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Περίιευε 
 
Η επηδεξκηδηθή θύζηε είλαη έλαο ζπρλόο θαινήζεο όγθνο. Οδεγεί ζε 
θαηαζηξνθή ησλ γεηηνληθώλ ηζηώλ, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ θξαλίνπ. Η 
ππειηθή επηδεξκηδηθή θύζηε είλαη ζπάληα.  
Τα πεξηζζόηεξα θπζηηθά λενπιάζκαηα πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνλ παξανξζηθό 
πξνηεξό ρώξν είλαη ζπγγελή. Σηηο ζπγγελείο θύζηεηο αλήθνπλ ηα ηεξαηώκαηα 
θαη νη εμειηθηηθέο θύζηεηο. 
Οη πξνηεξέο επηδεξκηδηθέο θύζηεηο αλήθνπλ ζηηο εμειηθηηθέο θύζηεηο, πνπ 
πξνέξρνληαη από ιάζε θαηά ηελ εκβξπνγέλεζε θαη κάιηζηα έρνπλ εμσδεξκηθή 
πξνέιεπζε. 
Τν πεξηζηαηηθό πνπ παξνπζηάδνπκε αθνξά κηα γπλαίθα 34 εηώλ, πνπ 
πξνζήιζε ζην Τκήκα Επεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, κε 
αλαθεξόκελν άιγνο δεμηνύ ιαγνλίνπ βόζξνπ θαη ζηελ νπνία αλεπξέζε έλα 
θπζηηθό κόξθσκα κεγίζηεο δηακέηξνπ ~8cm ζην δεμηό πιάγην ππειηθό 
ηνίρσκα κε ηνλ ππεξερνηνκνγξάθν ηνπ Τκήκαηνο Επεηγόλησλ. 
 
Λέμεηο θιεηδηά: Επηδεξκηδηθή θύζηε, παξανξζηθόο ρώξνο 
 
 

Εηζαγφγή 
 
Η επηδεξκηδηθή θύζηε ηνπ πξνηεξνύ ρώξνπ είλαη κηα ζπάληα ζπγγελήο βιάβε 
εμσδεξκηθήο πξνέιεπζεο.  
Σηηο ζπγγελείο θύζηεηο αλήθνπλ ηα ηεξαηώκαηα θαη νη εμειηθηηθέο θύζηεηο. 
Οη επηδεξκηδηθέο θύζηεηο ηνπ πξνηεξνύ ρώξνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο εμειηθηηθέο 
θύζηεηο, πξνεξρόκελεο από θάπνην ιάζνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εκβξπνγέλεζεο. 
Έρνπλ κηα πνιύ αξγή πξννδεπηηθή αλάπηπμε, ε νπνία πνιύ αξγόηεξα κπνξεί 
λα πξνθαιέζεη θιηληθά αμηόινγα ζπκπηώκαηα. Οη πεξηζζόηεξεο αζζελείο είλαη 
γπλαίθεο κέζεο ειηθίαο, αζπκπησκαηηθέο. 
Η αλαθάιπςε ησλ επηδεξκνεηδώλ θύζηεσλ είλαη ζρεδόλ πάληνηε ηπραία θαη 
γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ κε U/S, CT, MRI ή θαηά ηελ επίζθεςε ζε 
γπλαηθνιόγν, εθηόο θαη αλ ζπκβεί θιεγκνλή ηεο θύζηεο νπόηε ν απμαλόκελνο 
όγθνο ηεο κπνξεί λα δώζεη θιηληθά ζπκπηώκαηα, από ηελ πίεζε 
παξαθείκελσλ νξγάλσλ. 



Γηα ηελ δηάγλσζε κηαο ζπγγελνύο θύζηεσο, ε αμνληθή ηνκνγξαθία έρεη 
απνδεηρζεί πνιύ ρξήζηκε, αλ θαη νξηζηηθή δηάγλσζε κπνξεί λα ηεζεί κόλν 
κεηά ηελ ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε ηεο θαη ηελ παζνινγναλαηνκηθή εμέηαζε ηνπ 
παξαζθεπάζκαηνο. 
Όινη νη όγθνη ηνπ πξνηεξνύ – παξανξζηθνύ ρώξνπ κε ή ρσξίο 
ζπκπησκαηνινγία πξέπεη λα εθηηκώληαη πνιύ ζρνιαζηηθά πξηλ ηελ 
επέκβαζε. Η πιήξεο ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε, δηαηεξώληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ 
γεηηνληθώλ νξγάλσλ πξέπεη λα είλαη ζην κπαιό ηνπ ρεηξνπξγνύ πνπ εθηειεί 
ηελ επέκβαζε. Η νπίζζηα πξνζπέιαζε ελδείθλπηαη γηα όγθνπο ζην κέζνλ ή 
ρακειά ζηνλ πξνηεξό ρώξν ελώ ε θνηιηαθή κπνξεί λα είλαη αξθεηή γηα 
κεγάιεο θύζηεηο. 
Τν πεξηζηαηηθό πνπ πεξηγξάθνπκε εδώ αθνξά γπλαίθα 34 εηώλ πνπ 
πξνζήιζε ζην Ννζνθνκείν καο κε αλαθεξόκελν άιγνο δεμηνύ ιαγνλίνπ 
βόζξνπ από δηεκέξνπ. Από ηνλ πξώην θιηληθνεξγαζηεξηαθό έιεγρν πνπ ηεο 
έγηλε ζην Τκήκα Επεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ αλεπξέζε θπζηηθό κόξθσκα ηνπ 
δεμηνύ πιαγίνπ ππειηθνύ ηνηρώκαηνο, πηζαλώο εμνξκνύκελν από ην δεμηό 
εμάξηεκα κεγίζηεο δηακέηξνπ ~8cm, νπόηε εηζήρζε γηα πεξαηηέξσ έιεγρν θαη 
δηεξεύλεζε. 
 
Αλαθορά περηζηαηηθού 
 
Αζζελήο 34 εηώλ, πξνζήιζε ζην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ καο κε αλαθεξόκελν άιγνο δεμηνύ ιαγνλίνπ βόζξνπ από 
δηεκέξνπ. Η θιηληθή εμέηαζε θαζώο θαη ε ακθίρεηξε γπλαηθνινγηθή όπσο θαη ε 
εμέηαζε από ην νξζό δελ αλέδεημαλ θάηη αμηνζεκείσην.  
Αληηθεηκεληθά είρε ~87 ζθύμεηο, Α.Π:110/70mmHg, ζεξκνθξαζία 
ζώκαηνο:37.5ν C. Εξγαζηεξηαθά, ε γεληθή αίκαηνο, γεληθή νύξσλ θαη ηα απιά 
βηνρεκηθά δελ αλέδεημαλ θάηη ην ηδηαίηεξν. 
Σην ππεξερνγξάθεκα έζσ γελλεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ηεο έγηλε αλεπξέζε 
θπζηηθό κόξθσκα δ:7.39x5.77cm, ζην δεμηό πιάγην ππειηθό ηνίρσκα, κε 
πεξηερόκελν ρακειήο ερνγέλεηαο, ρσξίο λεναγγείσζε θαη κε ζαθή όξηα. 
Η αζζελήο εηζήιζε ζηελ θιηληθή καο πξνο δηεξεύλεζε ηνπ κνξθώκαηνο θαη 
μεθίλεζε δηπιό ζρήκα αληηβίσζεο. 
Τελ επόκελε εκέξα ε αζζελήο είρε ζαθώο βειηησκέλε θιηληθή εηθόλα, ήηαλ 
απύξεηε, ελώ θαη ε γεληθή αίκαηνο ήηαλ θαιύηεξε. 
Τε δεύηεξε εκέξα, ππεβιήζε ζε CT άλσ θαη θάησ θνηιίαο ε νπνία αλέδεημε: 
θπζηηθό κόξθσκα~8cm ζην δεμηό πιάγην-νπίζζην ηνίρσκα ηεο ειάζζνλνο 
ππέινπ κε παρύ ηνίρσκα ην νπνίν αζθεί πίεζε ζην νξζό θαη ηνπο 
παξαθείκελνπο ηζηνύο θαζώο θαη ζην νπίζζην ηνίρσκα ηεο νπξνδόρνπ 
θύζηεσο (πηζαλή ελδνκεηξίσζε). Επίζεο αλεπξέζε κόξθσκα ζην πξόζζην 
ηνίρσκα ηεο νπξνδόρνπ θύζηεσο ~2cm (πηζαλό εθθόιπσκα). 
Τελ ηξίηε εκέξα ππεβιήζε ζε νξζνζθόπεζε, ε νπνία ήηαλ ρσξίο παζνινγηθά 
επξήκαηα θαη ηελ επνκέλε ζε ελδνθιέβηα ππεινγξαθία, όπνπ νη λεθξνί θαη νη 
νπξεηήξεο ήηαλ κνξθνιεηηνπξγεηθώο ρσξίο επξήκαηα, ελώ αλεδείρζε κηα 
πάρπλζε ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο νπξνδόρνπ θύζηεσο. 
Τελ πέκπηε εκέξα ε αζζελήο ππεβιήζε ζε θπζηενζθόπεζε ε νπνία ήηαλ 
θπζηνινγηθή. 
Μεηά ηνλ ελδειερή απηόλ έιεγρν, απνθαζίζζεθε Εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκία κε 
ηε γπλαίθα ζε ζέζε ιηζνηνκήο. Έγηλε κέζε θάζεηε ππνκθάιηνο ηνκή, 
δηαλνίρζεθε ην δεμηό παξακήηξην, παξαζθεπάζζεθε ν νπξεηήξαο, ν 



παξαθπζηηθόο θαη ν παξανξζηθόο ρώξνο, αιιά ε πξνζπέιαζε ηνπ 
κνξθώκαηνο θαηέζηε αδύλαηνο δηα ηεο θνηιηαθήο νδνύ, δηόηη ν όγθνο 
πξνζθπόηαλ ζην νξζό.  
Απνθαζίζζεθε  ε δηάλνημε ηνπ δεμηνύ πιαγίνπ θνιπηθνύ ηνηρώκαηνο θαη κε 
ακθίρεηξε θνηιηνπεξηλεηθή πξνζπέιαζε έγηλε θηλεηνπνίεζε ηνπ όγθνπ θαη 
απώζεζε ηνπ νξζνύ. Καηά ηνπο αλσηέξσ ρεηξηζκνύο επήιζε ξήμε ηνπ όγθνπ 
θαη εθξνή ππώδνπο πεξηερνκέλνπ. Αθνινύζεζε πιήξεο εμαίξεζε ηεο θάςαο 
ηνπ όγθνπ, έθπιπζε ηεο πεξηηνλατθήο θνηιόηεηαο, ζύγθιεηζε ησλ θνιπηθώλ 
ηνηρσκάησλ θαη ηεο νξζνκεηξηθήο πηπρήο θαη ηνπνζεηήζεθε παξνρέηεπζε ζην 
δεμηό παξανξζηθό ρώξν. 
Η αζζελήο εηέζε ζε ηξηπιό ζρήκα αληηβίσζεο, ε κεηεγρεηξεηηθή ηεο πνξεία 
ήηαλ νκαιή θαη εμήιζε ηνπ Ννζνθνκείνπ καο ζε θαιή γεληθή θαηάζηαζε ζε 6 
εκέξεο. 
Αθνινύζσο, ε θπηηαξνινγηθή εμέηαζε ηνπ πεξηηνλατθνύ πγξνύ ήηαλ αξλεηηθή 
γηα θαθνήζεηα, ελώ ε ηζηνινγηθή εμέηαζε έδεημε όηη επξόθεηην γηα επηδεξκηδηθή 
θύζηε δ:7cm, κε πάρνο ηνηρώκαηνο ~0.8cm.   
 
σδήηεζε 
 
Ο παξανξζηθόο ρώξνο είλαη ε πεξηνρή ραιαξνύ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ  πνπ 
βξίζθεηαη κεηαμύ ηεο πεξηηνλίαο ηνπ νξζνύ θαη ηνπ πξνηεξνύ ρώξνπ. Είλαη ε 
πεξηνρή όπνπ ην λεπξνεμώδεξκα, ε λσηηαία ρνξδή θαη ην νπξαίν ηκήκα ηνπ 
εληεξηθνύ ζσιήλα ππόθεηληαη ζε αλαζρεδηαζκό θαη παιηλδξόκεζε ζηελ 
εκβξπηθή δσή. Έηζη, είλαη ν ρώξνο, όπνπ έλα εηεξνγελέο γθξνππ θαινεζώλ 
θαη θαθνεζώλ όγθσλ αλαπηύζζεηαη, πξνεξρόκελν από ηα ηξία βιαζηηθά 
ζηξώκαηα. 
Οη θύζηεηο ηνπ παξανξζηθνύ ρώξνπ ζηνπο ελειίθνπο είλαη ζπάληεο θαη νη 
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη ζπγγελείο (1), ηα 2/3 ησλ νπνίσλ είλαη 
θπζηηθά θαη ην 1/3 ζπκπαγή. Οη εμειηθηηθέο θύζηεηο είλαη νη πην θνηλέο 
ζπγγελείο βιάβεο ηνπ παξανξζηθνύ ρώξνπ (2,3) θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο 
επηδεξκηδηθέο , δεξκνεηδείο θαη εληεξηθέο θύζηεηο. Υπάξρνπλ 2 ηύπνη εληεξηθώλ 
θύζηεσλ: νη θύζηεηο ηνπ νπξαίνπ εληέξνπ ηνπ εκβξύνπ (επίζεο γλσζηέο σο 
θπζηηθά ακαξηώκαηα ή βιελλνεθθξηηηθέο θύζηεηο) θαη νη θπζηηθνί νξζηθνί 
αλαδηπιαζηαζκνί (4). Νεπξνεληεξηθέο θύζηεηο έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί (5-7). 
Οη εμειηθηηθέο θύζηεηο νξίδνληαη από ηα ηζηνινγηθά ηνπο ζπζηαηηθά θαη ηελ 
παξανξζηθή ζέζε, επξηζθόκελεο πξνζζίσο ηνπ ηεξνύ θαη όπηζζελ ηνπ νξζνύ. 
Πξαθηηθά, πξνηεξέο θύζηεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία από έλα βιαζηηθό 
ζηξώκα θαηαηάζζνληαη ζηηο εμειηθηηθέο, ελώ θύζηεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 
ζηνηρεία από πεξηζζόηεξα βιαζηηθά ζηξώκαηα θαηαηάζζνληαη ζηα 
ηεξαηώκαηα. Σπκβαίλνπλ πην ζπρλά ζε γπλαίθεο κέζεο ειηθίαο θαη ζε 
αλαινγία γπλαηθώλ/αληξώλ 3:1. Οη πην ζεκαληηθέο επηπινθέο απηώλ ησλ 
θύζηεσλ είλαη ε θιεγκνλή κε δεπηεξνπαζή fistula θαη ε θαθνήζεο εμαιιαγή 
ησλ εληεξηθώλ θύζηεσλ (8,9). 
Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε πνηθηιία θαηαζηάζεσλ πνπ 
ζπκβαίλνπλ ζηνλ παξανξζηθό ρώξν: θπζηηθό ηεξνθνθθπγηθό ηεξάησκα, 
πξόζζηα ηεξή κεληγγνθήιε, θύζηε πξσθηηθνύ πόξνπ ή αδέλα, λεθξσηηθό 
νξζηθό ιεηνκπνζάξθσκα, εμσπεξηηνλαηθή αδελνβιελνγνλίηηδα, θπζηηθό 
ιεκθαγγείσκα, ππώδεο απόζηεκα, λεπξνγελή θύζηε θαη λεθξσηηθό ηεξό 
ρόξδσκα. 



Οη εμειηθηηθέο θύζηεηο είλαη επηζειηαθέο θύζηεηο πνπ εκθαλίδνληαη σο θαιά 
αθνξηδόκελεο, κε ιεπηό ηνίρσκα, κνλνινβσηέο βιάβεο θαη θαηαηάζζνληαη 
ζύκθσλα κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηα ηζηνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
Πηζηεύεηαη όηη πξνέξρνληαη από νπξαία εκβξπηθά ππνιείκκαηα (1). 
Οη επηδεξκηδηθέο θύζηεηο είλαη θαινήζεηο κνλνινβσηέο βιάβεο πνπ πεξηέρνπλ 
θαζαξό πγξό. Οη θύζηεηο απηέο επελδύνληαη από θεξαηηλνπνηεκέλν πιαθώδεο 
επηζήιην (1,4,9). Οη άιιεο ζπγγελείο θύζηεηο έρνπλ ηδηαίηεξα ηζηνπαζνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά. 
Η θιηληθή ηνπο παξνπζίαζε είλαη δηάθνξε, εμαξηώκελε από ην κέγεζνο θαη ηελ 
παξνπζία θιεγκνλήο ηεο θύζηεσο (8,10). Έρεη ππνινγηζηεί όηη ην 50% ησλ 
εμειηθηηθώλ θύζηεσλ είλαη αζπκπησκαηηθέο (5) θαη αλαθαιύπηνληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπλήζνπο θπζηθήο εμέηαζεο ή κε ηνλ ππεξερνηνκνγξάθν. 
Η δαθηπιηθή εμέηαζε από ην νξζό κπνξεί λα απνθαιύςεη κηα ιεία θαη ζηεξεή 
κάδα ζηνλ παξανξζηθό ρώξν, πνπ πξνβάιεη ζηνλ απιό ηνπ νξζνύ (4,8,10). 
Τα ζπκπηώκαηα ζπρλά ζρεηίδνληαη κε ηνπηθή πίεζε ηνπ νξζνύ, πνπ πξνθαιεί 
δπζθνηιηόηεηα, νξζηθή πιεξόηεηα, επώδπλεο θελώζεηο θαη άιγνο ππνγαζηξίνπ 
θαη ηνπηθή πίεζε ζην θαηώηεξν νπξνπνηεηηθό, πνπ πξνθαιεί δπζνπξία θαη 
ζπρλνπξία (1,8,10,11). Οη εμειηθηηθέο θύζηεηο ζπρλά αλαθαιύπηνληαη  από 
επηπινθέο όπσο ηνπηθή θιεγκνλή κε ρξόληα παξαπξσθηηθή fistula ή 
αηκνξξαγία από ην νξζό (1,10). 
Οη ηξείο ζεκαληηθόηεξεο επηπινθέο ησλ εμειηθηηθώλ θύζηεσλ είλαη: ε 
θιεγκνλή, ε αηκνξξαγία θαη ε θαθνήζεο εμαιιαγή (1). 
Η ρξόληα θιεγκνλή είλαη ε πην ζπρλή επηπινθή, ζπκβαίλνληαο ζην 30-50% 
ησλ εμειηθηηθώλ θύζηεσλ, εηδηθά ζηηο επηδεξκηδηθέο θαη ηηο εληεξηθέο θύζηεηο 
(1,8,10,11). 
Η αηκνξξαγία από ην νξζό ζπρλά παξαηεξείηαη ζε δηπιαζηαζκνύο ηνπ νξζνύ 
πνπ πεξηιακβάλνπλ έθηνπν γαζηξηθό βιελλνγόλν (1,11,12). 
Καθνήζεο εμαιιαγή έρεη αλαθεξζεί ζε εληεξηθέο θύζηεηο (9,14) θαη νδεγεί ζε 
αδελνθαξθίλσκα ή πιαθώδεο θαξθίλσκα. Έρεη ππνινγηζηεί όηη θαθνήζεο 
εμαιιαγή ζπκβαίλεη ζην 7% ησλ εληεξηθώλ θύζηεσλ (15). 
Η πξνηεηλόκελε ζεξαπεία ησλ εμειηθηηθώλ θύζηεσλ είλαη ε πιήξεο 
ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε ηεο επηζειηαθήο επέλδπζεο ηεο θύζηεσο ιόγσ ηνπ 
θηλδύλνπ επαλεκθάληζεο, ηεο θαθνήζνπο εμαιιαγήο θαη ηεο ρξόληαο 
θιεγκνλήο (8,11). Αλ ππνπηεπόκαζηε θαθνήζε εμαιιαγή, ηόηε ε πιήξεο 
εμαίξεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θπζηνινγηθνύ νξζνύ κπνξεί λα είλαη 
απαξαίηεηε. Οη πεξηζζόηεξεο εμειηθηηθέο θύζηεηο βξίζθνληαη ρακειά θαη 
κπνξνύλ εύθνια λα αθαηξεζνύλ κε νπηζζία παξαηεξνθνθθπγηθή πξνζπέιαζε. 
Οη θιεγκνλώδεηο θύζηεηο πξέπεη λα παξνρεηεύνληαη δηα ηνπ νξζνύ. 
Σην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό πνπ αλαθέξνπκε, ε ππνςία ηέζεθε κε ην 
ππεξερνηνκνγξάθεκα, εληζρύζεθε κε ηελ CT, αιιά ε νξηζηηθή δηάγλσζε 
ηέζεθε κε ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε ηνπ παξαζθεπάζκαηνο. 
Επηρεηξήζεθε αξρηθά θνηιηαθή πξνζπέιαζε, ιόγσ ηεο κεγάιεο δηακέηξνπ ηεο 
θύζηεσο, αιιά ιόγσ ηεο πξόζθπζήο ηεο κε ην νξζό, αθνινύζεζε δηάλνημε 
ηνπ δεμηνύ πιάγηνπ θνιπηθνύ ηνηρώκαηνο θαη εμαίξεζε ηεο θάςαο ηεο θύζηεο. 
Λόγσ ηεο ξήμεο ηεο θύζηεσο θαη ηεο εθξνήο ππώδνπο πεξηερνκέλνπ, εηέζε 
παξνρέηεπζε ζην δεμηό παξανξζηθό ρώξν, ε νπνία αθαηξέζε ηελ πέκπηε 
κεηεγρεηξεηηθή εκέξα. 
Η αζζελήο εμήιζε ηνπ Ννζνθνκείνπ καο ζε 6 εκέξεο, απύξεηε θαη ζε πνιύ 
θαιή γεληθή θαηάζηαζε. 



Λόγσ ηεο ζπαληόηεηαο ηνπ πεξηζηαηηθνύ αλαηξέμακε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 
Οη πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο αθνξνύλ κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά. Λίγεο 
ζεηξέο από κεγάια Ννζνθνκεία πεξηιακβάλνπλ αξθεηέο πεξηπηώζεηο ώζηε λα 
ππνινγηζζεί ε ζπρλόηεηα απηώλ ησλ όγθσλ. Οη Uhlig and Johnson 
πεξηγξάθνπλ 63 αζζελείο κε παξανξζηθνύο όγθνπο πνπ αληηκεησπίζζεθαλ 
ζηε δηάξθεηα 30 ρξόλσλ ζε κηα κεγάιε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή. Οη Jao θαη 
ζπλ. αλαθέξνπλ 120 αζζελείο κε παξανξζηθνύο όγθνπο πνπ 
αληηκεησπίζζεθαλ ζηε Mayo Clinic ζε κηα εηθνζαεηία. Απνηεινύλ 1/40000 ησλ 
εηζαγσγώλ ζην Ννζνθνκείν. 
 
σκπέραζκα 
Οη θύζηεηο ηνπ παξανξζηθνύ ρώξνπ είλαη εμαηξεηηθά ζπάληεο. 
 Η δηάγλσζε γίλεηαη ζπλήζσο ηπραία, δηόηη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη 
αζπκπησκαηηθέο. 
Η ππνςία ηίζεηαη κε ην ππεξερνηνκνγξάθεκα ελώ πνιύ βνεζεηηθή είλαη ε 
αμνληθή ηνκνγξαθία. Οξηζηηθή δηάγλσζε ηίζεηαη κε ηελ πιήξε ρεηξνπξγηθή 
εμαίξεζε ηεο θύζηεο θαη ηελ παζνινγναλαηνκηθή εμέηαζε ηνπ 
παξαζθεπάζκαηνο, ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ηζηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηώλ 
ησλ θύζηεσλ.  
Η ρεηξνπξγηθή πξνζπέιαζε εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηνπ όγθνπ, ηελ αθξηβή 
ηνπ εληόπηζε θαζώο θαη από ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο παξαθείκελνπο ηζηνύο. 
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Summary 
Epidermoid cyst is a frequent benign tumor. It gives rise to destruction of 
adjoining tissues, mainly in the skull. The pelvic epidermoid cysts are rare. 
Most of the primitive cystic neoplasms arising in the retrorectal presacral 
space are congenital. Presacral epidermoid cysts are classified as a type of 
developmental cysts, resulting from an error during the embryogenesis and 
they have ectodermal origin. 
Congenital cysts include, teratomas and developmental cysts.  
We present a case of a 34 years old woman, who admitted in our hospital, 
with a pain in the right iliac fossa, started 48h ago, in whom a cyst was found  
with a diameter ~8cm by U/S, originating from the right pelvic wall. 
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