
HPV
• Νέες κατευθυντήριες οδηγίες

• Screening με HPV test 
• Νεότερα δεδομένα εμβολίων- 

Εμβολιασμός ενηλίκων γυναικών και εγκύων
• Ρόλος του HPV σε προκαρκινωματώδεις 

γυναικολογικές βλάβες

Βιοδείκτες & Θεματολογία
• στην παρακολούθηση της εγκύου

• στην ενδοσκοπική χειρουργική 
• στο γυναικολογικό καρκίνο

• στη διατήρηση γονιμότητας
• στην αναπαραγωγική ιατρική

• επίδραση της Covid-19 πανδημίας 
στην άσκηση Μαιευτικής & Γυναικολογίας
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ΕΑ01 CASE REPORT: ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΣΕ ΚΥΟΦΟΡΟΥΣΑ ΑΣΘΕΝΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (32+5 
ΕΒΔ) ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι 

Σεβίλογλου Ε.1, Γεωργίου Ε.2, Καρανίκας Α.1, Κοκονόζη Α.1, Κουφίδης Δ.1, Βαλασούλης Γ.1, Κληματσούδα Μ.1,  
Μεσσήνη Χ.1, 
Μπαργιώτα Α.2, Δαπόντε Α.1 
1Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας  
2Ενδοκρινολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας”

Η Διαβητική Κετοξέωση (ΔΚ) αποτελεί σπάνια, αλλά σοβαρή επιπλοκή σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(ΣΔ), που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τη μητέρα όσο και το έμβρυο. Συνήθως εμφανίζεται σε ασθενείς 
που πάσχουν από ΣΔ τύπου Ι, κυρίως πρόσφατα διεγνωσμένο, ενώ πιο σπάνια μπορεί να επιπλέξει ασθενείς 
με ΣΔ τύπου ΙΙ και σπανιότερα ασθενείς με ΣΔ της κυήσεως.

Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης εγκύου γυναίκας, 32+5 εβδομάδων, με ατομικό ιστορικό ΣΔ Ι που διακο-
μίσθηκε στην κλινική μας με ΔΚ, την αντιμετώπισής της και την έκβαση της κυήσεως.

Αποτελέσματα: Πρόκειται για έγκυο ασθενή 30 ετών, δευτεροτόκο, με προηγηθείσα καισαρική τομή προ έξι 
ετών, η οποία βρισκόταν στην 32+5 εβδ.. Η διάγνωση ΣΔ τύπου Ι έγινε προ δύο ετών και έκτοτε βρισκόταν 
σε αγωγή με ινσουλίνη, η οποία αναπροσαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της κυήσεως. Η ασθενής διακομίσθη-
κε στο νοσοκομείο μας από όμορο δευτεροβάθμιο νοσοκομείο με διάγνωση ΔΚ και προωρότητα. Κατά την 
προσέλευση της παρουσίαζε ήπια σύγχυση, αναπνοή Kussmaul, ενώ αναφέρθηκαν από τους οικείους έμετοι 
και ναυτία από τριημέρου. Η ασθενής υποβλήθηκε σε θεραπευτική αγωγή που διόρθωσε την κετοξέωση 
αρχικά. Λόγω υποτροπής της κετοξέωσης έξι μέρες αργότερα γέννησε με καισαρική τομή ένα νεογνό υγιές, 
βάρους 3450γρ.

Συμπεράσματα: Η ΔΚ είναι μία σπάνια, αλλά πολύ σοβαρή και δυνητικά απειλητική για την κυοφορούσα 
και το έμβρυο επιπλοκή. Η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση θεραπευτική παρέμβαση αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο στην αντιμετώπιση της. Η θεραπεία απαιτεί την άμεση συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων 
με στόχο την εξασφάλιση της υγείας της μητέρας και του εμβρύου.
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ΕΑ02. ΚΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΛΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙ-
ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Μαγαλιού Ι., Βαλασούλης Γ., Κουφίδης Δ., Μούσιος Π., Γκαράς Α., Δαπόντε Α. 
Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Εισαγωγή: Η έκτοπη κύηση στην ουλή της καισαρικής (CSP) αποτελεί μία από τις πιο σπάνιες μορφές των 
έκτοπων κυήσεων. Η συχνότητα εμφάνισης κυμαίνεται από 1:1800 έως 1:2216 κυήσεις, από τις οποίες το 
0,15% αφορά γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μία τουλάχιστον καισαρική τομή, ενώ τα δεδομένα συγκλί-
νουν πως αφορά το 6,1% του συνόλου των έκτοπων κυήσεων.

Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση που 
ακολουθήθηκε στην κλινική μας, ασθενούς που διαγνώστηκε παρουσία έκτοπης κύησης στην ουλή της 
προηγηθείσας καισαρικής τομής καθώς επίσης σύντομη παρουσίαση των δεδομένων στη βιβλιογραφία.

Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής 34 ετών, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής μας, όπου υπε-
ρηχογραφικά ανιχνεύτηκε σάκος στην ουλή της καισαρικής τομής με θετική καρδιακή λειτουργία. Η τιμή 
της βhCG αντιστοιχούσε με την ηλικία της κύησης (7/40). Κατά τη φυσική εξέταση, η ασθενής δεν εμφάνιζε 
ύποπτα ή παθολογικά ευρήματα στη φυσική και γυναικολογική εξέταση, δεν ανέφερε άλγος υπογαστρίου 
και κατά την επισκόπηση του κόλπου και του τραχήλου δεν παρατηρήθηκε κολπική αιμόρ-ροια. Ενημερώ-
θηκε επαρκώς για την βαρύτητα και τους κινδύνους που διατρέχονται σε έκτοπες κυήσεις ουλώδους ιστού 
βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, και συναινώντας, εισήχθη στην κλινική μας για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Αποτελέσματα: Το θεραπευτικό πλάνο που ακολουθήσαμε ήταν αρχικά ο τερματισμός της κύησης με προ-
ηγηθείσα έγχυση καλίου εντός του εμβρυονικού σάκου και τακτική υπερηχογραφική παρακολούθηση. 
Πραγματοποιήθηκε μέτρηση των επιπέδων της βhCG (46407 mIU/ml) και έπειτα ακολούθησε ενδομυϊκή 
χορήγηση μεθοτρεξάτης (MTX) 86,5mg ενδομυϊκά βάσει πρωτο-κόλλου. Ακολούθησαν σειριακές μετρήσεις 
της βhCG. Την 4η ημέρα τα επίπεδα της βhCG παρουσίασαν ανοδική πορεία (52257mIU/mL), ενώ 72 ώρες 
αργότερα οι τιμές της βhCG κυμάνθηκαν σε παρόμοια επίπεδα (55283mIU/ml). Παράλληλα η κλινική εικόνα 
της ασθενούς παρέμενε σταθερή και η ασθενής ήταν ασυμπτωματική. Την 8η ημέρα αποφασίστηκε η διε-
νέργεια υστερο-σκόπησης και υπερηχογραφικά καθοδηγούμενης διαγνωστικής απόξεσης. 

Συμπεράσματα: Η κύηση στην ουλή της καισαρικής αποτελεί μια σπάνια και σοβαρή μαιευτική κατάσταση, 
η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή της ασθενούς. Το διακολπικό υπερηχογράφημα απο-
τελεί την πρωτεύουσα διαγνωστική προσέγγισή της. Τέτοιες καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται σε 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο, στελεχωμένο από έμπειρο προσωπικό, ικανό να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις 
την κατάλληλη στιγμή, με σκοπό την καλύτερη ποιοτικά μετέπειτα ζωή της ασθενούς και τη διατήρηση της 
γονιμότητας της εφόσον αυτή είναι επιθυμητή.
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ΕΑ03. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3D-US ΚΑΙ MRI ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ:  MIA ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Λιασίδη Π.-Ν., Ζιώγας Α., Παπαγεωργούλη Δ., Μπέης Ν., Παπαδοπούλου Α., Γραψίδη Β., Δαπόντε Α.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Σκοπός εργασίας: Οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας σχετίζονται με υπογονιμότητα και επαναλαμβανόμε-
νες αποβολές, καθιστώντας αναγκαία την έγκυρη διάγνωση και ταξινόμησή τους. Η τρισδιάστατη υπερηχο-
γραφία και η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύονται ως ιδιαιτέρως καινοτόμες τεχνικές απεικόνισης. Κύριος 
σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η σύγκριση της αποτελεσματικότητας των δύο αυτών μεθόδων. 

Υλικά και μέθοδοι: Η παρούσα μελέτη αποτελεί συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση παλαιότερων 
προοπτικών και αναδρομικών μελετών που έχουν δημοσιευθεί σε Pubmed, Scopus και Web of Science μέχρι 
και τον Απρίλιο του 2021. Άρθρα μη σχετικά με το βασικό σκοπό της ανασκόπησης, γραμμένα σε άλλη γλώσ-
σα πέραν της αγγλικής, μελέτες σε ζωικούς πληθυσμούς, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και μεμονωμένα 
περιστατικά αποκλείστηκαν.  

Αποτελέσματα: 9 μελέτες, αναφερόμενες σε γυναίκες υπό διερεύνηση για υπογονιμότητα ή ύποπτες για 
συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας απεδείχθησαν κατάλληλες και αξιολογήθηκαν ως μετρίου προς χαμηλού 
κινδύνου για συστηματικά σφάλματα. Η ευαισθησία, η ειδικότητα, η θετική και η αρνητική προγνωστική αξία 
αποτέλεσαν  μέτρα σύγκρισης της αποτελεσματικότητας του 3D-US και της MRI. Δεν υπάρχει απόλυτη σύ-
μπνοια στη βιβλιογραφία για την υπεροχή της μίας μεθόδου έναντι της άλλης. Και οι δύο τεχνικές παρέχουν 
στεφανιαίες λήψεις της μήτρας και έχουν υψηλό ποσοστό συμφωνίας στην ταξινόμηση των  ανωμαλιών. 
Ωστόσο, σε ορισμένες μελέτες ο 3D-US φαίνεται να πλεονεκτεί στη διαφοροποίηση μεταξύ διαφραγματο-
φόρου και δικέρου μήτρας ενώ είναι πιο οικονομική και ανεκτή μέθοδος.  

Συμπεράσματα: Σε έμπειρα χέρια, ο 3D-US και η MRI  φαίνεται να έχουν πρακτικά ισοδύναμη αποτελεσμα-
τικότητα στην  απεικόνιση και την ταξινόμηση των συγγενών ανωμαλιών της μήτρας, με ανάγκη διεξαγωγής 
περισσότερων ερευνών ώστε να αποσαφηνιστεί εάν κάποια από τις δύο υπερέχει.
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στη Μαιευτική και Γυναικολογία Νο 6»

22-24 Οκτωβρίου 2021
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΑ04. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ, ΤΟΥ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ DOPPLER, ΤΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΥΠΕ-
ΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ DOPPLER ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΑΖΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΠΑ-
ΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ζιώγας Α., Λάμαρη Ι., Ξυδιάς Ε., Πουλοπούλου Δ., Λιασίδη Ν., Παπαγεωργούλη Δ., Δαπόντε Α. 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολές Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Σκοπός: Ο προσδιορισμός της ακρίβειας των τεσσάρων υπερηχογραφικών μεθόδων στη διαφορική διάγνω-
ση καλοήθων και κακοήθων μαζών σε γυναίκες με παθολογία στα εξαρτήματα, καθώς και της προγνωστικής 
αξίας χαρακτηριστικών ευρημάτων και δεικτών, όπως η μορφολογία των αγγείων και οι δείκτες αγγείωσης 
με τη μέθοδο της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Υλικό και μέθοδοι: Η αναζήτηση σχετικών άρθρων πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων MEDLINE/
PubMed, Scopus και Web of Science. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν κατάλληλα άρθρα σύμφωνα με τους αλγο-
ρίθμους του PRISMA 2020 και πραγματοποιήθηκε έλεγχος της κάθε μελέτης για πιθανή μεροληψία.

Αποτελέσματα: Από τα δεδομένα των μελετών που συμπεριλήφθηκαν αναδείχθηκαν διάφορες τιμές ευ-
αισθησίας και ειδικότητας για την κάθε τεχνική υπερηχογραφίας ή το συνδυασμό αυτών. Ο τρισδιάστατος 
υπέρηχος και το τρισδιάστατο doppler παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για την μορφολογία και την αγγεί-
ωση ενός όγκου. Οι αγγειακοί δείκτες που προκύπτουν από το τρισδιάστατο doppler αναδεικνύονται υψηλοί 
σε ιστοπαθολογικά επιβεβαιωμένες κακοήθεις μάζες. Ωστόσο, κάποιες μελέτες αμφισβητούν τη δυνατότη-
τα του τρισδιάστατου υπερήχου να βελτιώσει την ακρίβεια της διάγνωσης που προσφέρουν οι δισδιάστα-
τες υπερηχογραφικές τεχνικές απεικόνισης. Αυτή η διχογνωμία πιθανώς αποδίδεται στις αποκλίσεις της 
διαγνωστικής ακρίβειας των τεσσάρων τεχνικών υπερήχου ανάλογα με την πολυπλοκότητα της δομής του 
όγκου ή στις διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό των μελετών.

Συμπεράσματα: Η επιλεκτική χρήση του τρισδιάστατου υπερήχου και doppler αυξάνει την ειδικότητα στη 
διάγνωση της κακοήθειας. Αν και αποτελεί πολλά υποσχόμενο εργαλείο για την πρόβλεψη καρκίνου σε 
σύνθετες μάζες εξαρτημάτων, περισσότερη έρευνα απαιτείται για να επιβεβαιωθεί η συμβολή του στη δι-
αγνωστική διαδικασία. Ο συνδυασμός δισδιάστατου υπερήχου με doppler και τρισδιάστατου υπερήχου με 
doppler ενισχύουν την ακρίβεια της διάγνωσης.
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22-24 Οκτωβρίου 2021
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΑ05. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ-ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ  ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΥΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ 
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Ζιώγας Α., Ξυδιάς Ε., Καλαντζή Σ., Γκουλοβάγκα Δ., Γραψίδη Β., Λάμαρη Ι., Δαπόντε Α. 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολές Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Σκοπός: Η εύρεση δεδομένων για τη διαγνωστική ακρίβεια των τριών μεθόδων και σύγκριση του 3D υπε-
ρήχου με τις δύο πιο συμβατικές μεθόδους στη διάγνωση της  διήθησης του μυομητρίου σε γυναίκες με 
καρκίνο ενδομητρίου μέσα από μια εκτενή, συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σχετικών άρθρων στις βάσεις δεδομένων MEDLINE/
PubMed, Scopus, Web of Science και Wiley Online Library έως τον Απρίλιο του 2021 και ακολουθήθηκε διε-
ξοδική διαδικασία επιλογής των έγκυρων μελετών σύμφωνα με κριτήρια καθορισμένα εκ των προτέρων και 
ακολουθώντας τους αλγορίθμους του PRISMA 2020. Οι τελικές επτά έγκυρες μελέτες αξιολογήθηκαν για 
πιθανή μεροληψία με τα κατάλληλα εργαλεία ανάλογα με το σχεδιασμό της εκάστοτε μελέτης.

Αποτελέσματα: Από την εξαγωγή δεδομένων των 7 έγκυρων μελετών προέκυψε ένα εύρος ευαισθησίας 50-
90,5%, 72-79,5% και 76-91,7% για τον τρισδιάστατο υπέρηχο, το δισδιάστατο υπέρηχο και τη μαγνητική το-
μογραφία αντίστοιχα. Εύρος ειδικότητας για την κάθε μέθοδο βρέθηκε 66-91,07%, 71-89,6% και 72,7-89% 
αντίστοιχα. Δυστυχώς τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για πραγματοποίηση ουσιαστικής σύγκρισης, 
καθώς μπορεί να υπάρχει πληθώρα μελετών που συγκρίνει τον δισδιάστατο υπέρηχο με τη μαγνητική το-
μογραφία, αλλά ο τρισδιάστατος υπέρηχος φαίνεται να μην έχει δοκιμαστεί αρκετά σε αυτήν την εφαρμογή 
επί του παρόντος.

Συμπεράσματα: Παρόλο που δεν γίνεται να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από τη σύγκριση των μελε-
τών, μπορούν να αναφερθούν μερικές γενικές παρατηρήσεις από κάθε μελέτη. Φαίνεται με τα μέχρι στιγμής 
δεδομένα πως ο τρισδιάστατος υπέρηχος δεν υπερέχει του δισδιάστατου και πως η μαγνητική τομογραφία 
είναι ελάχιστα ανώτερη από τον τρισδιάστατο υπέρηχο, αλλά ο συνδυασμός των δύο φαίνεται να έχει τα 
καλύτερα αποτελέσματα.
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22-24 Οκτωβρίου 2021
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΑ06. ΧΡΗΣΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ-ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ DOPPLER ΣΤΗΝ ΔΙΑ-
ΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΟΙΑ: ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. 

Ζιώγας Α., Καλαντζή Σ., Ξυδιάς Ε., Μπέης Ν., Γκουλοβάγκα Δ., Γραψίδη Β., Δαπόντε Α. 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολές Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Σκοπός: Σκοπό της εργασίας αποτελεί η εκτίμηση της διαγνωστικής ακρίβειας των τριών αυτών μεθόδων 
για τη διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου σε γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής και αναπαραγωγικής ηλι-
κίας με ανώμαλη κολπική αιμόρροια, καθώς και της ακρίβειας διαφόρων διαγνωστικών παραμέτρων, όπως 
το πάχος του ενδομητρίου, ο όγκος και διάφοροι αγγειακοί δείκτες.

Υλικό και μέθοδοι: Αναζητήθηκαν σχετικά άρθρα στις βάσεις δεδομένων Scopus, MEDLINE/PubMed, Wiley 
Online Library και Web of Science. Κατόπιν, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του 
PRISMA 2020, επιλέχθηκαν άρθρα  με προκαθορισμένα κριτήρια εγκυρότητας και εντάχθηκαν στη βιβλιο-
γραφία. Οι έγκυρες μελέτες  αξιολογήθηκαν διεξοδικά για πιθανά χαρακτηριστικά που ενδεχομένως οδηγού-
σαν σε μεροληψία, μέσω χρήσης εργαλείων ειδικών για κάθε είδος μελέτης.

Αποτελέσματα: Τα δεδομένα των μελετών που συμπεριλήφθηκαν ανέδειξαν σημαντική διαφορά ως προς 
την ευαισθησία και την ειδικότητα κάθε διαγνωστικής μεθόδου, καθώς και στην ακρίβεια των επί μέρους δι-
αγνωστικών παραμέτρων. Αυτό μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στις διαφορετικές τιμές αναφοράς, τις παραλ-
λαγές στις μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν ανά μελέτη, καθώς και σε σημαντικές διαφορές στο σχεδιασμό 
μεταξύ των μελετών.

Συμπεράσματα: Ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν να εξαχθούν, επομένως αναγκαία κρίνεται η διεξαγω-
γή περισσότερων και πιο ομοιογενών μελετών σύγκρισης. Ωστόσο, ορισμένες κοινές τάσεις έγιναν ιδιαίτερα 
εμφανείς μέσω αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία του 3D 
υπερήχου ως διαγνωστικού εργαλείου για τον προσδιορισμό της παρουσίας καρκίνου του ενδομητρίου. Επι-
πλέον, η προσθήκη ευρημάτων 3D Doppler βελτιώνει τη διαγνωστική ακρίβεια, σε ορισμένες περιπτώσεις 
σημαντικά και η 2D υπερηχογραφική αξιολόγηση του πάχους του ενδομητρίου εξακολουθεί να παραμένει 
ένας αξιόπιστος προγνωστικός παράγοντας του καρκίνου.
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ΕΑ07. ΣΑΛΠΙΓΓΙΚΗ ΔΙΑΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Κουφίδης Δ., Βαλασούλης Γ., Ζαχαρής Κ., Δονούδης Χ., Μαγαλιού Ι., Γκαράς Α., Δαπόντε Α. 
Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Εισαγωγή: Ο σαλπιγγικός παράγοντας ευθύνεται για το 20% περίπου των υπογόνιμων ζευγαριών. Η διερεύ-
νηση της υπογονιμότητας παραδοσιακά γινόταν με την χρήση της υστεροσαλπιγγογραφίας (HSG). Η υπε-
ρηχο-υστεροσαλπιγγογραφία με χρήση αφρώδους διαλύματος (HyFoSy) είναι μία νέα μέθοδος που εφαρ-
μόζεται τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα. Πρόκειται για μια οικονομική μέθοδο, 
που γίνεται καλύτερα ανεκτή από την ασθενή και μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση, ενώ τα δεδομένα 
συγκλίνουν πως έχει συγκρίσιμα αποτελέσματα με τις κλασσικές τεχνικές.

Σκοπός: Στόχος της μελέτης αυτής αποτελεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση όλων των δεδομένων που έχουν 
συλλεχθεί από την ολιγοετή χρήση της νέας αυτής μεθόδου απεικόνισης των σαλπίγγων και η σύγκριση με 
τις κλασσικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στη διερεύνηση της υπογονιμότητας. 

Μέθοδος: Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τις επιστημονικές βάσεις δεδομένων PUBMED, SCOPUS και 
MEDLINE με επίκεντρο έρευνας τη γενική γυναικολογία, την ακτινολογία και την αναπα-ραγωγική ιατρική.

Αποτελέσματα: Η υστερο-σαλπιγγογραφία με χρήση αφρώδους διαλύματος φαίνεται πως κερδίζει συνεχώς 
έδαφος ως μέθοδος απεικόνισης των σαλπίγγων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μελέτες δείχνουν ότι τα ποσοστά 
ανίχνευσης παθολογίας των σαλπίγγων κυμαίνονται σε εξαιρετικά επίπεδα. Τα πλεονεκτήματα που προσφέ-
ρει είναι καλύτερη απεικόνιση, με μεγαλύτερο περιθώριο παρατήρησης, είναι λιγότερο επώδυνη και καλά 
ανεκτή από την ασθενή, καθώς και πιο οικονομική συγκριτικά με άλλες μεθόδους. 

Συμπεράσματα: Η υπερηχογραφική παρατήρηση είναι μία σύντομη διαδικασία, που μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί σε επίπεδο ιατρείου και τα μέσα που διατίθενται πλέον την καθιστούν αρκετά αποτελεσματική, ώστε 
να μπορέσει να επικρατήσει ως διαγνωστική μέθοδος εκλογής σε πλειάδα γυναικολογικών παθήσεων.
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ΕΑ08. ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ 

Ζαχαρής Κ., Δονούδης Χ., Κληματσούδα Μ., Σούκου Ε., Βαλασούλης Γ., Μεσσήνη Χ., Δαπόντε Α. 
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Σκοπός: H πανδημία καθώς και η εφαρμογή αυστηρών lockdown, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης 
του ιού, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στη ζωή των πολιτών. Η νέα κατάσταση θα μπορούσε να 
έχει αντίκτυπο στον παγκόσμιο πληθυσμό, όχι μόνο λόγω αυξημένης θνησιμότητας αλλά και λόγω μείωσης 
των γεννήσεων. Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η διερεύνηση της επίδρασης της πανδημίας COVID-19 
στον αριθμό των γεννήσεων.

Υλικό-μέθοδοι: Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη των στοιχείων των γεννήσεων σε ένα τριτοβάθμιο ελλη-
νικό νοσοκομείο κατά τις χρονικές περιόδους Νοέμβριος 2020 - Σεπτέμβριος 2021 και Απρίλιος 2020 - Ιού-
νιος 2021. Ακολούθησε συγκριτική μελέτη του αριθμού των γεννήσεων με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
του προηγούμενου έτους και στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Αποτελέσματα: Κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2020 έως Σεπτέμβριος 2021 καταγράφηκαν 978 γεν-
νήσεις, συγκριτικά με 1169 κατά το ίδιο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Παρατηρήθηκε μείωση 
γεννήσεων κατά 9,36% (ποσοστό στατιστικά μη σημαντικό). Στο χρονικό διάστημα Απρίλιος 2020 - Ιούνιος 
2021 καταγράφηκαν 1409 γεννήσεις, 174 λιγότερες (10,99%), συγκριτικά με Ιανουάριος 2019 - Μάρτιος 
2020 (1583 γεννήσεις), διαφορά στατιστικά σημαντική (p< .05).

Συμπεράσματα: Φαίνεται να υπάρχει μια τάση μείωσης στα ποσοστά γεννήσεων κατά τη διάρκεια της Παν-
δημίας COVID-19. Αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης μας πιθανώς να έχουν αρκετούς περιορι-
σμούς και να επηρεάστηκαν από τοπικούς παράγοντες. Σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία, μια αρχι-
κή μείωση στα ποσοστά γεννήσεων θεωρείται πιθανή, ωστόσο αναμένεται ανάκαμψη, όπως συνέβη και σε 
παλαιότερες επιδημίες. Αιτίες της μείωσης των γεννήσεων, εν μέσω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων, 
θεωρούνται η μείωση της συχνότητας των σεξουαλικών επαφών καθώς και η ελάττωση της επιθυμίας για 
εγκυμοσύνη.
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ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ
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ΕΑ09. ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΥΗΣΗ - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Δονούδης Χ.1, Ζαχαρής Κ.1, Βαλασούλης Γ.1, Κληματσούδα Μ.1, Σούκου Ε.1, Γκαράς Α.1, Σωτηρίου Σ.1, Γερεντέ Α.2, 
Δαπόντε Α.1 
1Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας  
2Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης–Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης”

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της μητρικής έκβασης, του περιγεννητικού και 
νεογνικού αποτελέσματος κυήσεων με λοίμωξη SARS-CoV-2.

Εισαγωγή: Τα δεδομένα σχετικά με τη σοβαρότητα της νόσου COVID-19 στη διάρκεια της κύησης, τις επιπλο-
κές της, την κάθετη μετάδοση και το περιγεννητικό και νεογνικό αποτέλεσμα είναι ανεπαρκή μέχρι σήμερα.

Υλικό-μέθοδοι: Διενεργήθηκε προοπτική μελέτη καταγραφής κυήσεων με λοίμωξη SARS-CoV-2 που αντι-
μετωπίστηκαν στο Π.Γ.Ν. Λάρισας. Καταγράφηκαν: δημογραφικά στοιχεία εγκύων, συμπτώματα νόσου, πο-
ρεία κύησης, στοιχεία τοκετού, περιγεννητικό και νεογνικό αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα: Από 01/03/2020 έως και 30/09/2021 (19 μήνες) καταγράφηκαν 60 περιπτώσεις με λοίμω-
ξη SARS-CoV-2 κατά την κύηση, εκ των οποίων 40 είχαν θετικό COVID-test κατά τον τοκετό. Η συμπτωμα-
τολογία των εγκύων περιλάμβανε πυρετό (31,67%), βήχα (30%), απώλεια γεύσης/όσφρησης (26,67%), ρινική 
συμφόρηση (11,67%) και φαρυγγαλγία (8,34%), ενώ 36,67% των γυναικών (22/60) ήταν ασυμπτωματικές. 
27/40 (67,5%) COVID+ γυναικών κατά τον τοκετό γέννησαν με καισαρική τομή, όλες λόγω μαιευτικών εν-
δείξεων. 6/60 (10%) μητέρες είχαν πρόωρο τοκετό (30+1 – 36+2 εβδομάδα κύησης). Αυτόματη έναρξη τοκε-
τού παρατηρήθηκε σε 25/40 περιπτώσεις. Τα νεογνά των COVID+ γυναικών παρέμεναν στη ΜΕΝΝ έως την
αρνητικοποίηση των μητέρων. Ένα νεογνό είχε θετικό COVID-test.

Συμπεράσματα: Στο σύνολο των εγκύων μας με λοίμωξη SARS-CoV-2 δεν καταγράφηκε μητρικός, ενδο-
μήτριος ή νεογνικός θάνατος. Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές επιπλοκές της νόσου COVID 19 στις μητέρες. 
Ένα νεογνό είχε θετικό COVID-test. Απαιτείται συστηματική καταγραφή και μελέτη των δεδομένων εγκύων 
με λοίμωξη SARS-CoV-2 και της έκβασης της κύησης, ώστε να βελτιωθεί αποτελεσματικά η διαχείριση και 
αντιμετώπισης τους.
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EP01-ΕP11
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EP01. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HUMAN PAPILLOMA 
VIRUS, HPV) ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.

Αναγνώστου Μ.1,2, Σαμαρά Μ.2, Ανυφαντής Γ.1, Μεσσήνη Χ.1, Κουκούλης Γ.2, Νταφόπουλος Κ.1, Δαπόντε Α.1

1Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οι ιοί των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) είναι οι πιο συχνά σεξουαλικώς μεταδιδόμενοι ιοί και ενοχοποιού-
νται για ορισμένους καρκίνους στον άνθρωπο. Πρόσφατα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο HPV μπορεί να επηρε-
άσει παραμέτρους του σπέρματος. Τα στελέχη του ιού  διαφοροποιούνται σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου 
υπότυπους. Καθώς τα δεδομένα για την επίδραση του ιού στις παραμέτρους του σπέρματος είναι αντικρου-
όμενα, διερευνήσαμε την επίδραση του HPV ιού στις παραμέτρους του σπέρματος. Για το σκοπό αυτό, συλ-
λέξαμε στην ΜΙΥΑ της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ από 30 άνδρες αντίστοιχα δείγ-
ματα σπέρματος και μελετήσαμε την επίδραση της παρουσίας των υποτύπων HPV6 και HPV11, χαμηλού 
κινδύνου, στις παραμέτρους του σπέρματος. Μετά τη ρευστοποίηση του δείγματος και την μικροσκοπική 
του εκτίμηση, έγινε απομόνωση DNA από το κάθε δείγμα. Η παρουσία DNA του ιού και ο προσδιορισμός 
του γενοτύπου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης πραγματι-
κού χρόνου (RT-PCR). Συνολικά, 4/30 δείγματα (13.3%) ήταν θετικά για τα στελέχη HPV6 και HPV11, ενώ τα 
υπόλοιπα δείγματα (26/30, 86.7%) ήταν αρνητικά. Οι παράμετροι του σπέρματος δεν διέφεραν μεταξύ των 
δύο ομάδων. Η βραδεία προωθητική κίνηση των σπερματοζωαρίων των θετικών για τον ιό δειγμάτων ήταν 
σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με την άλλη ομάδα (28.5% ± 4 vs 38.1% ± 1.2, p<0.05). Συμπερασματικά, 
οι χαμηλού κινδύνου HPV6 και HPV11 υπότυποι δεν φαίνεται σε γενικές γραμμές να επηρεάζουν σημαντικά 
τις παραμέτρους του σπέρματος. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες σε περισσότερα δείγματα και κυρίως σε 
σχέση με υψηλού κινδύνου στελέχη του HPV ιού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι επιδράσεις του HPV 
στην ανδρική υπογονιμότητα.
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
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EP02. ΖΕΛΑΤΙΝΟΕΙΔΗΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ζαχαρής Κ.1, Ευαγγελοπούλου Α.-Ε.1, Κριαρά Σ.1, Κληματσούδα Μ.1, Βαλασούλης Γ.1, Σούκου Ε.1, Σκέντου Χ.2,  
Δαπόντε Α.1

1Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
2Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Εμβρυομητρική Ιατρική & Προγεννητικός Έλεγχος

Σκοπός: Ο ζελατινοειδής πλακούντας αποτελεί μία σπάνια κλινική οντότητα και σχετίζεται με δυσμενές πε-
ριγεννητικό αποτέλεσμα και ενδομήτριο θάνατο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση περι-
στατικού με ζελατινοειδή πλακούντα και η έκβαση της κύησης.

Υλικό-Μέθοδοι: Η περίπτωσή μας αναφέρεται σε γυναίκα 29 ετών G1P0 με μία ομαλά εξελισσόμενη κύη-
ση. Από τον προγεννητικό έλεγχο πρώτου τριμήνου αξίζει να σημειωθεί ως εύρημα η χαμηλή τιμή PAPP-A. 
Κατά το υπερηχογράφημα ανάπτυξης στο τρίτο τρίμηνο της κύησης, τέθηκε η υπερηχογραφική διάγνωση 
ζελατινοειδούς πλακούντα.  Έκτοτε, η εντατική παρακολούθηση της εμβρυικής ανάπτυξης ήταν φυσιολογι-
κή χωρίς μεταβολές στην εκατοστιαία θέση ή στην ποσότητα του αμνιακού υγρού. Κατόπιν συμβουλευτικής, 
αποφασίστηκε πρόκληση τοκετού σε ηλικία κύησης 38+4. Η γυναίκα γέννησε με καισαρική τομή λόγω μη 
εξέλιξης τοκετού ένα υγιές νεογνό βάρους 2710gr.

Αποτελέσματα: Η ζελατινοειδής εκφύλιση του πλακούντα χαρακτηρίζεται από μεσεγχυματική δυσπλασία 
με αύξηση του μεγέθους του. Η  υπερηχογραφική εικόνα ομοιάζει με αυτή της μερικής μύλης κύησης και σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποκλείεται από τη διαφορική διάγνωση. Ο ζελατινοειδής πλακούντας ανι-
χνεύεται υπερηχογραφικά, αλλά η τελική διάγνωση τίθεται με την ιστολογική εξέταση. Τα υπερηχογραφικά 
κριτήρια περιλαμβάνουν διόγκωση πλακούντα (>3,3cm σε πρόσθια εντόπιση ή >4cm σε οπίσθια), ανομοιο-
γενείς υπόηχες περιοχές και εικόνα «σαν ζελέ» κατά την εξωτερική πίεση της κοιλίας.

Συμπεράσματα: Η πρώιμη υπερηχογραφική διάγνωση και η στενή παρακολούθηση της εμβρυικής ανάπτυ-
ξης μπορούν να μειώσουν τις πιθανές επιπλοκές που σχετίζονται με τον ζελατινοειδή πλακούντα.
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EP03. ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΣΤΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ  ΛΟΧΕΙΑΣ

Γκορέζη-Νταβέλα Η.1,3, Νταβέλας Χ.2, Βλαχιώτη Αικ.1, Κάντας Αντ.1, Δαπόντε Α.3

1Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Γενικό  Νοσοκομείο Πρέβεζας
2Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας
3Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Εισαγωγή: Οι καρδιακές παθήσεις απαντιούνται σε ποσοστό περίπου 4% των κυήσεων. Στην κύηση πα-
ρατηρείται αύξηση του όγκου παλμού και της καρδιακής παροχής, αύξηση της καρδιακής συχνότητας ενώ 
μειώνονται οι περιφερικές αντιστάσεις. H μυοκαρδιοπάθεια λοχείας (PPCM) ορίζεται η ιδιοπαθή μυοκαρδι-
οπάθεια που εκδηλώνεται με καρδιακή ανεπάρκεια οφειλόμενη σε συστολική δυσλειτουργία της αριστερής 
κοιλίας. Εμφανίζεται στο τέλος της κύησης ή τους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό, συνηθέστερα κατά την 
πρώτη εβδομάδα. Ο ορισμός αναφέρεται ως κλάσμα εξώθησης - LVEF <45% με ή χωρίς διάταση της αρι-
στερής κοιλίας.

Σκοπός: Οι βιοδείκτες, όπως, η 16-kDa Prolactin, το ΝΤ-pro-BNP, ο διαλυτής τύπου Fms τυροσινικής κινάσης 
1(sFlt1), Micro RNA 14a μπορούν να αποτελέσουν ειδικούς βιοδείκτες για την PPCM, αλλά η κλινική τους 
σημασία δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. H 16-kDa Prolactin προάγει την τοξικότητα των αγγείων, ελαττώνει 
την έκφραση του VEGF. Την δράση του VEGF ανταγωνίζεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη ο διαλυτής τύπου 
Fms τυροσινικής κινάσης 1(sFlt1). O sFlt1 είναι αυξημένος στις γυναίκες με προεκλαμψία. Τα ΝΤ pro BNP δεν 
είναι αυξημένα στην φυσιολογική κύηση έτσι μπορεί να είναι χρήσιμα στη διάγνωση της PPCM.

Υλικό και μέθοδος: Εγκυμονούσα 41 ετών, GΙP0 35+6 εβδομάδων κύησης προσήλθε στην Μαιευτική/Γυναι-
κολογική κλινική λόγω προώρων συστολών. Από το ιστορικό ανέφερε ΣΔ κύησης. Λάμβανε Salospir 80mg 
λόγω αυξημένου κινδύνου για IUGR όπως είχε εκτιμηθεί από την NT. Η ασθενής νοσηλεύτηκε και σε ηλικία 
κύησης 36+2 υποβλήθηκε σε καισαρική τομή. Γεννήθηκε ένα νεογνό ΣΒ = 2760 gr. Μετά την καισαρική η 
ασθενής παρουσίασε δύσπνοια. Στα αέρια αίματος παρουσίασε υποξυγοναιμία, πνευμονικό οίδημα στην 
ακτινογραφία θώρακος και πλευριτική συλλογή στις βάσεις των πνευμόνων άμφω. Μεταφέρθηκε στην 
Μονάδα εμγραγμάτων όπου χορηγήθηκαν διουρητικά φάρμακα, ινότροπα και λεβοσιμενδάνη. Επίσης χο-
ρηγήθηκε Βρομοκρυπτίνη για απογαλακτισμό. Η ασθενής υποβλήθηκε σε στεφανιο-γραφία η οποία ήταν 
αρνητική για στένωση αγγείων.

Έκβαση: Τα συμπτώματα της ασθενούς και η καρδιακή λειτουργία βελτιώθη-καν βαθμιαία και μετά από 3 
ημέρες μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική. Βελτιωμένη έλαβε εξιτήριο μετά από 10 ημέρες νοσηλείας, 
με σύσταση για τακτική καρδιολογική παρακολούθηση.

Συμπεράσματα: Η PPCM είναι μια σπάνια νόσος. Αποτελεί διάγνωση εξ’ αποκλεισμού όταν δεν ανευρίσκε-
ται άλλο αίτιο καρδιακής ανεπάρκειας. Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα αποτελεί το σημαντικότερο 
εργαλείο για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Ο τοκετός θα πρέπει να διενεργείται σε έμπειρα κέντρα. Η 
θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Στην PPCM η θεραπεία 
της καρδιακής ανεπάρκειας δύναται, ανάλογα την εξέλιξη, να συνεχιστεί για μήνες ή και χρόνια.
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EP04. ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ HPV ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Δάλλα Μ.1, Παπουτσής Δ.2

1Τελειόφοιτη Μαία, Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
2Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός: Η διερεύνηση των τυχόν ηθικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των προγραμμά-
των HPV εμβολιασμού.

Υλικά και Μέθοδος: Έγινε αναζήτηση άρθρων της τελευταίας 10-ετίας στη βάση δεδομένων PubMed και 
Scopus με τη χρήση των λέξεων-κλειδιών ‘ethical considerations’, ‘universal vaccination’, human papilloma 
virus’. Τα άρθρα που ταυτοποιήθηκαν στη συνέχεια ανασκοπήθηκαν κριτικά και ομαδοποιήθηκαν τα βασικά 
συμπεράσματα.

Αποτελέσματα: Τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ του HPV εμβολιασμού είναι:  α) Παρέχει προστασία 
κατά 99,8% από υψηλόβαθμες προκαρκινωματικές αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους τύπους 16 και 
18 HPV, β) Παρέχει αυξημένη προστασία εφόσον γίνει σε κορίτσια μεταξύ των ηλικιών 9-14 ετών, γ) Διακό-
πτει  την αλυσίδα μετάδοσης του HPV με τον εμβολιασμό και των αγοριών, αυξάνοντας και την δική τους 
προστασία ενάντια στον ιό. Από την άλλη πλευρά, τα διλήμματα που προκύπτουν από τον εμβολιασμό 
είναι: α) Κατά πόσο ο HPV εμβολιασμός ενισχύει την ανάπτυξη σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ των εφήβων, 
β) Πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες από τον εμβολιασμό, γ) Πώς μεταβάλλεται η σχέση γονέα – παιδιού 
και η  εμπεριστατωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που προσφέρει ο γονιός στο παιδί του με το να κάνει 
ή όχι το εμβόλιο, δ) Η παρουσία πιθανών οικονομικών συμφερόντων των φαρμακευτικών εταιριών που 
προάγουν τον HPV εμβολιασμό.

Συμπεράσματα: Η βιβλιογραφία αναφέρει σε πληθώρα άρθρων της πως πέρα από τα ξεκάθαρα οφέλη 
στην πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου από τον ιό HPV, υπάρχουν και ηθικές θεωρήσεις από τον HPV 
εμβολιασμό που δεν θα πρέπει να αγνοούνται. Σε κάθε περίπτωση, η πρωτογενής πρόληψη με τον HPV 
εμβολιασμό θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να προάγεται. 
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EP05. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ζαχαρής Κ., Κριαρά Σ., Ευαγγελοπούλου Α.-Ε., Κληματσούδα Μ., Σούκου Ε., Μεσσήνη Χ., Δαπόντε Α.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Σκοπός: Η ραγδαία αύξηση της συχνότητας καισαρικής τομής, συγκριτικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες, 
καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση του υποβοηθούμενου κολπικού τοκετού στη μαιευτική πρακτική. Σε αυτό 
το πλαίσιο, διενεργήθηκε μία αναδρομική μελέτη του συνόλου των περιπτώσεων επεμβατικού τοκετού σε 
ένα μεγάλο δείγμα τοκετών στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. 

Υλικό-Μέθοδοι: Καταγράφηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, τόκος) των γυναικών που γέννη-
σαν με υποβοηθούμενο κολπικό τοκετό, οι ενδείξεις της παρέμβασης, η επιλογή του οργάνου (εμβρυουλκού), 
καθώς και το νεογνικό βάρος γέννησης.

Αποτελέσματα: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τοκετών του μαιευτηρίου της Μαιευτικής-Γυ-
ναικολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Λάρισας, για το χρονικό διάστημα  Οκτώβριος 2020-Σεπτέμβριος 2021. 
Το σύνολο των τοκετών ήταν 1093, οι 468 (42,82%) ολοκληρώθηκαν κολπικά και οι 625 (57,18%) με καισα-
ρική τομή. Οι επεμβατικοί τοκετοί ήταν συνολικά 36, αποτελώντας το 3,29% του συνόλου των τοκετών και 
το 7,69% των κολπικών τοκετών. Μεταξύ των επεμβατικών τοκετών, το 5,5% των νεογνών ήταν χαμηλού 
βάρους (<2.500 gr), το 2,77% ήταν πρόωρα (<37 εβδομάδες κύησης), η μέση ηλικία των γυναικών ήταν 30 
έτη [15-42], το 58,33% των μητέρων ήταν πρωτοτόκες, ενώ το μέσο βάρος γέννησης των νεογνών ήταν 
3162,5±469,23 γραμμάρια. Αναφορικά με τις ενδείξεις, σε 17 περιπτώσεις ήταν αδυναμία εξέλιξης, σε 11 
αδυναμία εξώθησης της επιτόκου και σε 8 εμβρυική δυσπραγία. Στις 18 χρησιμοποιήθηκε αναρροφητική 
εμβρυουλκία, στις 12 μεταλλικοί μαιευτικοί εμβρυουλκοί και σε 6 εμβρυουλκός μίας χρήσης. 

Συμπεράσματα: Η συχνότητα του υποβοηθούμενου κολπικού τοκετού συμπίπτει με τα ποσοστά που αναφέ-
ρονται στην πρόσφατη ελληνική βιβλιογραφία. Η αδυναμία εξέλιξης φαίνεται να είναι η συχνότερη ένδειξη 
για την πραγματοποίηση υποβοηθούμενου κολπικού τοκετού. Οι εναλλακτικές θέσεις εξώθησης κατά τον 
τοκετό, η κατάλληλη υποστήριξη της επιτόκου, έχουν βοηθήσει στην ελάττωση της χρήσης του επεμβατικού 
τοκετού.
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EP06. COVID-19 ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Μητσάκου Δ.3, Κουβελάς Σ.2, Γκριτζέλη Σ.1, Μπουρνούδη Ι.2, Καρδάση Χ.3, Δεληνάσιος Γ.3, Οικονόμου Ι.3, Κοντό-
πουλος Γ.2

1Επιμελήτρια Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογίας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
2Επιμελητής Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογίας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
3Ειδικευόμενος Μαιευτικής και Γυναικολογίας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Η πανδημία από τον ιό SARS-CoV-2 έχει επηρεάσει τις ζωές μας σε κάθε τομέα. Τα αναπάντητα ερωτήματα 
που αφορούν τη νόσο συνεχώς αυξάνονται και η επιστημονική κοινότητα τρέχει με φρενήρεις ρυθμούς 
προκειμένου να επεξεργαστεί τον τεράστιο όγκο των δεδομένων και να δώσει απαντήσεις. Το πεδίο της 
νόσου COVID-19 με την εγκυμοσύνη αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο με πολλά ανεξερεύνητα μονοπάτια. 
Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην εγκυμοσύνη σίγουρα επηρεάζουν την ανοσιακή απάντηση των γυναικών 
στη νόσο, ωστόσο το πώς και το σε τι βαθμό επιδρούν παραμένουν άγνωστα. Η παρούσα εργασία δημι-
ουργήθηκε με αφορμή την αντιμετώπιση έγκυων γυναικών που βρέθηκαν θετικές στον ιό SARS-CoV-2 κατά 
την προσέλευσή τους στην Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προκει-
μένου να γεννήσουν. Αποτελεί μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση με δεδομένα από την παγκόσμια 
βιβλιογραφία που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 και την ανοσιακή απάντηση στην εγκυμοσύνη.
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EP07. ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

Μητσάκου Δ.3, Κουβελάς Σ.2, Γκριτζέλη Σ.1, Μπουρνούδη Ι.2, Καρδάση Χ.3, Δεληνάσιος Γ.3, Οικονόμου Ι.3, Κοντό-
πουλος Γ.2

1Επιμελήτρια Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογίας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
2Επιμελητής Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογίας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
3Ειδικευόμενος Μαιευτικής και Γυναικολογίας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Η θρομβοπενία αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιματολογική διαταραχή στην κύηση. Στο μεγαλύτερο 
ποσοστό των περιπτώσεων ο μαιευτήρας-γυναικολόγος καλείται να διαχειριστεί ήπιες θρομβοπενίες. Στις 
σπάνιες ωστόσο περιπτώσεις που η θρομβοπενία είναι σοβαρή τα πράγματα περιπλέκονται. Η διαφορική 
διάγνωση της θρομβοπενίας θα πρέπει να περιλάβει παθήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την κύηση, 
αλλά και παθήσεις που μπορεί να προϋπήρχαν αυτής. Ανεξάρτητα από το αίτιο, είναι σημαντική η στενή πα-
ρακολούθηση της εγκύου, προκειμένου να υπάρξει άμεση παρέμβαση και έγκαιρη θεραπεία για την ομαλή 
εξέλιξη της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι μια σύντομη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση των αιτιών της θρομβοπενίας της κύησης που σχετίζονται με αυτήν.
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EP08. WARTY CARCINOMA ΑΙΔΟΙΟΥ, ΩΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ HPV

Ματαλλιωτάκης Μ., Ματαλλιωτάκη Χ., Κριθινάκης Κ., Νιράκη Ευ., Διαμάντα Υ., Τζανάκης Εμμ.
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομέιο Ηρακλείου

Σκοπός εργασίας: Το μυρμηκιώδες καρκίνωμα του αιδοίου αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή καρκινώματος 
πλακωδών κυττάρων και εμφανίζεται πιο συχνά στις νεότερες ηλικίες. Ο εξωφυτικός όγκος σχετίζεται με 
τη λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), συνήθως δεν είναι διηθητικός και σπάνια δίνει 
μεταστάσεις. 

Σκοπός μας είναι η παρουσίαση και διαχείριση ενός σπάνιου περιστατικού ασθενούς τρίτης ηλικίας με πλα-
κώδες καρκίνωμα αιδοίου μυρμηκιωδούς τύπου. 

Υλικά και μέθοδος: Ασθενής 72 ετών προσήλθε στο γυναικολογικό ιατρείο λόγω αναφερόμενης κολπικής 
αιμόρροιας, παρουσία λευκόφαιου ανθοκραμβοειδούς νεπλασματικού εξωφυτικού όγκου στη περιοχή του 
δεξιού μεγάλου χείλους του αιδοίου. Α/Α: HPV, θυρεοειδεκτομή, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βαριά καπνίστρια. 

Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε τοπική ριζική εξαίρεση (τριγωνικό σε σχήμα τμήμα δέρματος διαστάσε-
ων 4.5x3 εκατοστά και πάχους χορίου–υποδορίου έως 2.3 εκατοστά. Ιστολογικά παρατηρήθηκε πλακώδες 
καρκίνωμα αιδοίου μυρμηκιώδους τύπου (warty carcinoma) σταδίου pT1a κατά FIGO(IA). Παρατηρήθηκαν 
θέσεις διηθητικής ανάπτυξης με βάθος διήθησης έως 0.5 mm. Εστιακά ο όγκος έφθανε στα εγχειρητικά όρια 
εκτομής. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αλλοιώσεις του πλακώδους επιθηλίου ως επιδράσεων HPV με έως και 
μεγάλου βαθμού δυσπλασίας αυτού (CIN III). Το Ογκολογικό Συμβούλιο έκανε σύσταση για ακτινοθεραπεία. 
Η ασθενής λόγω της προχωρημένης ηλικίας και μέτριας κλινικής κατάστασης αποφάσισε να μη προβεί σε 
περαιτέρω θεραπεία. Η τακτική παρακολούθηση σε βάθος πενταετίας δεν ανέδειξε υποτροπή. 

Συμπεράσματα: Το μυρμηκιώδες καρκίνωμα του αιδοίου είναι ένας σπάνιος όγκος, ο οποίος ως επί το πλεί-
στον εξελίσσεται τοπικά. Παρά την καλή του πρόγνωση, η ευρεία εκτομή σε υγιή όρια και η τακτική παρακο-
λούθηση, για ένα μακρό διάστημα, είναι απαραίτητη, γιατί η νόσος μπορεί δυνητικά να υποτροπιάσει.
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EP09. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ HPV. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Ματαλλιωτάκης Μ., Ματαλλιωτάκη Χ., Κριθινάκης Κ., Νιράκη Ευ., Διαμάντα Υ., Τζανάκης Εμμ.
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομέιο Ηρακλείου

Σκοπός εργασίας: Η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) είναι μια αυτοάνοση νευρολογική ασθένεια που εμφανί-
ζεται πιο συχνά στις νέες γυναίκες, ηλικίας 30-40 ετών. Τα αίτια που οδηγούν στη ΣΚΠ είναι άγνωστα, όμως 
το οικογενειακό ιστορικό, διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες (λοιμώξεις) και συνυπάρχουσες αυτοάνο-
σες καταστάσεις ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού με αποτέλεσμα να επιτίθεται 
στην υγιή μυελίνη. 

Σκοπός μας είναι η παρουσίαση και διαχείριση μιας ασθενούς με ΣΚΠ και λοίμωξη από τον ιό των ανθρώ-
πινων θηλωμάτων (HPV). 

Υλικά και μέθοδος: Ασθενής 43 ετών με ΣΚΠ, υπό θεραπεία με αντινεοπλασματική και ανοσοτροποποιητική 
αγωγή, εμφάνισε παθολογικό test pap και HPV DNA test. A/Α: 2 τέκνα, δεν είχε κάνει το εμβόλιο έναντι του 
HPV, εμφάνιση ΣΚΠ προ εφταετίας με κύρια συμπτώματα την διπλωπία, την αστάθεια και τα μουδιάσματα 
στα άκρα. Η ασθενής κατά τη διάρκεια της εφταετίας εμφάνισε 2 υποτροπές της νόσου.

Αποτελέσματα: Το τελευταίο έτος, στο πλαίσιο του ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου, η γυναίκα εμφάνισε 
παθολογικό test pap και HPV DNA test (6,31,66,70). Στους 6 μήνες, το test pap ανέδειξε δυσκεράτωση επί 
εδάφους HPV. 

Συμπεράσματα: Οι αντινεοπλασματικοί και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες που χορηγούνται στη ΣΚΠ 
έχουν ανοσοκατασταλτική δράση η οποία προδιαθέτει στη λοίμωξη από τον HPV. Ως εκ τούτου, καλό είναι 
να χορηγείται το εμβόλιο έναντι του HPV πριν από την έναρξη της θεραπείας. Η ασθενής προγραμματίστηκε 
να κάνει κολποσκόπηση και να επαναλάβει τον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο σύμφωνα με την καθιερωμένη 
ιατρική πρακτική. Περαιτέρω, έγινε σύσταση για προσωρινή διακοπή της θεραπείας για τη ΣΚΠ, με σκοπό 
να γίνει το 9-δύναμο εμβόλιο έναντι του HPV.
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Σκοπός εργασίας: Ο καρκίνος του αιδοίου είναι ένας σπάνιος όγκος και εκδηλώνεται κυρίως στις μεγαλύ-
τερες ηλικίες. Στη πλειοψηφία των περιπτώσεων το πλακώδες επιθήλιο αποτελεί τη πρώτη σε συχνότητα 
κακοήθεια, ενώ το μελάνωμα τη δεύτερη. Διάφορες αιτίες συνηγορούν στην εμφάνιση του καρκίνου, όπως 
η λοίμωξη από HPV και η παρουσία αλλοιώσεων του αιδοίου όπως η ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία και η νόσος 
Paget.

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και διαχείριση ενός ιδιαίτερου περιστατικού με καρκίνο αιδοίου 
που υποβλήθηκε σε ευρεία αιδοιεκτομή και βιοψία λεμφαδένων. 

Υλικά και μέθοδος: Ασθενής 64 ετών προσήλθε λόγω κολπικών εκκρίσεων με αίμα. Παρατηρήθηκε εξελκω-
μένος και εξωφυτικός όγκος του δεξιού χείλους του αιδοίου. Η ιστολογική βιοψία ανέδειξε εικόνα πλακώδους 
καρκινώματος HPV σχετιζόμενου. Α/Α:
αρτηριακή υπέρταση, αγχώδης διαταραχή. 

Αποτελέσματα: Στο πλαίσιο του προγραμματισμένου κλινικό-εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου, 
δεν εντοπίστηκαν παθολογικά ευρήματα από το test pap,την μαστογραφία, την CT θώρακος-άνω κοιλίας 
και τους καρκινικούς δείκτες. Η CT κάτω κοιλίας ανέδειξε παρουσία μονήρους δεξιού βουβωνικού λεμφα-
δένα με βραχείας διάμετρο 1.5 εκ. Η ασθενής υποβλήθηκε σε ευρεία αιδοιεκτόμη και βιοψία δεξιάς λεμφα-
δενικής βουβωνικής περιοχής. Η ιστολογική βιοψία ανέδειξε πολυεστιακό πλακώδες κακρίνωμα αιδοίου, σε 
έδαφος ατροφικού και σκληρυντικού λειχήνα, σταδίου pT1bN0. Το ογκολογικό συμβούλιο πρότεινε τη στενή 
παρακολούθηση της ασθενούς. Εντός εικοσαημέρου η γυναίκα εμφάνισε στη δεξιά βουβωνική περιοχή πο-
λυάριθμα λευκόφαια-καστανόφαια ογκίδια. Η βιοψία ανέδειξε διήθηση δέρματος από πλακώδες καρκίνω-
μα. Περαιτέρω έγινε σύσταση για χημειοθεραπεία και διενέργεια μοριακού ελέγχου για την επιβεβαίωση 
συσχέτισης με τον ιό HPV.

Συμπεράσματα: H παρακολούθηση πρέπει να είναι στενή και σε τακτικά διαστήματα γιατί οι ασθενείς πα-
ρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής.
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Μητσάκου Δ.3, Κουβελάς Σ.2, Γκριτζέλη Σ.1, Μπουρνούδη Ι.2, Καρδάση Χ.3, Δεληνάσιος Γ.3, Οικονόμου Ι.3,  
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1Επιμελήτρια Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογίας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
2Επιμελητής Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογίας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
3Ειδικευόμενος Μαιευτικής και Γυναικολογίας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Η κολπική αιμόρροια σε αρχόμενη κύηση είναι μια συχνή κατάσταση με την οποία έρχεται αντιμέτωπος κάθε 
γυναικολόγος-μαιευτήρας. Η παρουσία υποχοριονικού αιματώματος ενοχοποιείται σε ένα μεγάλο ποσοστό 
των περιπτώσεων αυτών, αυξάνοντας μάλιστα τον κίνδυνο αυτόματης αποβολής στο πρώτο τρίμηνο και 
εμφάνισης επιπλοκών μετέπειτα στην κύηση. Η παρούσα εργασία αποτελεί παρουσίαση ενός περιστατικού 
με κολπική αιμόρροια αρχόμενης κύησης σε έδαφος υποχοριονικού αιματώματος που διαχειριστήκαμε στην 
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
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