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Μονήρης μετάσταση σε όρχι από αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μεταστατικά καρκινώματα στους όρχεις είναι σπάνια και αποτελούν το 2,4%-3,6% των περιπτώσεων ενώ η
ορχική μετάσταση από αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου υπολογίζεται στο 8% όλων των ορχικών
μεταστατικών νόσων. Έως σήμερα έχουν αναφερθεί λιγότερες από 30 περιπτώσεις μετάστασης σε όρχι από
αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου είτε σε αυτοψίες είτε σαν μεμονωμένες αναφορές σε προχωρημένη
μεταστατική νόσο. Η περίπτωσή μας αφορά άνδρα 58 ετών ο οποίος προσήλθε με ανώδυνη μάζα στον δεξιό
όρχι από διμήνου. Ο ασθενής ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε ημικολεκτομή πριν 3 χρόνια για
αδενοκαρκίνωμα στο σιγμοειδές σταδίου ΙΙΙ Β.Η φυσική εξέταση και το υπερηχογράφημα ανέδειξαν μονήρη
ορχική μάζα διαστάσεων 1,7x1εκ.Ακολούθησε ριζική δεξιά ορχεκτομή. Στην μικροσκοπική εξέταση
παρατηρήθηκε διήθηση του ορχικού παρεγχύματος από αδενοκαρκίνωμα το οποίο παρουσίαζε διάμεσο
πρότυπο ανάδειξης με διατήρηση των σπερματικών σωληναρίων και καρκινωματώδη αγγειακά έμβολα.
Στον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο τα κύτταρα του όγκου ήταν θετικά στις χρώσεις για CKAE1,CKAE3,CK20 και
CDX2 και αρνητικά στις χρώσεις για PLAP,CD30,βιμεντίνη,AFP και HCG.Τα μορφολογικά ευρήματα και ο
ανοσοφαινότυπος του όγκου ήταν συμβατά με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα από το παχύ έντερο. Ο ασθενής
αρνήθηκε περαιτέρω χημειοθεραπεία και ήταν ελεύθερος νόσου 8 μήνες μετά. Οι μεταστάσεις στους όρχεις
είναι ασυνήθεις ειδικά από αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου. Πάντως αν και σπάνιες οι μεταστάσεις
στους όρχεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση ειδικά στους μεγαλύτερης ηλικίας
ασθενείς με συμπτώματα τα οποία υποδηλώνουν την παρουσία μίας μη ορχικής προέλευσης κακοήθειας.
Λέξεις ευρετηρίου: καρκίνωμα παχέος εντέρου, ορχικές μεταστάσεις, ανοσοϊστοχημεία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μεταστατικά καρκινώματα στους
όρχεις είναι σπάνια και αποτελούν το 2,4%3,6% των περιπτώσεων.
Διάφορα αποτελέσματα μεταξύ των
οποίων και σαρκώματα μπορεί να δώσουν
μεταστάσεις στους όρχεις συνηθέστερα όμως
αυτές προέρχονται από κακοήθειες του
προστάτου, πνεύμονα, παχέος εντέρου και

νεφρού [1-4].Η μετάσταση σε όρχεις από
αδενοκαρκίνωμα
του
παχέος
εντέρου
υπολογίζεται στο 8% όλων των ορχικών
μεταστατικών νόσων. Έως σήμερα έχουν
αναφερθεί λιγότερες από 30 περιπτώσεις
μετάστασης σε όρχι από αδενοκαρκίνωμα
παχέος εντέρου είτε σε αυτοψίες είτε σαν
μεμονωμένες αναφορές σε προχωρημένη
μεταστατική νόσο [2, 5-10].
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣHΣ
Άνδρας ηλικίας 55 ετών προσήλθε στα
επείγοντα του Νοσοκομείου με απώλεια
αίματος από δεκαημέρου από το ορθό. Η
αξονική
τομογραφία
πυέλου
έδειξε
ενδοαυλική μάζα μ.δ. 4,5εκ. στο σιγμοειδές.
Ελήφθη βιοψία από την μάζα η οποία έδειξε
αδενοκαρκίνωμα μετρίας διαφοροποίησης.
Ακολούθησε ημικολεκτομή με λεμφαδενικό
καθαρισμό και η ιστολογική εξέταση έδειξε
αδενοκαρκίνωμα σταδίου ΙΙΙ Β (Τ3Ν1Μ0). Ο
ασθενής υπεβλήθη σε συμπληρωματική
χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία και στους
τακτικούς ελέγχους που ακολούθησαν ήταν
ελεύθερος νόσου.
Τρία χρόνια μετά την επέμβαση ο
ασθενής προσήλθε με ανώδυνη μάζα στο δεξιό
όρχι από διμήνου. Οι αξονικές τομογραφίες
θώρακος και άνω-κάτω κοιλίας ήταν
φυσιολογικές. Οι αιματολογικές εξετάσεις και
οι
καρκινικοί
δείκτες
ήταν
εντός
φυσιολογικών ορίων. Η φυσική εξέταση και το
υπερηχογράφημα ανέδειξε μονήρη ορχική
μάζα διαστάσεων 1,7εκ. x 1εκ. Ακολούθησε
ριζική δεξιά ορχεκτομή και το υλικό εστάλη
για ιστολογική εξέταση.

Στην
μικροσκοπική
εξέταση
παρατηρήθηκε
διήθηση
του
ορχικού
παρεγχύματος από αδενοκαρκίνωμα το οποίο
παρουσίαζε διάμεσο πρότυπο ανάπτυξης με
διατήρηση των σπερματικών σωληναρίων και
καρκινωματώδη αγγειακά έμβολα (Εικόνες 13).

Εικόνα 2. Μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παχέος
εντέρου σε όρχι (Η-Εx100)

Εικόνα 3. Ο όγκος παρουσιάζει διάμεσο τρόπο
διήθησης με διατήρηση των σπερματικών
σωληναρίων (Η-Ε, x100)

Εικόνα 1. Μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παχέος
εντέρου με διήθηση αγγείων (Η-Ε, x40)

Στον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο κύτταρα
του όγκου ήταν θετικά στις χρώσεις για
CKAE1,CKAE3,CK20 και CDX2 και αρνητικά
στις χρώσεις για PLAP, CD30, βιμεντίνη, AFP
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και HCG (Εικόνα 4). Τα μορφολογικά
ευρήματα και ο ανοσοφαινότυπος του όγκου
ήταν συμβατά με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα από το παχύ έντερο. Ο ασθενής
αρνήθηκε περαιτέρω χημειοθεραπεία και
ήταν ελεύθερος νόσου 8 μήνες αργότερα.

Εικόνα 4. Θετική χρώση CDX2x200

ΣΧΟΛΙΟ
Το αδενοκαρκίνωμα του παχέος
εντέρου σπάνια δίνει μεταστάσεις στους
όρχεις ενώ ελάχιστες περιπτώσεις μονήρους
μετάστασης σε όρχι έχουν αναφερθεί [2, 5, 6,
8]. Ο ακριβής μηχανισμός της μετάστασης από
το παχύ έντερο στους όρχεις είναι άγνωστος
και αρκετές θεωρίες έχουν προταθεί. Αυτές
περιλαμβάνουν αρτηριακό εμβολισμό και
παλίνδρομη φλεβική και λεμφική εξάπλωση
[2, 11, 12]. Η εξάπλωση μέσω των σπερματικών
φλεβών από τις νεφρικές φλέβες ή το
οπισθοπεριτόναιο μπορεί να οφείλεται στην
απουσία βαλβίδων. Μερικές μελέτες έχουν
δείξει ότι μεμονωμένη ορχική υποτροπή του
αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου έχει

καλύτερη πρόγνωση από ότι η υποτροπή σε
άλλα όργανα όπως ήπαρ, πνεύμονες και
απομακρυσμένοι λεμφαδένες [2, 13]. Πάντως
αυτό το γεγονός χρειάζεται περαιτέρω να
επιβεβαιωθεί με περισσότερες πληροφορίες
και συγκεντρωτικές αναλύσεις της πορείας
των ασθενών που έχουν περιγραφεί σε
παρόμοιες περιπτώσεις. Είναι επίσης αβέβαιο
εάν η πορεία αυτών των ασθενών θα
μπορούσε να επηρεασθεί από χορήγηση
φαρμάκων νέας γενιάς που χρησιμοποιούνται
για τη θεραπεία του καρκίνου του παχέος
εντέρου.
Τα μεταστατικά καρκινώματα στους
όρχεις είναι συνήθως μονήρεις μονόπλευροι
όγκοι οι οποίοι μπορεί να προσομοιάζουν με
πρωτοπαθή
νεοπλάσματα
στα
οποία
συμπεριλαμβάνονται οι όγκοι από κύτταρα
Sertoli και το αδενοκαρκίνωμα από το ορχικό
δίκτυο [14]. Οι παθολογοανατόμοι πρέπει να
υποψιάζονται
την
παρουσία
ενός
μεταστατικού όγκου όταν τα μορφολογικά και
ανοσοϊστοχημικά ευρήματα δεν είναι
συμβατά
με
πρωτοπαθές
νεόπλασμα.
Μικροσκοπικά η ύπαρξη καρκινωματωδών
αγγειακών εμβόλων και το διάμεσο πρότυπο
ανάπτυξης με διατήρηση των σπερματικών
σωληναρίων είναι στοιχεία συνηγορητικά
μεταστατικού νεοπλάσματος [2, 4, 14, 15].
Αν και σπάνια, τα μεταστατικά
νεοπλάσματα στους όρχεις θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψιν στην διαφορική
διάγνωση ειδικά σε μεγαλύτερης ηλικίας
άνδρες
όταν
τα
συμπτώματά
τους
υποδηλώνουν την παρουσία μη ορχικής
κακοήθειας.
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CASE REPORT

Solitary testicular metastasis from colon adenocarcinoma
A. Tsavari 1, K. Koulia 1, E. Arkoumani 1, K. Manoloudaki 1, D. Zisis 2, Th. Vasilakaki 1
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ABSTRACT
Metastatic testicular cancers are rare accounting for 2,4%-3,6%.The prevalence of testicular metastasis from
colon cancer has been reported to approximate 8 per cent of all testicular metastatic lesions. Less than 30
cases of colon metastasis to the testicle have been reported either at autopsies or as isolated case reports of
advanced metastatic disease. We report a case of a 58 year old man who presented with a 2 month history of
a painless right testicular mass 3 years after undergoing an ileo-hemicolectomy for a stage IIIB sigmoid colon
adenocarcinoma. Physical examination and ultrasonography revealed a solitary testicular mass measuring
1,7x1cm.A right radical orchiectomy was performed. On microscopic examination an infiltrative
adenocarcinoma was found. The tumor exhibited an interstitial growth pattern with preservation of tubules
and there was vascular invasion. The immunohistochemical study showed that the tumor cells were positive
for CKAE1, CKAE3, CK20 and CDX2 and negative for Vimentin, PLAP, CD30, AFP, and HCG. The
morphology of the tumor and the immunohistochemistry were consistent with metastatic colon
adenocarcinoma. The patient refused further chemotherapy and he was well 8 months later. Testicular
metastatic disease is uncommon particularly from colon cancer. Although rare, metastasis to testes should
be considered as a differential diagnosis especially in older men with symptoms suggesting the present of a
non-testicular malignancy.
Keywords: colorectal cancer, testicular cancers, immunohistochemistry

Citation
A. Tsavari, K. Koulia, E. Arkoumani, K. Manoloudaki, D. Zisis, Th. Vasilakaki. Solitary testicular
metastasis from colon adenocarcinoma. Scientific Chronicles 2015;20(2): 211-215.

Συγγραφέας επικοινωνίας
Αικατερίνη Τσαβαρή, Ε-mail addresses: katdoc73@yahoo.com

