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2. Πρωτοπαθές δερµατικό αδενοκυστικό καρκίνωµα: Περιγραφή
µιας περιπτώσεως και ανοσοϊστοχηµική µελέτη
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Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Πειραιά «Τζάνειο»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρωτοπαθές δερµατικό αδενοκυστικό καρκίνωµα είναι σπάνιο, αργά αναπτυσσόµενο νεόπλασµα το οποίο υποτροπιάζει
τοπικά και σπανίως δίνει µεταστάσεις στους επιχώριους λεµφαδένες ή σε αποµεµακρυσµένα όργανα. Στην βιβλιογραφία έχουν
αναφερθεί συνολικά περίπου 65 περιπτώσεις. Πρόκειται για γυναίκα ασθενή η οποία προσήλθε στο Νοσοκοµείο µε µάζα στην
ινιακή χώρα από έτους. Η βλάβη εξαιρέθηκε χειρουργικά σε υγιείς ιστούς και η ιστολογική εξέταση έδειξε εικόνα αδενοκυστικού
καρκινώµατος. Το νεόπλασµα διερευνήθηκε ανοσοϊστοχηµικά. Σε περαιτέρω κλινικοεργαστηριακό έλεγχο µεταστάσεις σε λεµφαδένες ή άλλα όργανα δεν ανευρέθησαν. Η ασθενής δεν έλαβε µετεγχειρητικά ακτινοβολία ή συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία.
Λέξεις - κλειδιά: Αδενοκυστικό καρκίνωµα, δερµατικό αδενοκυστικό καρκίνωµα, ανοσοϊστοχηµεία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρωτοπαθές δερµατικό αδενοκυστικό καρκίνωµα είναι
σπάνιο αργά αναπτυσσόµενο νεόπλασµα το οποίο περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τον Boggio το 19751. Στην βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί περίπου 65 περιπτώσεις2. Το
νεόπλασµα διηθεί συχνά νευρικούς κλάδους και υποτροπιάζει
τοπικά σε ποσοστό περίπου 50%, ενώ σπάνια δίνει µεταστάσεις στους επιχώριους λεµφαδένες ή σε αποµεµακρυσµένα
όργανα3,4,5.

κάλυψε ύπαρξη άλλης µάζας, ούτε µεταστάσεις σε λεµφαδένες
ή αποµεµακρυσµένα όργανα. Η ασθενής δεν έλαβε µετεγχειρητικά ακτινοθεραπεία ή συµπληρωµατική χηµειοθεραπεία και
δύο έτη µετά την επέµβαση είναι ελεύθερη συµπτωµάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ
Η περίπτωσή µας αφορά γυναίκα ηλικίας 80 ετών η οποία
προσήλθε στο Νοσοκοµείο µας µε ανώδυνη µάζα στην ινιακή
χώρα διαστάσεων 2,5 x 1,5 εκ. από έτους περίπου. Η βλάβη
εξαιρέθηκε χειρουργικά σε υγιείς ιστούς και η ιστολογική εξέταση έδειξε διήθηση του χορίου από νεόπλασµα µε µορφολογικά χαρακτηριστικά αδενοκυστικού καρκινώµατος. Ο όγκος
αποτελείτο από βασικού τύπου κύτταρα τα οποία διετάσσοντο
σε αδενοειδείς, συµπαγείς ή ηθµοειδείς σχηµατισµούς. (Φωτογραφίες 1, 2). Στον ανοσοϊστοχηµικό έλεγχο τα νεοπλασµατικά κύτταρα ήταν θετικά στις χρώσεις για EMA, CK AE1, CK
AE3 και βιµεντίνη και αρνητικά στο CEA. Ικανός αριθµός κυττάρων ήταν θετικός στη χρώση για S100p. (Φωτογραφίες 3,
4). Ο περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος ( CT scan) δεν απε-

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το αδενοκυστικό καρκίνωµα είναι ασυνήθης τύπος καρκινώµατος το οποίο συχνότερα αναπτύσσεται στους σιελογόνους
αδένες. Σπανιότερα µπορεί να αναπτυχθεί και σε άλλες θέσεις
όπως δέρµα, µαστό, πνεύµονες, τραχεία, προστάτη αδένα, τράχηλο µήτρας, εγκέφαλο και παραρρινικές κοιλότητες. Τα συµπτώµατα εξαρτώνται από τη θέση εντόπισης του νεοπλάσµατος.
Στους σιελογόνους αδένες παρουσιάζεται στην αρχή ως ανώδυνη αργά αναπτυσσόµενη µάζα στο πρόσωπο ή στην στοµατική κοιλότητα ενώ αργότερα η διήθηση περιφερικών νεύρων
προκαλεί πόνο και παραλύσεις. Η εντόπιση στο τραχειοβρογχικό δένδρο µπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήµατα
ενώ η προσβολή του λάρυγγα διαταραχές στην οµιλία5,6,7. Το
αδενοκυστικό καρκίνωµα σπάνια δίνει µεταστάσεις στους επιχώριους λεµφαδένες και η πενταετής επιβίωση φθάνει το 70 80% σε διάφορες µελέτες4,5. Το αδενοκυστικό καρκίνωµα του
δέρµατος πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από όµοια νεοπλάσµατα των σιελογόνων αδένων µε τα οποία έχει παρόµοια ιστοπαθολογικά και ανοσοϊστοχηµικά χαρακτηριστικά, και από το

Εικόνα 1: Αδενοκυστικό καρκίνωµα Η – Ε x 100

Εικόνα 2: Αδενοκυστικό καρκίνωµα Η – Ε x 40
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Εικόνα 3: Αδενοκυστικό καρκίνωµα – Χρώση µε CK AE 3

Εικόνα 4: Αδενοκυστικό καρκίνωµα – Χρώση µε S100p

αδενοειδές βασικοκυτταρικό καρκίνωµα7,8,9. Συνηθέστερα το νεόπλασµα απαντάται στην τέταρτη µε έκτη δεκαετία της ζωής και
είναι συχνότερο στις γυναίκες (σχέση γυναικών : ανδρών = 4 :
1)3. Στον ανοσοϊστοχηµικό έλεγχο τα κύτταρα του νεοπλάσµατος
παρουσιάζουν θετικότητα στο επιθηλιακό µεµβρανικό αντιγόνο
(EMA), στις κυττοκερατίνες χαµηλού και υψηλού µοριακού βάρους (CK AE1, CK AE3), στη βιµεντίνη και στην S100p. Η
χρώση για CEA συνήθως είναι αρνητική, ενώ θετικότητα εστιακά

στο CEA έχει αναφερθεί σε ορισµένες µελέτες10,11. Η θεραπεία
εκλογής για το αδενοκυστικό καρκίνωµα, ανεξάρτητα από τη
θέση εντόπισής του, είναι η χειρουργική αφαίρεση σε υγιείς
ιστούς. Συµπληρωµατική ακτινοθεραπεία δίνεται µερικές φορές
µετεγχειρητικά για να περιοριστεί ο κίνδυνος τοπικής υποτροπής. Σε ορισµένα κέντρα γίνεται θεραπεία µε ουδετερόνια (neutron therapy) σε ειδικές περιπτώσεις. Χηµειοθεραπεία
χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση µεταστάσεων1,3,5,9.

ABSTRACT
Primary cutaneous adenoid cystic carcinoma: A case report and immunohistochemical study
Ch. Glava, X, Grammatoglou, E, Skafida, N. Petrakopoulou, E. Katsamagkou, Th. Vasilakaki
Primary cutaneous adenoid cystic carcinoma is a rare slow-growing malignancy with only few cases (˜ 65) reported in the literature. It has characteristics of indolent and progressive course and high incidence of perineural invasion and local recurrence.
A 80 year old woman came to our hospital with a mass in the back region of the scalp which underwent surgical removal with
clean margins. Histological examination of the mass showed a cutaneous adenoid cystic carcinoma. The immunohistochemical
study showed that the tumour cells were positive for EMA, CK AE1, CK AE3, and Vimentin and negative to CEA. A considerable
number of tumour cells were immunoreactive with S100p. The CT scan did not reveal any masses, lymphadenopathy or distant
metastases. No postoperative radiotherapy or adjuvant chemotherapy was given.
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