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Ειςαγωγή: Οι κοκκιοκυτταρικοί όγκοι είναι νεοπλάςματα των 
μαλακϊν μορίων, οι οποίοι προςβάλουν κυρίωσ ενιλικεσ μεταξφ 
4θσ και 6θσ δεκαετίασ. Θεωρείται ότι είναι όγκοι νευρικισ 
προζλευςθσ από κφτταρα Schwann. Η γλϊςςα αποτελεί ςυνικθ 
εντόπιςθ, όπωσ και οι βλεννογόνοι τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ, 
του ανϊτερου αναπνευςτικοφ και γαςτρεντερικοφ ςυςτιματοσ. 
πανιότερα εντοπίηονται ςε εν τω βάκει κζςεισ ςτα μαλακά 
μόρια.  τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των περιπτϊςεων θ 
βιολογικι ςυμπεριφορά είναι καλοικθσ. ε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ 
υπάρχει θ πικανότθτα να παρατθρθκοφν μεταςτάςεισ ςε 
επιχϊριουσ λεμφαδζνεσ ι ςε διάφορα όργανα, όπωσ επίςθσ και 
τοπικζσ υποτροπζσ υπό μορφι δορυφόρων οηιδίων. Δεν 
υπάρχουν ςαφι κλινικά, μακροςκοπικά ι ιςτολογικά κριτιρια για 
τθν πρόβλεψθ επικετικισ (κακοικουσ) βιολογικισ 
ςυμπεριφοράσ. 
 

υμπεράςματα: Περιςτατικά μετάςταςθσ κακοικουσ 
κοκκιοκυτταρικοφ όγκου μαλακϊν μορίων ςτο ιπαρ αναφζρονται 
ςτθ βιβλιογραφία ςπάνια. Σα ιςτολογικά κριτιρια  κακοικουσ 
εξζλιξθσ αυτϊν των όγκων δεν είναι απολφτωσ ςαφι. φμφωνα με 
τουσ Fanburg, Smith et al.(1998) ,θ παρουςία τουλάχιςτον τριϊν από 
τα εξισ κριτιρια ςυνθγορεί υπζρ κακοικουσ ςυμπεριφοράσ: 
1)περιςςότερεσ από 2 μιτϊςεισ/10 οπτικά πεδία μεγζκυνςθσx200 ι 
αυξθμζνοσ μιτωτικόσ δείκτθσ Ki67 ςε ςυνδυαςμό με ζντονθ ζκφραςθ 
p53 πρωτεΐνθσ, 2)παρουςία νζκρωςθσ, 3)μζγεκοσ όγκου>5εκ., 
4)υψθλι αναλογία πυρινα : κυτταροπλάςματοσ, 5)φυςαλιδϊδθσ 
πυρινασ με προζχον πυρινιο και 6)ατρακτοκυτταρικι μορφολογία. 
τθν περίπτωςι μασ οι εςτίεσ ςτο ιπαρ εμφανίςκθκαν 3 ζτθ μετά 
τθν αρχικι διάγνωςθ. Θεραπεία εκλογισ είναι θ χειρουργικι 
αφαίρεςθ. Ο αςκενισ 6 μινεσ μετά το χειρουργείο είναι ελεφκεροσ 
νόςου. 
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κοπόσ: Η παρουςίαςθ περιςτατικοφ μεταςτατικοφ κακοικουσ 
κοκκιοκυτταρικοφ όγκου μαλακϊν μορίων ςτο ιπαρ. 
 

Τλικό και μζθοδοσ: Άνδρασ 48 ετϊν προςιλκε ςτο Νοςοκομείο 
μασ για δεξιά θπατεκτομι λόγω δφο υπόπυκνων εςτιϊν ςτα 
τμιματα VII και VIII του ιπατοσ. το ατομικό του ιςτορικό 
αναφζρεται κοκκιοκυτταρικόσ όγκοσ μαλακϊν μορίων περιοχισ 
μθροβουβωνικισ πτυχισ, απρόβλεπτθσ βιολογικισ 
ςυμπεριφοράσ, χειρουργθκείσ προ 3 ετϊν. Μετά από 11 μινεσ 
παρουςίαςε τοπικι υποτροπι και μετάςταςθ ςε επιχϊριουσ 
λεμφαδζνεσ. Ακολοφκωσ, 11 μινεσ μετά παρουςίαςε δεφτερθ 
τοπικι υποτροπι και μετάςταςθ ςε επιχϊριουσ λεμφαδζνεσ. 
 

Αποτελζςματα: Παραλάβαμε τμιμα ιπατοσ βάρουσ 609 γρ. και 
διαςτάςεων 14x12,5x7,5εκ. Κατά τισ διατομζσ ανευρζκθςαν δφο 
λευκόφαιοι υποςτρόγγυλοι νεοπλαςματικοί όγκοι διαςτάςεων 
4x3,5x3,5εκ. και 2,3x2x2εκ. Η ιςτολογικι εξζταςθ ανζδειξε 
μεςεγχυματογενοφσ αρχισ νεοπλαςματικι αλλοίωςθ 
αποτελοφμενθ από μζςου μεγζκουσ κφτταρα, αναπτυςςόμενα ςε 
διάχυτο ι και ςε ςυμπαγζσ πρότυπο, με ιπια πολυμορφία, 
άφκονο θωςινόφιλο κυτταρόπλαςμα, ςυνικωσ μικρό πυρινα, 
ςυχνά μικροφυςαλιδϊδθ με προζχον πυρινιο. ε μικρι ζκταςθ 
τα νεοπλαςματικά κφτταρα εμφανίηουν ατρακτοκυτταρικι 
μορφολογία. Η ιςτοχθμικι χρϊςθ PAS, PAS-D ζδειξε κετικά 
κυτταροπλαςματικά κοκκία. τον ανοςοϊςτοχθμικό ζλεγχο τα 
νεοπλαςματικά κφτταρα ιταν S100(+), CD68(+), Desmin(-), 
HMB45(-), HepPar1(-). υνοψίηοντασ, πρόκειται για διικθςθ 
ιπατοσ από κακόθκεσ νεόπλαςμα με ανοςομορφολογικά 
χαρακτθριςτκά ςυμβατά με μεταςτατικό κακοικθ 
κοκκιοκυτταρικό όγκο μαλακϊν μορίων, ςφμφωνα και με το 
ιςτορικό. 
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