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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι στεροειδείς όγκοι της ωοθήκης είναι σπάνια νεοπλάσµατα τα οποία αποτελούν λιγότερο από το 0,1% των όγκων της
ωοθήκης. Απαντώνται σε κάθε ηλικία, είναι συνήθως καλοήθεις και η πλειονότητα αυτών παράγει στεροειδείς ορµόνες, κυρίως τεστοστερόνη. Η περίπτωσή µας αφορά σε γυναίκα 40 ετών η οποία προσήλθε στο Νοσοκοµείο λόγω αµµηνόροιας
από τριετία και φαινόµενων αρρενοποίησης. Το διακολπικό πυελικό υπερηχογράφηµα έδειξε µάζα στην αριστερή ωοθήκη.
Ακολούθησε υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων και η ιστολογική εξέταση έδειξε εικόνα στεροειδούς όγκου χωρίς στοιχεία
νεκρώσεως, αιµορραγίας ή διηθήσεως. Το νεόπλασµα διερευνήθηκε ανοσοϊστοχηµικά. Η ασθενής δεν έλαβε µετεγχειρητικά
ακτινοβολία ή χηµειοθεραπεία.
Λέξεις - κλειδιά: στεροειδείς όγκοι, ωοθήκη, ανοσοϊστοχηµεία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι στεροειδείς όγκοι της ωοθήκης είναι σπάνια νεοπλάσµατα τα οποία αποτελούν λιγότερο από το 0,1% των
όγκων της ωοθήκης. Απαντώνται σε κάθε ηλικία, είναι συνήθως καλοήθεις και η πλειονότητα αυτών παράγει στεροειδείς ορµόνες, κυρίως τεστοστερόνη. Φαινόµενα
αρρενοποίησης είναι συχνά σε αυτές τις ασθενείς1,2,3,4,5,6,7,8.
Αναγνωρίζονται τρεις υπότυποι αυτών των όγκων: το
στρωµατικό ωχρίνωµα, ο όγκος από κύτταρα Leydig και ο
στεροειδής όγκος (NOS). Ο τελευταίος είναι συχνότερος
και αποτελεί το 60% των περιπτώσεων1,2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ
Η περίπτωσή µας αφορά σε γυναίκα 40 ετών µε νοητική στέρηση, η οποία προσήλθε στο Νοσοκοµείο µε αµηνόρροια από τριετίας και φαινόµενα αρρενοποιήσεως,
όπως βράγχος φωνής, υπερτρίχωση και ανδρογενή αλωπεκία. Τα επίπεδα της τεστοστερόνης στον ορό ήταν 490
ng/ml (φυσιολογικές τιµές: 10-85 ng/ml).
Το διακολπικό πυελικό υπερηχογράφηµα έδειξε µάζα στην
αριστερή ωοθήκη και συλλογή υγρού στον δουγλάσσειο
χώρο. Ακολούθησε ολική υστερεκτοµή µετά των εξαρτηµάτων.
Στην αριστερή ωοθήκη αναγνωρίσθηκε περίγραπτη µάζα

Φωτογραφία 1: Στεροειδής όγκος ωοθήκης H-E x 100

Φωτογραφία 2: Στεροειδής όγκος ωοθήκης H-E x 40
διαστάσεων 6,8 x 5,5 x 3,5 εκ. Κατά τις διατοµές η µάζα είχε
καστανόφαιη χροιά µε πολλαπλές κιτρινωπές περιοχές εντός
αυτής και εύθρυπτη σύσταση. Κατά τις διατοµές της µήτρας
αναγνωρίσθηκαν πολλαπλοί ενδοτοιχωµατικοί όζοι µ.δ. από
0,4 εκ. έως 2 εκ. υποσκλήρου συστάσεως, δεσµιδωτής
όψεως και λευκωπής χροιάς. Η ιστολογική εξέταση έδειξε εικόνα στεροειδούς όγκου ωοθήκης.
Ο όγκος αποτελείτο κυρίως από πολυγωνικά κύτταρα
µε διαυγές- σπογγώδες κυτταρόπλασµα µεταξύ των
οποίων αναγνωρίζοντο αθροίσεις πολυγωνικών κυττάρων
µε ηωσινοφιλικό κυτταρόπλασµα. Οι πυρήνες ήταν µικροί,
οµοιόµορφοι µε κεντρική εντόπιση. Ο όγκος παρουσίαζε
χαµηλή µιτωτική δραστηριότητα, ενώ περιοχές νεκρώσεως, αιµορραγίας ή διηθήσεως δεν παρατηρήθηκαν.
(Φωτογραφίες 1, 2).
Στον ανοσοϊστοχηµικό έλεγχο τα νεοπλασµατικά κύτταρα ήταν θετικά στις χρώσεις για inhibin, CD 99, Melan A
και βιµεντίνη και αρνητικά στις χρώσεις για ακτίνη, CK
AE1, CK AE3, οιστρογόνα και προγεστερόνη. (Φωτογραφία 3).
Οι ανευρεθέντες όζοι στο µυοµήτριο ήταν λειοµυώµατα
σώµατος µήτρας. Η ασθενής δεν έλαβε µετεγχειρητικά
ακτινοθεραπεία ή χηµειοθεραπεία και τα φαινόµενα αρρενοποιήσεως άρχισαν προοδευτικά να υποστρέφουν.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι στεροειδείς όγκοι της ωοθήκης είναι σπάνια νεοπλάσµατα η πλειονότητα των οποίων παράγει στεροειδείς ορµόνες, κυρίως τεστοστερόνη, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη
φαινοµένων αρρενοποιήσεως σε ποσοστό 56% έως 77%
των περιπτώσεων1,2. Τα συχνότερα φαινόµενα είναι βράγχος φωνής, ανδρογενής αλωπεκία, υπερτρίχωση και αµηνόρροια1,2,3,4,5,6,7,8. Σπανιότερα έχει αναφερθεί η ύπαρξη
ασκίτη(3). Παραγωγή οιστρογόνων απαντάται στο 6% µε
23 % των όγκων και συνοδεύεται από µηνορραγία και µετεµµηνοπαυσιακή αιµορραγία2. Περίπου 25 % των στεροειδών όγκων δεν συνοδεύεται από ορµονικές διαταραχές2.
Αµφοτερόπλευροι όγκοι παρατηρούνται στο 6% των περιπτώσεων2,9. Οι στεροειδείς όγκοι απαντώνται σε κάθε
ηλικία, είναι όµως σπανιότατοι σε παιδιά αν και λίγες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί1,2,10. Ιστολογικά οι όγκοι αυτοί
αποτελούνται από πολυγωνικά κύτταρα µε διαυγές-σπογγώδες ή ηωσινόφιλο κυτταρόπλασµα και οµοιόµορφους
µε κεντρική εντόπιση πυρήνες, τα οποία διατάσσονται σε
οµάδες, χορδές ή στήλες µέσα σε ένα ινωµατώδες, οιδηµατώδες, µυξοειδές ή συχνότερα ανεπαρκές στρώµα. Ανοσοϊστοχηµικά τα κύτταρα παρουσιάζουν θετικότητα σε
inhibin, βιµεντίνη, CD 99 και Melan A, ενώ σε µία µελέτη
αναφέρεται θετικότητα και σε CK AE1, CK AE3, EMA και
S100p. Μικρός αριθµός κυττάρων έχει βρεθεί θετικός και
στο CD 101,2,11,12,13. Στην πλειονότητά τους οι στεροειδείς
όγκοι είναι καλοήθεις όγκοι, αν και ιστολογικά καλοήθεις
όγκοι µπορεί να έχουν βιολογικά κακοήθη συµπεριφορά1,2.

Οι Hayes και Scully καθόρισαν 5 κριτήρια τα οποία συνάδουν µε κακοήθεια: περισσότερες από 2 µιτώσεις ανά
οπτικό πεδίο µεγάλης µεγέθυνσης, νέκρωση, µέγεθος
όγκου > 7 εκ., αιµορραγία και πυρηνική ατυπία2,9. Η κύρια
αντιµετώπιση των στεροειδών όγκων είναι η χειρουργική
εκτοµή αυτών, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές σχετικά µε
την αποτελεσµατικότητα της ακτινοθεραπείας ή χηµειοθεραπείας λόγω του ότι τα περισσότερα περιστατικά συνήθως διαγιγνώσκονται σε πρώιµα στάδια, έχουν καλοήθη
βιολογική συµπεριφορά, δεν υποτροπιάζουν και δεν µεθίστανται1,2,14,15.

Φωτογραφία 3: Στεροειδής όγκος ωοθήκης - Χρώση µε inhibin

ABSTRACT
Ovarian steroid cell tumour: A case report and literature review
Th. Vasilakaki, X. Grammatoglou, V. Savvaidou, E. Skafida, Ch. Glava, E. Delliou
Ovarian steroid tumours account for less than 0,1% of all ovarian tumours and are usually benign and unilateral. The
majority of these tumours produce several steroids, particularly testosterone. Various virilizing symptoms are common in
these patients. We report a case of a 40 year old woman who presented with 3 years of amenorrhea and progressive virilization. A transvaginal pelvic ultrasound showed a left ovarian mass. A total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy were carried out. Histological examination showed a steroid cell tumour without evidence of necrosis,
hemorrhage or invasion. The immunohistochemical study showed that the tumour cells were positive for inhibin, CD 99,
Melan A and vimentin and negative to actin, CK AE1, CK AE3, progesterone and estrogen. No postoperative radiotherapy
or adjuvant chemotherapy was given.
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