
Ειζαγωγή: Τν θπςειηδηθό ζάξθσκα ησλ καιαθώλ κνξίσλ 

είλαη ζπάληνο, αξγά εμειηζζόκελνο αγγεηνβξηζήο όγθνο 

αβέβαηεο ηζηνγέλεζεο ν νπνίνο πξνζβάιεη θπξίσο εθήβνπο 

θαη λεαξνύο ελήιηθεο. Απνηειεί δηαθξηηή νληόηεηα πνπ 

πξσηνπεξηγξάθεθε από ηνπο Christopherson θαη ζπλ. ην 

1952 θαη αθνξά πεξίπνπ ζην 0,5 κε 1% ησλ ζαξθσκάησλ 

καιαθώλ κνξίσλ. Είλαη ζπρλόηεξνο ζε γπλαίθεο. Σε κειέηεο 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο βξέζεθε ρξσκνζσκηθή αλσκαιία 

der(17) t(x;17)(p11;q25). Ο όγθνο κεζίζηαηαη αηκαηνγελώο 

ζπρλόηεξα ζε πλεύκνλεο, νζηά, ιεκθαδέλεο, εγθέθαιν. Η 

επηβίσζε αθόκε θαη ζε κεηαζηάζεηο είλαη κεγάιε. 
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Σκοπός: Η παξνπζίαζε ζπάληαο πεξίπησζεο κεηαζηαηηθνύ 

θπςειηδηθνύ ζαξθώκαηνο καιαθώλ κνξίσλ ζην ήπαξ, 21 έηε 

κεηά ηελ αξρηθή δηάγλσζε. 

 

Υλικό και μέθοδος: Γπλαίθα 38 εηώλ πξνζήιζε ζην 

λνζνθνκείν καο γηα εθηνκή όγθνπ ζην ηκήκα ΙΙΙ ηνπ ήπαηνο. 

Σην αηνκηθό ηεο ηζηνξηθό αλαθέξεηαη θπςειηδηθό ζάξθσκα 

καιαθώλ κνξίσλ ρεηξνπξγεζέλ πξηλ από 21 έηε. Μεηά από 

17 έηε ππεβιήζε ζε δεμηά πλεπκνλεθηνκή ιόγσ κεηάζηαζεο. 

Αθνινύζσο, 3 έηε κεηά ζε cyberknife ablation ιόγσ 

κεηαζηάζεσλ ζηνλ αξηζηεξό βξεγκαηηθό ινβό ηνπ 

εγθεθάινπ. 

Αποηελέζμαηα: Παξαιάβακε ηκήκα ήπαηνο βάξνπο 18 γξ. θαη δηαζηάζεσλ 

4x4x3,5 εθ. Καηά ηηο δηαηνκέο αλεπξέζε ιεπθόθαηνο ππνζηξόγγπινο 

λενπιαζκαηηθόο όγθνο δηαζηάζεσλ 3x2,8x2,8 εθ. Η ηζηνινγηθή εμέηαζε 

αλέδεημε θσιεέο κεγάισλ θπηηάξσλ κε κεγάιν άηππν ππξήλα, ελίνηε θαη 

δηπύξελα. Ο ππξήλαο πεξηέθιεηε επκέγεζεο ππξήλην θαη αξθεηά ζπρλά 

εσζηλόθηιν έγθιεηζην. Τν θπηηαξόπιαζκα ήηαλ άθζνλν θνθθηώδεο κε πνηθίιεο 

έληαζεο εσζηλνθηιία. Η ηζηνρεκηθή ρξώζε PAS, PAS-D έδεημε ζεηηθά 

θπηηαξνπιαζκαηηθά θνθθία. Σηνλ αλνζντζηνρεκηθό έιεγρν ηα λενπιαζκαηηθά 

θύηηαξα ήηαλ θεξ.AE1/AE3(-), HMB45(-), δεζκίλε(-), ρξσκνγξαλίλε(-), 

ζπλαπηνθπζίλε(-), NSE(+). Σπλνςίδνληαο, πξόθεηηαη γηα δηήζεζε ηνπ ήπαηνο 

από θαθόεζεο λεόπιαζκα κε αλνζνκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκβαηά κε 

κεηαζηαηηθό θπςειηδηθό ζάξθσκα καιαθώλ κνξίσλ, ζύκθσλα θαη κε ην 

ηζηνξηθό. 
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Σσμπεράζμαηα: Πεξηζηαηηθά κεηάζηαζεο θπςειηδηθνύ 

ζαξθώκαηνο καιαθώλ κνξίσλ ζην ήπαξ αλαθέξνληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία ζπάληα. Σηελ πεξίπησζή καο ε εζηία 

εκθαλίζζεθε 21 έηε κεηά ηελ αξρηθή δηάγλσζε, πνπ 

ζπκβαδίδεη κε ηελ αξγή εμέιημε απηώλ ησλ όγθσλ. 

Θεξαπεία εθινγήο είλαη ε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε. Η 

αζζελήο 6 κήλεο κεηά ην ηειεπηαίν ρεηξνπξγείν είλαη 

ειεύζεξε λόζνπ. 
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