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5.   Πρωτοπαθές Κακόηθες Μελάνωμα του Κόλπου. 
Περιγραφή περίπτωσης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το πρωτοπαθές μελάνωμα του κόλπου είναι ένας πολύ σπάνιος όγκος που σχετίζεται με υψηλό ποσοστό 
υποτροπών, απομακρυσμένες μεταστάσεις και χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης. Η περίπτωση μας αφορά 
μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα 85 ετών, η οποία προσήλθε στο Νοσοκομείο μας με κολπική αιμόρροια τις 
τελευταίες 4 εβδομάδες. Η κολπική εξέταση έδειξε συμπαγή, πολυποειδόμορφο όγκο διαμέτρου 5εκ., ο οποίος 
εντοπιζόταν στο άνω αριστερό τοίχωμα και προέβαλε από το στόμιο του κόλπου. Ιστολογικά, ο όγκος είχε 
μορφολογικά χαρακτηριστικά κακοήθους μελανώματος. Τη στιγμή της διάγνωσης, δεν υπήρχαν λεμφαδενικές 
ή απομακρυσμένες  μεταστάσεις. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με ευρεία τοπική εξαίρεση του όγκου. Ριζικότερη 
χειρουργική αφαίρεση, ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία δεν κρίθηκαν απαραίτητα. 
 
Λέξεις κλειδιά: γεννητικό σύστημα θήλεος ,κόλπος, κακόηθες μελάνωμα. 
 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το πρωτοπαθές μελάνωμα του κόλπου είναι 
σπάνιο νεόπλασμα και περιγράφηκε για πρώτη 
φορά από τον Porona το 1887.[1] Στη διεθνή 
βιβλιογραφία μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί 
λιγότερες από 300 περιπτώσεις]2]. Ο όγκος 
αναπτύσσεται από τα μελανοκύτταρα που 
υπάρχουν στο επιθήλιο του κόλπου στο 3% των 
φυσιολογικών γυναικών[3]. Πρόκειται για 
ιδιαιτέρως επιθετικό νεόπλασμα με φτωχή 
πρόγνωση, τάση για υποτροπή και εκτεταμένες 
μεταστάσεις[4]    
 
Περιγραφή  περίπτωσης 
Γυναίκα ηλικίας 85 ετών προσήλθε στο 
Νοσοκομείο με κολπική αιμόρροια τις τελευταίες 
τέσσερις εβδομάδες. Η κολποσκόπηση έδειξε 
προβάλλουσα μελανόφαιη αλλοίωση εξορμώμενη 
από το κολπικό τοίχωμα. Ακολούθησε χειρουργική 
εξαίρεση του μορφώματος. Μακροσκοπικά ο 
όγκος είχε διαστάσεις 5 x 3 x 3 εκ. Η επιφάνεια 
διατομής του είχε  μελανόφαιη χροιά ,υπόσκληρη 
σύσταση και κατά θέσεις έφερε αιμορραγικές 
εστίες. Η ιστολογική εξέταση έδειξε εικόνα 
κακοήθους μελανώματος. Τα νεοπλασματικά 
κύτταρα διατάσσονται σε αθροίσεις, είναι 
επιθηλιόμορφα με άφθονο ηωσινοφιλικό 
κυτταρόπλασμα και υπερχρωματικούς, 
πλειόμορφους πυρήνες. Οι τελευταίοι εμφανίζουν 

διακριτά πυρήνια και αξιόλογη μιτωτική 
δραστηριότητα (Εικ.1).  

 Εικόνα 1: Κακόηθες μελάνωμα-Η&Ε x400. 
 
Αρκετά εκ των νεοπλασματικών κυττάρων 
περιέχουν αδρά κοκκία χρωστικής-μελανίνη. 
Καλυπτικό επιθήλιο-επιθήλιο κόλπου 
αναγνωρίστηκε σε περιορισμένη έκταση. Στον 
ανοσοϊστοχημικό έλεγχο τα κύτταρα του όγκου 
είναι S100p(+), HMB45(+), Melan A(+) (Εικ.2), ενώ 
αρνητική είναι η χρώση για κυτοκερατίνη υψηλού 
μοριακού βάρους (Εικ. 3). 
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Eικόνα 2: Κακόηθες μελάνωμα. Τα 
νεοπλασματικά κύτταρα είναι θετικά στη χρώση    
για Melan A(x200). 
 

Εικόνα 3: Κακόηθες μελάνωμα. Τα νεοπλασματικά 
κύτταρα είναι αρνητικά στη χρώση για CKHMW 
(x200). 
 
Για την τεκμηρίωση διάγνωσης  πρωτοπαθούς 
μελανώματος κόλπου, αλλά και για το ενδεχόμενο 
να πρόκειται για μεταστατική διήθηση, συστήθηκε 
ο περαιτέρω κλινικοεργαστηριακός έλεγχος της 
ασθενούς.  
 
Συζήτηση 
Το κακόηθες μελάνωμα είναι νεόπλασμα που 
προσβάλλει την επιδερμίδα και τις  βλεννογονικές 
επιφάνειες. Υπάρχουν τρεις ιστολογικοί τύποι 
κακοήθους μελανώματος –το επιφανειακά 
εξαπλούμενο ( superficial spreading melanoma), 
το οζώδες (nodular melanoma) και το φακιδοειδές 
(εφηλιδοειδές) μελάνωμα των άκρων (acral 
lentiginous melanoma).5  Tα κακοήθη μελανώματα 
του γυναικείου γεννητικού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων του αιδοίου και του κόλπου, 
είναι σπάνια και η πρόγνωσή τους είναι χειρότερη 
από αυτή των αντίστοιχων δερματικών.6 Το 
πρωτοπαθές μελάνωμα του κόλπου 
αντιπροσωπεύει περίπου το 3% όλων των 

κακοήθων νεοπλασμάτων με αυτήν την εντόπιση 
και το 0,3%-0,8% όλων των κακοήθων 
μελανωμάτων.7  Παρατηρείται κυρίως σε γυναίκες 
μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας (μέση ηλικία 65,5 
έτη). Η κλινική διάγνωση, τις περισσότερες φορές, 
γίνεται όταν η νόσος βρίσκεται σε προχωρημένο 
στάδιο. Τα πλέον συνήθη κλινικά συμπτώματα 
είναι η κολπική αιμόρροια, η κολπική υπερέκκριση, 
η ψηλαφητή μάζα και σπανιότερα το περιτοναϊκό 
άλγος.8 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώιμες 
αιματογενείς μεταστάσεις είναι σύνηθες κλινικό 
εύρημα λόγω του πλούσιου αγγειακού δικτύου που 
διαθέτει ο κόλπος .6,8 Οι θέσεις ανάπτυξης του 
όγκου είναι κυρίως το κάτω τριτημόριο του κόλπου 
(58% των περιπτώσεων) και το πρόσθιο τοίχωμα 
αυτού (45% των περιπτώσεων). Ιστολογικά, το 
μελάνωμα εμφανίζει ποικιλομορφία. Τα 
νεοπλασματικά κύτταρα μπορεί να είναι 
επιθηλιόμορφα ή ατρακτόμορφα, με άφθονο 
ηωσινοφιλικό κυτταρόπλασμα και εμφανές 
πυρήνιο. 
Η ποσότητα της μελανίνης τόσο εντός των 
νεοπλασματικών κυττάρων όσο και εντός του 
υποστρώματος δεν είναι σταθερή. 
Ανοσοϊστοχημικά, τα κύτταρα του όγκου 
παρουσιάζουν θετικότητα σε S100, HMB45, Melan 
A και στις κυτοκερατίνες υψηλού μοριακού βάρους. 
Η διαφορική διάγνωση μεταξύ μελανώματος, 
αδιαφοροποίητου καρκινώματος και 
μεσεγχυματογενούς όγκου αυτής της περιοχής 
μπορεί να είναι δύσκολη λόγω του ότι το μελάνωμα 
μιμείται διάφορα ιστολογικά μοντέλα.6,9,10 Η 
παρουσία μελανίνης είναι καθοριστική, εκτός κι αν 
πρόκειται για μη-μελανοκυτταρικό μελάνωμα. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις η τεκμηρίωση της 
διάγνωσης βασίζεται στην ανοσοϊστοχημική 
διερεύνηση. Λόγω της σπανιότητας του 
νεοπλάσματος είναι δύσκολο να προσδιοριστούν 
προγνωστικοί/προβλεπτικοί παράγοντες για τη 
νόσο.11,12. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το 
μέγεθος του όγκου θεωρείται ο καλύτερος 
προγνωστικός δείκτης, σε αντίθεση με το πάχος 
(thickness). 6,13 
Ο Li & συν θεωρούν ότι υπάρχει σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους του πρωτοπαθούς 
όγκου και της μέσης επιβίωσης των ασθενών, 
όπου σε όγκους με διάμετρο <2εκ. η μέση 
επιβίωση υπολογίζεται στους 27,7 μήνες, ενώ με 
διάμετρο >2εκ. στους 9,7 μήνες. Επίσης, δεν 
υπάρχει συσχέτιση του όγκου με τη γενική έκβαση 
της νόσου, την ηλικία, τη γονιμότητα, την εντόπιση 
ή τη σταδιοποίηση κατά FIGO. Ιστολογικές εικόνες 
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όπως ο κυτταρικός πληθυσμός, ο μιτωτικός 
δείκτης, η εξέλκωση, η διήθηση αγγείων και 
λεμφαγγείων ή η μη παρουσία μελανίνης δε 
φαίνεται να σχετίζονται με την επιβίωση των 
ασθενών.6  
Όσον αφορά τη θεραπεία υπάρχουν διάφορες 
επιλογές, χωρίς όμως να έχει καθιερωθεί κάποια εξ 
αυτών. Γυναίκες που αντιμετωπίστηκαν με τοπική 
αφαίρεση της αλλοίωσης, υποτροπίασαν. Οι 
Chung & συν. προτείνουν ως καλύτερη 
αντιμετώπιση την πλήρη αφαίρεση του κόλπου και 
των βουβωνικών λεμφαδένων, καθώς και 
υστερεκτομή, κένωση των λεμφαδένων της πυέλου 
και αιδοιεκτομή, ανάλογα με τη θέση του 

μελανώματος του κόλπου. Άλλοι ερευνητές 
αναφέρουν ευρεία τοπική εκτομή με 
συμπληρωματική ακτινοθεραπεία ή /και ριζική 
χειρουργική εκτομή με συμπληρωματική 
ακτινοθεραπεία ως θεραπεία δεύτερης γραμμής . 
Και οι δύο επιλογές οδηγούν σε παρόμοιο 
ποσοστό 5-ετούς επιβίωσης 6,14.  
Στη περίπτωση μας, η ασθενής υποβλήθηκε σε 
πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο,      ο οποίος 
δεν ανέδειξε άλλη θέση εντόπισης του όγκου και 
ως εκ τούτου ο κόλπος θεωρήθηκε πρωτοπαθής 
εστία. Μετά την τοπική αφαίρεση του όγκου, δεν 
εφαρμόστηκε συμπληρωματική θεραπεία λόγω 
άρνησης της ασθενούς. 

 
 
SUMMARY 
The primary melanoma of the vagina is a very rare tumor associated with high risk of recurrence distant 
metastasis and short survival time. 
 An 85 years old postmenopausal female patient presented with painless mass coming out of the vagina with 
occasional bleeding for the last 4 weeks. On vaginal examination there was a firm polypoid growth of size 5cm., 
attached to the left lateral wall and coming out of the introitus. Histological examination of the mass showed 
features of malignant melanoma . At the time of the diagnosis there was no evidence of nodal or distant 
metastasis. The patient was treated with colpectomy in term sept and local wide excision only. Adjuvant radio 
or chemotherapy did not seem to be justifiable. 
Key words : Female genital tract ,vagina ,malignant melanoma. 
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