
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω Zoom) - Ώρα 18:30 
Δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 02-11-22 & ώρα 1μμ. 

 
Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ,  
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
Διευθυντής: Β. Βουγάς, Χειρουργός, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος 

Προεδρείο: Γ. Στυλιανίδης, Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,  
Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Β’ Χειρουργικού Τμήματος 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«Όγκος οπισθοπεριτοναϊκού χώρου σε νεαρή γυναίκα» 

 
Παρουσίαση: Τρακοσάρη Παρασκευή, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Α’ Χειρουργικό  
Τμήμα - Μ.Μ.Ο. 

Σχολιασμός: 
1. Βουγάς Βασίλειος, Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά 

Υπεύθυνος του Α’ Χειρουργικού Τμήματος - Μ.Μ.Ο., 

2. Κυριακόπουλος Γεώργιος, Παθολογοανατόμος, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ., 
Παθολογοανατομικό Τμήμα, 

3. Ορφανόπουλος Σπυρίδων, Παθολόγος, Εξειδικευόμενος στην Α' Κλινική Εντατικής 
Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 
Γυναίκα 19 ετών με ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό παραπέμφθηκε από έτερο 
νοσηλευτικό ίδρυμα, λόγω μάζας οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, που ανευρέθη στα πλαίσια 
διερεύνησης επιγαστραλγίας και δυσπεπτικών ενοχλημάτων.  
 

Μετά από πλήρη απεικονιστικό έλεγχο, καθώς και προεγχειρητική βιοψία υπό αξονικό 
τομογράφο, η οποία ανέδειξε όγκο νευρογενούς προελεύσεως, αποφασίστηκε η χειρουργική 
εκτομή της μάζας.  
 

Έπειτα από πολύωρο χειρουργείο επετεύχθη η πλήρης εκτομή ενός ευμεγέθους 
οπισθοπεριτοναϊκού όγκου εξορμώμενου από το οπισθοαορτικό τμήμα του άνω μεσεντερικού 
γαγγλίου en bloc, με τις λεμφαδενικές αλύσους και τον σπλήνα, λόγω διήθησης της σπληνικής 
αρτηρίας. Η ασθενής μεταφέρθηκε στοματοτραχειακά διασωληνωμένη στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας. Αποσωληνώθηκε το πρώτο 24ωρο αλλά σταδιακά εμφάνισε 
αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω μετεγχειρητικών πλευριτικών συλλογών, οπότε 



υποστηρίχθηκε αναπνευστικά με ΜΕΜΑ και παροχέτευσή τους. Εξήλθε της ΜΕΘ την 8η 
μετεγχειρητική ημέρα αναπνευστικά επαρκής. Έκτοτε παρουσίασε ομαλή μετεγχειρητική 
πορεία και έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο την 20η μετεγχειρητική ημέρα.  
 

Η παθολογοανατομική έκθεση ανέδειξε ευμεγέθη καλοήθη νευροβλαστικό όγκο του τύπου 
του γαγγλιονευρώματος, μέγιστης διαμέτρου 11.5 εκ., με επικράτηση στρώματος από 
κύτταρα Schwann, περιβαλλόμενο από ακέραιη ινώδη κάψα. 
 

Η ασθενής με βάση το ιστολογικό αποτέλεσμα δεν χρειάστηκε να λάβει χημειοθεραπεία, 
παρακολουθείται συστηματικά και παραμένει ελεύθερη υποτροπής εδώ και 12 μήνες. 
 

Το συγκεκριμένο περιστατικό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς σύμφωνα με τα μέχρι 
στιγμής δεδομένα από την παγκόσμια βιβλιογραφία, έχουν περιγραφεί λιγότερες από 20 
περιπτώσεις γαγγλιονευρώματος οπισθοπεριτοναϊκού χώρου διαμέτρου >10εκ, επομένως 
πρόκειται για μία σπάνια ογκολογική οντότητα επιτυχώς θεραπευθείσα στο Νοσοκομείο μας. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 

ZOOM. Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 02-11-2022 και ώρα 1μμ., 

αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά στο e-mail: 

sseh.evaggelismos@gmail.com. 

Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της 
Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 

Χορήγηση e-Πιστοποιητικών Παρακολούθησης με Μόρια 

(απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του e-πιστοποιητικού είναι η 
παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και η συμπλήρωση του 
Εντύπου Αξιολόγησης) 

Πληροφορίες - Εγγραφές - Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής:  
 https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/ekpaideftika-programmata-
epistimonikon-tmimaton/tetarti-2022-2023 

* Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες μαγνητοσκοπούνται και το υλικό αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., στο site του Νοσοκομείου, για on demand 
παρακολούθηση. 
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