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Διζαγωγή: Τόζν ηα πξσηνπαζή όζν θαη ηα δεπηεξνπαζή κειαλώκαηα ηεο 

ρνιεδόρνπ θύζηεο είλαη ζπάληα θαη όηαλ δηαπηζηώλεηαη ηζηνπαζνινγηθά έλα 

κνλήξεο κειάλσκα ρνιεδόρνπ θύζηεο (ΧΚ), δελ είλαη πάληα εύθνιε ε 

δηάθξηζε κεηαμύ πξσηνπαζνύο θαη  κεηαζηαηηθήο λόζνπ. 

Τλικό & Μέθοδος: Αζζελήο 77 εηώλ, αζπκπησκαηηθόο, κε αλαθαιπθζέλ ζε 

ηπραίν ππεξερνγξαθηθό έιεγρν κόξθσκα 2,3 εθ εληόο ηεο ΧΚ ζπκβαηό κε 

πνιύπνδα ππνβιήζεθε ζε ηαθηηθή βάζε ζε ιαπαξνζθνπηθή ρνινθπζηεθηνκή. 

Η παζνινγναλαηνκηθή εμέηαζε ηνπ παξαζθεπάζκαηνο αλέδεημε ζηε ζέζε ηνπ 

καθξνζθνπηθά αλαγλσξηζζέληνο πνιύπνδα ηελ ύπαξμε ελδνηνηρσκαηηθνύ 

θαθνήζνπο λενπιάζκαηνο ζπκβαηνύ αλνζντζηνρεκηθά κε κειάλσκα. 

Δεδνκέλνπ όηη ηα πξσηνπαζή κειαλώκαηα ηεο ΧΚ είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα, 

αθνινύζεζε έιεγρνο πξνο απνθιεηζκό κεηαζηαηηθήο λόζνπ από θάπνηα 

πξσηνπαζή εζηία. 

Αποηελέζμαηα: Ο αζζελήο ππνβιήζεθε ζε δεξκαηνινγηθή εθηίκεζε πνπ 

ππέδεημε δύν ύπνπηεο θαζηαλόθαηεο δεξκαηηθέο βιάβεο, ζηελ σκηθή δώλε 

δεμηά θαη ζην όζρεν, νη νπνίεο θαη αθαηξέζεθαλ. Η πξώηε αθνξνύζε ζε in situ 

κειάλσκα κε νξηδόληηα θάζε αλάπηπμεο, ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα 

ζπλάδνπλ κε κειάλσκα ζε ππνζηξνθή, θαη ε δεύηεξε ζε ζκεγκαηνξξντθή 

ππεξθεξάησζε. Αθνινύζεζε νθζαικνινγηθή εμέηαζε θαη 

νξζνζηγκνεηδνζθόπεζε πνπ δελ αλέδεημαλ επξήκαηα ύπνπηα γηα θαθόεζεο 

κειάλσκα. Ο αζζελήο παξαθνινπζείηαη ζην νγθνινγηθό ηκήκα ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη 18 κήλεο κεηά παξακέλεη ειεύζεξνο λόζνπ. 

 

σμπέραζμαηα: Τα κειαλώκαηα ηεο ΧΚ είλαη πνιύ ζπάληα. Τα κεηαζηαηηθά 

κειαλώκαηα ηεο ΧΚ, αλ θαη ζπάληα, απνηεινύλ ην 50% ησλ κεηαζηαηηθώλ 

όγθσλ ηεο ΧΚ θαη ζρεηίδνληαη κε γεληθεπκέλε λόζν1-2. Τα κνλήξε κειαλώκαηα 

ηεο ΧΚ είλαη ζπαληόηαηα, ε ηζηνινγηθή δηάγλσζή ηνπο επηβάιιεη ελδειερή 

δηεξεύλεζε γηα εληνπηζκό πξσηνπαζνύο εζηίαο θαη εθόζνλ δελ αλεπξεζεί 

άιιε εζηία, ηόηε κπνξεί λα γίλεη ιόγνο είηε γηα κεηαζηαηηθό κειάλσκα από 

άγλσζηε πξσηνπαζή εζηία (ζε ππνζηξόθή), είηε γηα πξσηνπαζέο κειάλσκα 

ΧΚ3. Μόλν 36 πεξηζηαηηθά πξσηνπαζώλ κειαλσκάησλ ΧΚ έρνπλ πεξηγξαθεί 

ζηε βηβιηνγξαθία, αλ θαη ακθηζβεηείηαη ε ύπαξμε απηήο ηεο λνζνινγηθήο 

νληόηεηαο δεδνκέλνπ όηη, από εκβξπνινγηθήο άπνςεο δελ ππάξρνπλ 

κειαλνθύηηαξα ζε ηζηνύο ελδνδεξκηθήο πξνέιεπζεο4-5.  Σηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςηλ θαη ε πηζαλόηεηα πξνέιεπζεο ηεο 

λόζνπ από ην δηαγλσζζέλ in situ κειάλσκα ζην δέξκα ηνπ αζζελνύο, ην 

νπνίν ζα κπνξνύζε λα πεξηέρεη εζηία κηθξνδηήζεζεο πνπ, παξά ηνλ ελδειερή 

παζνινγναλαηνκηθό έιεγρν, δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα αλαδεηρζεί θαηά ηε ιήςε 

ησλ ηζηνινγηθώλ ηνκώλ. 
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Α: Μηθξνθσηνγξαθία από iζηνινγηθή ηνκή ηνπ καθξνζθνπηθά αλαγλσξηζζέληνο πνιύπνδα H&E (x20) Β: Χξώζε 

αλνζντζηνρεκηθή γηα θπηηαξνθεξαηίλεο ζηελ νπνία αλαδεηθλύεηαη όηη ην κόξθσκα εληνπίδεηαη θάησ από ην 

επηζήιην (ελδνηνηρσκαηηθά) θαη έρεη αξλεηηθή αλνζνρξώζε γηα ηηο θεξαηίλεο ΑΕ3 (x 20) Γ: Τα λενπιαζκαηηθά 

θύηηαξα εκθαλίδνπλ έληνλε αλνζνζεηηθόηεηα γηα ηελ πξσηετλε Melan-A .(x100)..  


