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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το νευροενδοκρινικό (Merkel cell) καρκίνωμα είναι ένα επιθετικό, σπάνιο καρκίνωμα του δέρματος το οποίο 
συνηθέστερα προσβάλλει το πρόσωπο και τα άκρα και δύσκολα διαφοροδιαγιγνώσκεται μακροσκοπικά από 
άλλα μικροκυτταρικά νεοπλάσματα. 
Η περίπτωσή μας αφορά σε γυναίκα 35 ετών η οποία προσήλθε με ανώδυνο προέχον εξελκωμένο μόρφωμα 
μ.δ 3 εκ. στη δεξιά κνήμη από πενταμήνου το οποίο προοδευτικά αυξάνετο σε μέγεθος. Η βλάβη εξαιρέθηκε 
χειρουργικά και η ιστολογική εξέταση έδειξε διάχυτη διήθηση του χορίου και του υποδορίου ιστού από 
μικροκυτταρικό νεόπλασμα αποτελούμενο από κύτταρα με ανεπαρκές κυτταρόπλασμα και στρογγυλούς ή 
ωοειδείς πυρήνες το οποίο εξέλκωνε σε αρκετή έκταση την επιδερμίδα και παρουσίαζε περιοχές 
νεκρώσεως.Στον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο τα νεοπλασματικά κύτταρα ήταν θετικά στις χρώσεις για  CKAE, 
CKAE3, EMA, CK20, CD56,συναπτοφυσίνη, χρωμογρανίνη ,και αρνητικά στις χρώσεις  CD34, CD99, S100p, 
CD117, TTF1, Ker7, CD20, CD19, CD30, CD3 και EBV. Βάσει των ανωτέρω ετέθη η διάγνωση Merkel cell 
καρκίνωμα. Η ασθενής δεν έλαβε μεταγχειρητικά ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία και 4 χρόνια αργότερα ήταν 
ελεύθερη νόσου χωρίς στοιχεία υποτροπής. 
Η πενταετής επιβίωση στους ασθενείς με Merkel cell καρκίνωμα φθάνει το 50% με 68%, ενώ ο κίνδυνος 
υποτροπής είναι μεγάλος και η ύπαρξη διηθημένων επιχωρίων λεμφαδένων ελαττώνει δραματικά την 
πρόγνωση. Η θεραπεία επιλογής πάντως είναι η χειρουργική εκτομή της βλάβης με ασφαλή υγιή χειρουργικά 
όρια και η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία όπου κρίνεται απαραίτητη. 
Λέξεις κλειδιά: Merkel cell καρκίνωμα, ανοσοϊστοχημεία. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
Το νευροενδοκρινικό (Merkel cell) καρκίνωμα είναι 
ένα επιθετικό σπάνιο καρκίνωμα του δέρματος το 
οποίο συνηθέστερα προσβάλλει το πρόσωπο και 
τα άκρα και περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1972 
από τον Cyril Toker ως δοκιδώδες καρκί- 
νωμα.[1,2,3] 
Κλινικά το νεόπλασμα παρουσιάζεται ως μονήρες 
ογκίδιο ή σκληρυμένη πλάκα ερυθρού 
χρώματος,εξελκωμένο ορισμένες φορές και 
μεγέθους συνήθως μικροτέρου των 2 εκ. το οποίο 
αναπτύσσεται ταχέως εντός εβδομάδων ή μηνών. 
Στις περισσότερες των περιπτώσεων η βλάβη είναι 
εντοπισμένη (70-80%) ενώ διήθηση των 
σύστοιχων λεμφαδένων υπάρχει στο 9%-26% και 
απομακρυσμένες μεταστάσεις παρατηρούνται στο 
1% έως 4%. Η ιστογένεση αυτού του 
νεοπλάσματος είναι αμφιλεγόμενη και η διαφορική 
του διάγνωση μακροσκοπικά αλλά και 

μικροσκοπικά, από άλλα μικροκυτταρικά 
νεοπλάσματα δύσκολη.[1,2,3,4,5,6] 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ 
Η περίπτωσή μας αφορά σε γυναίκα 35 ετών η 
οποία προσήλθε με ανώδυνο προέχον εξελκωμένο 
μόρφωμα στη δεξιά κνήμη από πενταμήνου μδ.3 
εκ. το οποίο προοδευτικά αυξάνετο σε μέγεθος. Η 
βλάβη εξαιρέθηκε χειρουργικά και η ιστολογική 
εξέταση έδειξε διάχυτη διήθηση του χορίου και του 
υποδορίου ιστού από μικροκυτταρικό νεόπλασμα 
αποτελούμενο από κύτταρα με ανεπαρκές 
κυτταρόπλασμα και στρογγυλούς ή ωοειδείς 
πυρήνες το οποίο εξέλκωνε σε αρκετή έκταση την 
επιδερμίδα και παρουσίαζε περιοχές νεκρώσεως. 
Το στρώμα του όγκου ήταν αγγειοβριθές. 
(φωτογραφίες 1,2) 
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Φωτογραφία 1: Merkell cell καρκινωμα Η-Ε x 100 
 

 
Φωτογραφία 2: Merkell cell καρκίνωμα Η-Ε x 400 
 
Στον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο τα νεοπλασματικά 
κύτταρα ήταν θετικά στις χρώσεις για  CKAE1, 
CKAE3, EMA, CK20, CD56,συναπτοφυσίνη, 
χρωμογρανίνη ,και αρνητικά στις χρώσεις  CD34, 
CD99, S100p, CD117, TTF1, Ker7, CD20, CD19, 
CD30, CD3 και EBV. (φωτογραφίες 3,4)  
 

 
Φωτογραφία 3: Merkell cell καρκίνωμα CK20 x 400 

 
Φωτογραφία 4: Merkell cell καρκίνωμα. 
Συναπτοφυσίνη x 200 
 
Ο Κi67 δείκτης ήταν υψηλός. Βάσει των ανωτέρω 
ετέθη η διάγνωση Merkel cell καρκίνωμα. 
Ηασθενής υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία η 
οποία δεν απεκάλυψε μεταστάσεις σε λεμφαδένες 
ή μάζα σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος. 
Ακολούθησε ευρύτερος χειρουργικός καθαρισμός 
της περιοχής για να επιτευχθούν υγιή χειρουργικά 
όρια εκτομής σε έκταση τουλάχιστον 2 εκ. πέριξ 
της βλάβης.  Η ασθενής δεν έλαβε μεταγχειρητικά 
ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία και 4 χρόνια 
αργότερα ήταν ελεύθερη νόσου χωρίς στοιχεία 
υποτροπής. 
   
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το νευροενδοκρινικό καρκίνωμα του δέρματος 
είναι ένα επιθετικό νεόπλασμα το οποίο συνήθως  
προσβάλλει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (>50 ετών), 
συνηθέστερα άνδρες, ενώ είναι εξαιρετικά σπάνιο 
στη μαύρη φυλή. 
Παρατηρείται κυρίως σε περιοχές του δέρματος 
εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ 
σπανιότατα έχει παρατηρηθεί σε ανατομικές θέσεις 
όπως το αιδοίο,το πέος και ο φαρυγγικός,ρινικός 
και στοματικός βλεννογόνος. 
Μακροσκοπικά το νεόπλασμα εμφανίζεται ως 
ερυθρού χρώματος όζος ή σκληρυμένη πλάκα το 
οποίο αναπτύσσεται ταχέως εντός εβδομάδων ή 
λίγων μηνών. 
Μικροσκοπικά ο όγκος εντοπίζεται στο χόριο ή και 
στον υποδόριο λιπώδη ιστό και μερικές φορές 
εξελκώνει την επιδερμίδα. Μεγαλύτεροι όγκοι 
παρουσιάζουν περιοχές νεκρώσεως. Τα κύτταρα 
του όγκου είναι μικρά με ανεπαρκές 
κυτταρόπλασμα, και στρογγυλούς ή ωοειδείς 
πυρήνες με εμφανή πυρήνια και υψηλή μιτωτική 
δραστηριότητα. [1,2,3,4,5,6] Ανοσοϊστοχημικά τα 
κύτταρα του νεοπλάσματος παρουσιάζουν 
επιθηλιακή και νευροενδοκρινική διαφοροποίηση 
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και είναι θετικά στις χρώσεις για CKAE1, CKAE3, 
EMA,Pankeratin, 
Cam5.2,CK20,συναπτοφυσίνη,χρωμογρανίνη,NS
E,σωματοστατίνη,γαστρίνη,καλσιτονίνη και άλλα. 
[7,8,9,10,11,12] Επίσης έχει αναφερθεί θετικότητα 
στους δείκτες CD117 και CD99 σε ορισμένες 
περιπτώσεις. [13] Η χρωστική αντίδραση είναι 
διάχυτη κυτταροπλασματική ή έχει την μορφή 
περιπυρηνικών κουκίδων. 
Η διαφορική διάγνωση του Merkel cell 
καρκινώματος γίνεται από άλλα μικροκυτταρικά 
νεοπλάσματα.(μικροκυτταρικό καρκίνωμα του 
πνεύμονος, λέμφωμα,PNET/Ewing’s σάρκωμα) 
[1,2,3,4,5,6] Η πενταετής επιβίωση στους ασθενείς 
με Merkel cell καρκίνωμα  φθάνει το 50% με 68% 
ενώ ο κίνδυνος υποτροπής είναι μεγάλος και 
κυμαίνεται στο 27% έως 60% σε διάφορες 
μελέτες,ενώ διήθηση λεμφαδένων απαντάται στο 
45% έως 91%. 
Πάντως η διήθηση των επιχωρίων λεμφαδένων 
φαίνεται να ελαττώνει δραματικά την επιβίωση ενώ 
κακοί προγνωστικοί παράγοντες θεωρούνται 
επίσης το μέγεθος του όγκου 
(>2 εκ.), το φύλο (άνδρες) και η μεγάλη ηλικία (>60 

ετών). Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από 
το στάδιο της νόσου τη στιγμή που 
πρωτοπαρουσιάζεται όπου ο σπουδαιότερος 
προγνωστικός παράγοντας είναι η απουσία 
διηθημένων λεμφαδένων. Η θεραπεία επιλογής 
πάντως είναι η χειρουργική εκτομή της βλάβης με 
ασφαλή υγιή χειρουργικά όρια πλάτους 2-3 εκ. και 
βάθους 2 εκ. λόγω του υψηλού κινδύνου 
υποτροπών, ενώ η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία 
σε ασθενείς με ελεύθερους λεμφαδένες δεν 
φαίνεται να προσφέρει ιδιαίτερα όσον αφορά την 
επιβίωση σύμφωνα με διάφορες μελέτες, εκτός 
των περιπτώσεων όγκων μεγάλου μεγέθους όπου 
κρίνεται απαραίτητη. 
Όταν υπάρχει διήθηση λεμφαδένων η θεραπευτική 
αντιμετώπιση συνίσταται σε λεμφαδενεκτομή και 
μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία.[14,15,16] 
Οπωσδήποτε παρά την επιθετική βιολογική 
συμπεριφορά του νευροενδοκρινικού καρκινώ- 
ματος του δέρματος, η πρώϊμη διάγνωση, ο 
ευρύτερος χειρουργικός καθαρισμός της περιοχής 
και η μετεγχειρητική ακτινοβολία όπου αυτή 
κρίνεται απαραίτητη φαίνεται να επιμηκύνουν τον 
χρόνο επιβίωσης αυτών των ασθενών. [17,18]. 

 
 
 
 
SUMMARY 
Neuroendocrine  (Merkel cell) carcinoma is a rare but aggressive  cutaneous  carcinoma the differential 
diagnosis of which from other small cells  neoplasms can be difficult even on histological examination.  
The face and extremities are the most common locations. 
We report   a   case of a 35 year old woman who presented   with a painless ulcerated nodule 3 cm located on 
the right leg noticed 5 months before. An excisional biopsy was performed. 
Histological examination showed the invasion of dermis and subcutaneous tissue by a small cell tumour with 
diffuse pattern of infiltration. The neoplasm composed of cells with a round to oval nucleus and scant 
cytoplasm. The tumour elicited areas of necrosis and ulcerated the epidermis. The immunohistochemical study 
showed that the tumour cells were positive for CKAE1, CKAE3, EMA, CK20, CD56,synaptophysin, 
chromogranin,and negative to CD34, CD99, S100p, CD117, TTF1, Ker7, CD20, CD19, CD30, CD3 AND EBV. 
Based on these histological and immunohistochemical features , diagnosis of Merkel cell tumour was 
established. 
No postoperative radiotherapy or chemotherapy was given and four years after surgery she was well with no 
evidence of recurrence. 
The overall 5-years survival rate for patients with Merkel cell carcinoma is 50% to 68%. Involvement of the 
regional lymph nodes decreases dramatically the survival rates. 
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