδη Β.1, Τζεφεράκος Δ.1, Γερολυμάτος Α.1
1
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων, 2Παθολογοανατομικό Τμήμα,
ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων
Σκοπός: Το δίκην κυστικής πνευμάτωσης ιστομορφολογικό πρότυπο σε τεράτωμα ωοθήκης αποτελεί μια
ιστοπαθολογική οντότητα την οποία η παρούσα μελέτη στοχεύει να αναδείξει.
Υλικά & Μέθοδος: Η παρούσα μελέτη αφορά σε παρουσίαση ενός περιστατικού και ανασκόπηση της
τρέχουσας βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Ασθενής 35 ετών, άτοκος, προσήλθε με συμπτωματολογία ατελούς συστροφής
εξαρτήματος. Υπερηχογραφικά διαπιστώθηκε στη δεξιά ωοθήκη έντονα ηχογενής μάζα 70.2 x 44.4 mm με
παχιά ακουστική σκιά (σημείο “κορυφής παγόβουνου”). Η ασθενής υπεβλήθη σε λαπαροσκοπική εκτομή
του προαναφερθέντος μορφώματος και η ιστολογική εξέταση έθεσε τη διάγνωση του ώριμου κυστικού
τερατώματος ωοθήκης με εκτεταμένο δίκην κυστικής πνευμάτωσης ιστομορφολογικό πρότυπο.
Τα καλοήθη τερατώματα είναι συνήθως κυστικά και αποτελούνται από ώριμα κύτταρα (ώριμο κυστικό
τεράτωμα ή δερμοειδής κύστη). Έχουν συνήθως λείο τοίχωμα και περιέχουν σμήγμα, λίπος, τρίχες, δόντια
και χόνδρο. Διαφεύγοντα περιεχόμενα της κύστης επάγουν μια τυπική λιποκοκκιωματώδη απόκριση
στο τοίχωμα της κύστης ή στους παρακείμενους ωοθηκικούς ιστούς, οι οποίοι μετά την φαγοκυτταρική
διαδικασία της απομάκρυνσης του σμήγματος ή του λίπους, προσλαμβάνουν μορφή μικροκυστική ή,
όπως ονομάζεται, πρότυπο κυστικής πνευμάτωσης. Άλλοι μηχανισμοί που ενδέχεται να εμπλέκονται
στη διαμόρφωση αυτού του προτύπου, όπως έχει μελετηθεί και σε άλλα όργανα, είναι η λοίμωξη από
αεριογόνα βακτήρια, ιδιαίτερα σε καταστάσεις ανοσοκαταστολής ή η ιατρογενής εμφύσηση αέρα (πχ. κατά
τη λαπαροσκόπηση ή τη σαλπιγγογραφία).
Συμπεράσματα: Το πρότυπο της κυστικής πνευμάτωσης αποτελεί ιστοπαθολογικό χαρακτηριστικό των
ωρίμων κυστικών τερατωμάτων και η περιγραφή του σε μία ιστολογική έκθεση δεν πρέπει να ξενίζει τον
κλινικό Ιατρό.

EP-73. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ
(LAVH) ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Γάζος Έ.1, Γκούτσιας Ν.1, Αγγελοπούλου Α.1
1
Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν. Καρδίτσας

Σκοπός Εργασίας: Να περιγραφούν η διαδικασία, οι δυσκολίες και οι δυνατότητες για την πραγματοποίηση
μίας σύνθετης λαπαροσκοπικής - κολπικής επέμβασης σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο.
Υλικά – Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά μία 58χρονη εμμηνοπαυσιακή γυναίκα με πρόπτωση μήτρας και
πρόπτωση πρόσθιου κολπικού τοιχώματος 2ου βαθμού.
Το χειρουργικό ιστορικό ήταν επιβαρυμένο λόγω προηγηθείσας σκωληκοειδεκτομής, λαπαροσκοπικής
χολοκυστεκτομής και δεξιάς ωοθηκεκτομής με λαπαροτομία. Οι εξετάσεις των έσω γεννητικών οργάνων
δεν ανέδειξαν παθολογία.
Επιλέχθηκε η μέθοδος της λαπαροσκοπικώς υποβοηθούμενης κολπικής υστερεκτομής με πρόσθια
κολπορραφία και η ασθενής συνήνεσε.
Χρησιμοποιήθηκε η τυφλή μέθοδος με βελόνη Verres, ευθεία οπτική, οθόνη HD και καταγραφή video.
Οι πολλαπλές συμφύσεις επιπλόου, περιτοναίου, δεξιού παραμητρίου λύθηκαν επιμελώς με αμβλεία
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αποκόλληση, μονοπολική διαθερμία και ψαλίδι. Oι απολινώσεις πραγματοποιήθηκαν με εργαλείο που
συνδυάζει διπολική διαθερμία και υπέρηχο.
Η τροποποιημένη τεχνική με λαπαροσκοπική απολίνωση των μητριαίων αρτηριών και διάνοιξη της
κυστεομητρικής πτυχής διευκόλυνε την επακόλουθη κολπική υστερεκτομή, η οποία ολοκληρώθηκε
χωρίς προηγούμενη παρασκευή της ουροδόχου κύστης. Τελικά πραγματοποιήθηκε κλασσική πρόσθια
κολπορραφία.
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Η LAVH είναι μία από καιρό γνωστή (1989) γυναικολογική επέμβαση
με αρκετά πλεονεκτήματα και προτείνεται ως μέθοδος εκλογής από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας.
Όσον αφορά την προσωπική μας εμπειρία, δεν είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος στα ελληνικά
νοσοκομεία, ειδικά στα δευτεροβάθμια. Υπάρχει όμως η δυνατότητα με την κατάλληλη εκπαίδευση,
εξοπλισμό και ομαδική εργασία, η LAVH να διαδοθεί στις τάξεις των γυναικολόγων. Η παρουσίαση του
περιστατικού μας επιβεβαιώνει αυτή τη δυνατότητα.

EP-74. ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΣΗ

Γάζος Έ.1, Κόκκαλης Α.2, Τσώνης Ο.3, Αγγελοπούλου Α.1
Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν. Καρδίτσας, 2 Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Καρδίτσας, 3 Μαιευτική –
Γυναικολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων
1

Σκοπός Εργασίας: Παρουσίαση περιστατικού μίας ημεδαπής 60χρονης ασθενούς με μη παραγωγικό βήχα
και ήπιο εμπύρετο, χωρίς γνωστό ιστορικό πάθησης των πνευμόνων.
Υλικά – Μέθοδος: Ο έλεγχος ανέδειξε μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα και πλευριτική συλλογή αριστερού
ημιθωρακίου, χωρίς ευρήματα από τον υπέρηχο καρδιάς. Η εκκενωτική παρακέντηση της πλευριτικής
συλλογής ανέδειξε αρνητικές καλλιέργειες και ADA, με βιοχημικούς δείκτες ενδεικτικούς εξιδρωματικής
συλλογής. Τα ευρήματα αυτά μαζί με την αρνητική δοκιμασία mantoux, τους έντονα θετικούς καρκινικούς
δείκτες CA125 και CA15-3 και την αποκάλυψη μεγέθυνσης της ΑΡ ωοθήκης και πιθανών περιτοναϊκών
διηθήσεων στην αξονική τομογραφία, έθεσε την υπόνοια περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης.
Κατά τη γυναικολογική εκτίμηση, εκτός του αυξημένου μεγέθους της ΑΡ ωοθήκης, ενευρέθη σημαντική
πάχυνση του ενδομητρίου με ενδομήτρια συλλογή υγρού και ελήφθη αναρροφητική βιοψία ενδομητρίου.
Η παθολογοανατομική εξέταση κατέδειξε πυώδες εξίδρωμα με γιγαντοκύτταρα τύπου Langhans και
νεκρωτικό επιθηλιοειδές κοκκίωμα, απουσία στοιχείων κακοήθειας.
Οι νέες εξετάσεις ανέδειξαν θετική πλέον απαμινάση της αδενοσύνης (ADA) στον ορό του αίματος και
η καλλιέργεια υλικού κατά Löwenstein-Jensen μετά από νέα αναρροφητική λήψη ενδομήτριου υγρού
αναγνώρισε το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης.
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Η φυματίωση του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος είναι μία
πάθηση που δεν πρέπει να διαλάθει της διαφορικής διάγνωσης. Η διάγνωσή της παραμένει μία πρόκληση
που οφείλεται στο μεγάλο εύρος των κλινικών εκδηλώσεων, στα μη-ειδικά εργαστηριακά ευρήματα και στην
προσομοίωση των απεικονιστικών ευρημάτων με άλλες παθήσεις, ειδικά την περιτοναϊκή καρκινωμάτωση.
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EP-75. ΧΟΡΗΓΗΣΗ PRP (PLATELET REACH PLASMA) ΣΕ ΔΥΣΤΡΟΦΙΕΣ ΑΙΔΟΙΟΥ. ΘΕΡΑΠΕYΤΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σοφούδης Χ.1, Μοσχοπούλου Σ.1, Βακής Γ.2
1
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Κωνσταντοπούλιου Γενικού Νοσοκομείου Ν.Ιωνίας, 2Πλαστικός
Χειρουργός

Εισαγωγή: Οι δυστροφίες του αιδοίου ορίζονται ως ατροφία του δέρματος του αιδοίου οφειλόμενη είτε σε
χρόνια φλεγμονή του αιδοίου και του κόλπου, είτε σε ελλάτωση των οιστρογόνων.
Οι δυστροφίες του αιδοίου πλήττουν πολύ συχνά τις μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ή εκείνες που πάσχουν
από χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους και σακχαρώδη διαβήτη.
Σκοπός: Η ανάδειξη μέσω της τρέχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας του ρόλου, διαγνωστικού και ταυτόχρονα
θεραπευτικού, χρήσης του PRP σε κλινικές περιπτώσεις γυναικών μετεμμηνοπαυσιακής κυρίως ηλικίας με
δυστροφίες ανατομικής περιοχής του αιδοίου.
Συζήτηση: Οι δυστροφίες του αιδοίου διακρίνονται σε ατροφική δυστροφία οφειλόμενη σε ατροφικό
ή σκληρυντικό λειχήνα, υπερπλαστική δυστροφία και μικτή δυστροφία. Τα συμπτώματα συνήθως
αντιμετωπίζονται με χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης PRP για τη
ριζική αντιμετώπιση των δυστροφιών και οχι μόνο για την ανακουφιση των συμπτωματων μελετάται. Ο
μηχανισμός δράσης συνίσταται στην ιστική αναδόμηση μέσω αυξητικών παραγόντων που συμμετέχουν στην
, διαφοροποίηση και πολλαπλασιασμό των βλαστοκυττάρων. Επίσης προκαλείται ταυτόχρονα ινοβλαστική
και ενδοθηλιακή διέγερση που οδηγει στην εναπόθεση νέου εξωκκυτάριου υλικού και δημιουργία
νεοαγγείωσης. Οι πρόσφατες επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν οτι η χρήση του PRP σε περιπτώσεις
σκληρυντικού λειχήνα είναι αποτελεσματική και χωρίς την παρουσία κλινικών επιπλοκών.
Συμπέρασμα: Ο ενδελεχής θεραπευτικός σχεδιασμός δυστροφίας του αιδοίου είναι μείζωνος σημασίας
δεδομένου ότι η νόσος είναι μεν καλοήθης, αλλά χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά δυσάρεστα συμπτώματα
που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Επιπρόσθετες κλινικές μελέτες θεωρούνται απαραίτητες
με απώτερο σκοπό την χρησιμοποίηση του PRP στην καθημερινή κλινική πράξη.

EP-76. ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ- ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Φελέκης Θ.1, Ζέκη Α.2
1
Μαιευτήρας- Γυναικολόγος ΠΕΔΥ- Κέντρου Υγείας Περιστερίου , Αθήνα 2 Ιδιώτης Παιδίατρος

Σκοπός: Σύμφωνα με μελέτες, η εκτιμώμενη επίπτωση των διαταραχών του συναισθήματος-καταθλιπτικών
διαταραχών στην εγκυμοσύνη και την περίοδο της λοχείας, είναι περίπου 9–16%. Περίπου 2–3% των εγκύων
λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά κατά την κύηση. Η χρήση τους κατά την περίοδο αυτή είναι αμφιλεγόμενη.
Υλικό - Μέθοδος: Ανασκοπήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία σε έγκυρες βάσεις δεδομένων σχετικά με την
χρήση αντικαταθλιπτικών και πιο συγκεκριμένα εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης
(SSRIs) και αναστολέων επαναπρόσληψης αδρεναλίνης/ σεροτονίνης (SNRIs).
Αποτελέσματα- Συμπεράσματα: Η χωρίς θεραπεία κατάθλιψη στην κύηση έχει συσχετισθεί με αύξηση
του κινδύνου για ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη, χαμηλό βάρος γέννησης, διαταραχές στην σχέση
μητέρας - παιδιού και ελλεοχεύει κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα της μητέρας. Αλλά κίνδυνοι
υπάρχουν και από την χρήση των αντικαταθλιπτικών. Τα SSRI και SNRI αντικαταθλιπτικά διαπερνούν τον
πλακούντα και τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και περνούν στο μητρικό γάλα αυξάνοντας το επίπεδο
των μονοαμινών στον εγκέφαλο των εμβρύων- νεογνών. Νεογέννητα που εκτέθησαν ενδομητρίως σε
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αντικαταθλιπτικά εμφάνισαν ευερεθιστότητα, υπερβολικό κλάμα, τρόμο, δυσκολίες στην σίτιση και στον
ύπνο. Δεν αυξάνεται ο κίνδυνος για σοβαρές διαμαρτίες και μελέτες που ασχολήθηκαν με την επίπτωση
διαταραχής ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας – ΔΕΠΥ - δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα
λόγω ετερογένειας στον σχεδιασμό. Υπάρχει ανάγκη για σχεδιασμό περισσοτέρων μακροπρόθεσμων follow
up μελετών.

EP-77. ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΥΕΛΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κανελλόπουλος Δ., Χριστοδουλάκη Χ., Κατσέτος Χ., Κατσούλης Μ.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική,Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Εισαγωγή: Ο χρόνιος πυελικός πόνος στην γυναίκα συναντάται σε ένα ποσοστό της τάξης του 14-24% του
γυναικείου πληθυσμού. Ο χρόνιος πυελικός πόνος είναι συχνότερος σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
και έχει δυσμενή επίπτωση στην ποιότητα ζωής της ασθενούς.
Σκοπος: Της μελέτης είναι η παρουσίαση των νεότερων δεδομένων που αφορούν τον χρόνιο πυελικό πόνο
στη γυναίκα, μέσα από την ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Υλικό-Mέθοδος: Ανασκοπήθηκε η πρόσφατη Ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία και συγκεκριμένα άρθρα
που αναφέρονταν στο χρόνιο πυελικό πόνο στη γυναίκα, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις βάσεις δεδομένων
Pub Med και Science Direct, κατά την περίοδο 2000-2018.
Αποτελέσματα: Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία ως χρόνιος πυελικός πόνος ορίζεται ο πόνος που έχει
διάρκεια μεγαλύτερη των 6 μηνών , είναι συνεχής ή διαλείπων και εντοπίζεται κυρίως στην ελάσσονα πύελο.
Πολλές παθήσεις γυναικολογικές, γαστρεντερολογικές ,ουρολογικές, μυοσκελετικές, νευρολογικές και
ψυχιατρικές σχετίζονται με τον χρόνιο πυελικό πόνο. Οι κυριότερες γυναικολογικές παθήσεις που σχετίζονται
με τον χρόνιο πυελικό πόνο είναι:1)Η ενδομητρίωση,2)Η Χρόνια πυελική φλεγμονή,3)Οι ενδοκοιλιακές
συμφύσεις, 4) Η αδενομύωση, 5)Οι ευμεγέθεις κύστεις των ωοθηκών,6)Τα μεγάλα ινομυώματα της μήτρας,7)
Η χρόνια ενδομητρίτιδα,8)Η πρόπτωση της μήτρας και 9)Η μεγάλη κυστεορθοκήλη.Σε γενικές γραμμές η
αντιμετώπιση του πυελικού πόνου μπορεί να είναι φαρμακευτική, ψυχολογική ή χειρουργική(χειρουργική
εκτομή νεύρων).
Συμπεράσματα: Η ένταση και η χρονιότητα του πυελικού πόνου έχουν δυσμενή επίπτωση στην ποιότητα
ζωής της ασθενούς γι’αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σοβαρό ιατρικό πρόβλημα.

EP-78. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Χάρος Δ.1, Μάνος Α.2, Βιβιλάκη Β.1
1
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μαιευτικής, 2Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Εισαγωγή: Οι γυναίκες, μόλις διαγνωστούν με νεοπλασία του μαστού, εκδηλώνουν ποικίλες ψυχολογικές
και συναισθηματικές αντιδράσεις, με συνέπεια τη σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητάς τους.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας της ψυχολογικής υποστήριξης
των γυναικών με καρκίνο του μαστού.
Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία και το υλικό περιλαμβάνει την αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών
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μελετών μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων των τελευταίων ετών.
Αποτελέσματα: Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και πιο πολλές μελέτες αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα των
ψυχολογικών παρεμβάσεων και της ενδυνάμωσης των γυναικών που νοσούν από καρκίνο του μαστού.
Η συγκεκριμένη ομάδα γυναικών έχει ανάγκη ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης έτσι ώστε
να κατορθώσουν να ανταποκριθούν στις συνθήκες της θεραπείας, να διαχειριστών της επιπλοκές της
θεραπείας, να αποκτήσουν νόημα, να διαχειριστούν τα αρνητικά συναισθήματα και το άγχος τους κ.α., έτσι
ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.
Συμπεράσματα: Οι παρεμβάσεις ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης μειώνουν την επιβάρυνση
των γυναικών από την ασθένεια, βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους και αυξάνουν την αυτοεκτίμησή
και την αυτό αποτελεσματικότητά τους.

EP-79. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ (CIN) ΧΑΜΗΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΥ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ (LSIL)
Αργυρίδης Σ., Λέπουρα Ν., Χριστοφίδης Α.
Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, Λευκωσία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: H χαμηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση πλακώδους επιθηλίου (LSIL), περιλαμβάνει
πλακώδη κύτταρα με ανώμαλη περιπυρηνική άλω (κοιλοκυττάρωση), ανωμαλίες πυρήνα (δυσκαρύωση),
αλλά και παρακεράτωση, υπερκεράτωση, δυσκεράτωση. Η σχέση πυρήνα-κυτταροπλάσματος είναι ίση με
1/3 με κυτταρική διάταξη σε αθροίσεις ή μεμονωμένα. Οι αλλοιώσεις αυτές αντιστοιχούν ιστολογικά σε
λοίμωξη από ιό HPV και ήπια δυσπλασία (CIN 1). Αποτελεί την δεύτερη συχνότερη ανωμαλία του πλακώδους
επιθηλίου μετά το ASC-US με ποσοστό 1-2% επί του συνόλου των επιχρισμάτων. Η παρουσία υψηλού
κινδύνου τύπου HPV σε κυτταρολογικά επιχρίσματα LSIL, υπολογίζεται σε 70%, με συχνότερο τύπο τον 16
(25%) και ακολούθως τους 31, 33, 51, 58. Η πολλαπλή λοίμωξη είναι συχνότερη σε LSIL επιχρίσματα παρά σε
HSIL, αφού πέραν του 55% έχουν λοίμωξη με πέραν του ενός τύπου. Κατά την διενέργεια κολποσκόπησης τα
συχνότερα ευρήματα αφορούν συμμετρικό, μεγάλο σε έκταση οξύλευκο επιθήλιο, με ¨γεωγραφικά¨ όρια,
επίπεδη επιφάνεια και απουσία παθολογικής αγγείωσης. Μετά την λήψη κολποσκοπικά καθοδηγούμενων
βιοψιών, η συσχέτιση με HPV λοίμωξη ή CIN 1, ανέρχεται σε 80%, ενώ σοβαρότερη βλάβη ανευρίσκεται στο
20% (CIN 2 15%, CIN 3 5% και καρκίνος εκ πλακωδών 0.1%) γεγονός που οδήγησε στην μη κοινή αντιμετώπιση
με τα επιχρίσματα ASC-US λόγω της αυξημένης πιθανότητας μη αυτόματης υποστροφής της νόσου.
ΥΛΙΚΟ: 152 περιπτώσεις κυτταρολογικών επιχρισμάτων LSIL τα οποία λήφθηκαν στην Μαιευτική
Γυναικολογική κλινική του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ κατά το 2015-2016, από 2 ειδικούς
γυναικολόγους με την συμβατική μέθοδο λήψης και εξετάστηκαν από 2 κυτταρολόγους. Οι περιπτώσεις
αυτές υποβλήθηκαν σε κολποσκοπικά καθοδηγούμενες βιοψίες από 2 εξειδικευμένους γυναικολόγους στην
διαγνωστική κολποσκόπηση.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναδρομική μελέτη ατομικών φακέλων ασθενών και αρχείου τμήματος κολποσκόπησης και
παθολογίας τραχήλου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό LSIL στο σύνολο των επιχρισμάτων ανέρχεται σε 1.45%. Η ηλικιακή κατανομή
τους κατέδειξε ότι η συχνότερη ηλικιακή ομάδα είναι 25-29 (18.94%), 21-24 (17.89%) 40-45 (14.73%) και
30-34 (12.63%). Σημαντικό ποσοστό ανευρίσκεται σε ηλικίες 50-55 (11.57%) 35-39 (09.47%) και 60 ή άνω
(08.42%). Η ιστολογική συσχέτιση μετά την λήψη βιοψιών κατέδειξε φυσιολογικό επιθήλιο (14.47%), HPV
λοίμωξη (12.50%), CIN 1 (46.71%), CIN 2 (21.71%), CIN 3(04.60%).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: H κατηγορία χαμηλόβαθμης ενδοεπιθηλιακής αλλοίωσης (LSIL) είναι η δεύτερη συχνότερη
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μετά την κατηγορία απροσδιόριστης σημασίας ενδοεπιθηλιακής βλάβης (ASC-US). Εμφανίζεται κυρίως
σε ηλικίες 21-34 χρόνων, με σημαντικό ποσοστό όμως να βρίσκεται σε μεγαλύτερες ηλικίες όπως 40-45
και 50-55, κάτι που δηλώνει την ανάγκη πληθυσμιακού ελέγχου σε ηλικίες πέραν της αναπαραγωγικής
ηλικίας. To ποσοστό ανεύρεσης μέτριας ή σοβαρής δυσπλασίας (CIN 2,3) ανέρχεται σε 26.31%, το οποίο
επιβεβαιώνει την ανάγκη διενέργειας κολποσκόπησης με λήψη καθοδηγούμενων βιοψιών σε επιχρίσματα
LSIL. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών ανήκει στην κατηγορία ήπιας δυσπλασίας ή HPV λοίμωξης με
73.68%, κάτι που επιβεβαιώνει την υψηλή συσχέτιση μεταξύ LSIL-CIN 1.
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