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 Το τεράτωμα του μεσοθωρακίου αποτελεί όγκο με ποικίλη βιολογική 
συμπεριφορά 

 Προέρχεται από αρχέγονα γεννητικά κύτταρα τα οποία παρέμειναν 
εγκλωβισμένα στο μεσοθωράκιο κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής εξέλιξης

 Απαντάται σε νέους ενήλικες, συνήθως στο πρόσθιο μεσοθωράκιο και με 
την ίδια συχνότητα και στα δύο φύλλα

 Τα τερατώματα είναι όγκοι που αναπτύσσονται βραδέως με αποτέλεσμα να 
μη δίνουν συμπτώματα κατά το χρόνο της διάγνωσης τους.

 Σε σπάνιες περιπτώσεις τα ευμεγέθη τερατώματα μπορεί προκαλούν 
σοβαρά συμπτώματα λόγω πίεσης των γειτονικών οργάνων, ενώ η 
κακοήθεια είναι  δεν είναι συχνή

 Παρουσιάζεται ανάλογο περιστατικό γιγαντιαίου τερατώματος 
μεσοθωρακίου και περιγράφονται τα απεικονιστικά ευρήματα και οι 
διαφοροδιαγνωστικοί προβληματισμοί



 Γυναίκα 50 ετών με αναφερόμενο ελεύθερο ατομικό ιστορικό 

προσέρχεται στο Τ.Ε.Π., αιτιώμενη αστάθεια, επιδεινούμενη δύσπνοια 

και  αίσθημα παλμών

 Μετά τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο παραπέμπεται στο ακτινολογικό 

τμήμα για ακτινογραφία θώρακος αρχικά και στη συνέχεια για αξονική 

τομογραφία. Σε δεύτερο χρόνο κατά τη διάρκεια της εισαγωγής η 

ασθενής υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία θώρακος



α/α ΘΩΡΑΚΟΣ 

Ευμεγέθη μάζα μεσοθωρακίου μικτής συστάσεως με πιεστικά φαινόμενα η οποία

χαρακτηρίστηκε ως πιθανό τεράτωμα με επιβεβαίωση μετέπειτα της διάγνωσης από τη βιοψία

Χωρίς ευρήματα ήταν η αξονική τομογραφία εγκεφάλου, κοιλίας και το σπινθηρογράφημα οστών



Οι εικόνες μόνο από  ct είναι από το διαδίκτυο λόγω βλάβης του αξονικού τομογράφου 

που κατέστησε αδύνατη τη μεταφορά δεδομένων του περιστατικού μας 

Radiopedia.org – παρόμοιο περιστατικό -
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 Τα τερατώματα του μεσοθωρακίου είναι συνήθως καλοήθεις όγκοι με 

ήπια συμπτωματολογία

 Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο τα τερατώματα, λόγω του μεγέθους 

τους, όπως στο αναφερόμενο περιστατικό μπορεί να είναι υπεύθυνα 

για σοβαρά συμπτώματα απειλητικά για τη ζωή των ασθενών, λόγω  

της πίεσης επί των γειτονικών ανατομικών δομών και ιδιαιτέρα του 

καρδιαγγειακού συστήματος

 Η διαγνωστική προσπέλαση των όγκων του μεσοθωρακίου 

περιλαμβάνει την απλή ακτινογραφία θώρακα, την αξονική τοµογραφία

και τη βιοψία, ενώ η  θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική εκτοµή


