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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κακόηθες μελάνωμα κατά την κύηση: παρουσίαση περιστατικού
Ιωάννης Κ. Θανασάς
Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, Τρίκαλα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρουσίαση του περιστατικού αφορά στην έγκαιρη διάγνωση και την επιτυχή αντιμετώπιση
ασθενούς με κακόηθες μελάνωμα κατά την κύηση. Έγκυος πρωτοτόκος διανύοντας την 25η
εβδομάδα της εγκυμοσύνης προσήλθε στο εξωτερικό ιατρείο της κλινικής μας αιτιώμενη επώδυνη
δερματική αλλοίωση στην περιοχή του δεξιού μηρού. Με την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε η
παρουσία εξέλκωσης σε έδαφος προϋπάρχοντος σπίλου. Η κλινική υποψία κακοήθειας οδήγησε
στην απόφαση για την ιστολογική εξέταση της βλάβης η οποία επιβεβαίωσε τη διάγνωση. Η
ασθενής παραπέμφθηκε σε οργανωμένο κέντρο, όπου υποβλήθηκε σε ευρεία εκτομή του
κακοήθους μελανώματος του δέρματος. Δεν κρίθηκε αναγκαία η λεμφαδενεκτομή των επιχώριων
λεμφαδένων και η εφαρμογή συμπληρωματικής θεραπείας. Διανύοντας την 37η εβδομάδα της
εγκυμοσύνης, μετά από αυτόματη ρήξη των εμβρυικών υμένων η ασθενής μας υποβλήθηκε σε
καισαρική τομή λόγω ισχιακής προβολής του εμβρύου. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή.
Στην παρούσα εργασία μετά την παρουσίαση του περιστατικού μας επιχειρείται η βιβλιογραφική
ανασκόπηση του κακοήθους μελανώματος κατά την κύηση, αναφορικά κυρίως με τη σύγχρονη
διαγνωστική προσέγγιση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

ανεύρεση καρκίνου στη διάρκεια

της εγκυμοσύνης δεν είναι σύνηθες
φαινόμενο. Ο καρκίνος στις έγκυες
εμφανίζεται περίπου με συχνότητα μιας
περίπτωσης κάθε 1000 εγκυμοσύνες [1].
Νεότερα δεδομένα έδειξαν ότι η επίπτωση
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του καρκίνου στην εγκυμοσύνη είναι ακόμη
μεγαλύτερη και υπολογίζεται ότι αφορά σε
145.4 περιπτώσεις κάθε 100000 κυήσεις [2]. Οι
καρκίνοι που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη
έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αύξηση η
οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στην
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αύξηση της ηλικίας τεκνοποίησης των
σύγχρονων γυναικών. Επίσης, οι εξετάσεις
στις οποίες υποβάλλονται σήμερα οι γυναίκες
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνουν
σημαντικά την πιθανότητα διάγνωσης του
καρκίνου. Οι κακοήθειες που παρατηρούνται
πιο συχνά στην εγκυμοσύνη είναι ο καρκίνος
του μαστού, οι κακοήθειες του γεννητικού
συστήματος, ο καρκίνος του θυρεοειδούς
αδένα, η λευχαιμία, το λέμφωμα και το
κακόηθες μελάνωμα [3].
Το κακόηθες μελάνωμα αναπτύσσεται
από τα μελανοκύτταρα τα οποία είναι
νευρικής
προέλευσης
και
έχουν
μεταναστεύσει κατά την οντογένεση από την
νευρική ακρολοφία στις θέσεις του δέρματος
που παράγουν μελανίνη. Το μελάνωμα στην
πλειονότητα των περιπτώσεων (91.2%)
εμφανίζεται στο δέρμα και κυρίως στον
κορμό και τα κάτω άκρα (δική μας
περίπτωση). Μικρό ποσοστό 5.2% αφορά
στους οφθαλμούς, ενώ σε ποσοστό 1.3% των
περιπτώσεων
εμφανίζεται
στους
βλεννογόνους [4]. Το κακόηθες μελάνωμα
αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή καρκίνου του
δέρματος [5]. Η συχνότητα εμφάνισης της
νόσου ποικίλει ανάλογα με την γεωγραφική
κατανομή του πληθυσμού. Έτσι, ενώ στην
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία η νόσος
αναφέρεται με τη μεγαλύτερη επίπτωση (40 –
60 περιπτώσεις ανά 100000 του γενικού
πληθυσμού ανά έτος), στις ΗΠΑ η συχνότητα
εμφάνισης της νόσου κατέρχεται στις 18
περιπτώσεις ανά 100000 του γενικού
πληθυσμού ανά έτος. Στην Ευρώπη η
επίπτωση του μελανώματος είναι ακόμη
χαμηλότερη και υπολογίζεται ότι αφορά
περίπου σε 10 – 15 περιπτώσεις ανά 100000
του γενικού πληθυσμού ανά έτος [6].
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Το μελάνωμα αποτελεί βασική αιτία
θανάτου για γυναίκες της αναπαραγωγικής
ηλικίας. Είναι ένα από τα συχνότερα
κακοήθη νεοπλάσματα που εκδηλώνονται
κατά την εγκυμοσύνη μετά τον καρκίνο του
μαστού και τον καρκίνο στις ωοθήκες [7].
Κατά άλλους συγγραφείς το κακόηθες
μελάνωμα είναι πιο συχνό από τον καρκίνο
του μαστού και τον καρκίνο των ωοθηκών. Ο
καρκίνος του μαστού κατά την κύηση
εκτιμάται ότι αφορά περίπου σε 1: 3000 έως 1:
10000 εγκυμοσύνες, το κακόηθες μελάνωμα σε
1: 1000 έως 1: 10000 και ο καρκίνος των
ωοθηκών υπολογίζεται ότι αφορά περίπου σε
1: 10000 έως 1: 100000 κυήσεις [8,9,10,11].
Κατά άλλους η συχνότητα εμφάνισης του
κακοήθους μελανώματος στην εγκυμοσύνη
εκτιμάται ότι αφορά σε 2.8 – 8.5 περιπτώσεις
ανά 100000 κυήσεις [12]. Άλλοι ερευνητές
εκτιμούν ότι τα κακοήθη μελανώματα
αποτελούν το 8% περίπου όλων των
κακοήθων νεοπλασμάτων που εμφανίζονται
κατά την εγκυμοσύνη [13]. Το μελάνωμα
εμφανίζεται κυρίως σε νέες γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας και φαίνεται να
σχετίζεται με τον αριθμό των κυήσεων. Πιο
συγκεκριμένα, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι
οι πολυτόκες έχουν μειωμένο κίνδυνο
εμφάνισης μελανώματος σε σύγκριση με τις
άτοκες γυναίκες (δική μας περίπτωση) [14,15].
Στην παρούσα εργασία μετά την
περιγραφή του περιστατικού μας επιχειρείται
με βάση τη συστηματική παράθεση και
επεξεργασία της βιβλιογραφίας μια σύντομη
ανασκόπηση του κακοήθους μελανώματος
κατά την κύηση, αναφορικά με τη σύγχρονη
διαγνωστική προσέγγιση, η ορθή γνώση της
οποίας είναι δυνατόν να συμβάλλει στη
διασφάλιση κατά το μέγιστο δυνατό της
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καλύτερης υγείας της μητέρας και του
καλύτερου περιγεννητικού αποτελέσματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Η περιγραφή της περίπτωσης αφορά
σε έγκυο πρωτοτόκο η οποία διανύοντας την
25η εβδομάδα της εγκυμοσύνης προσήλθε στο
εξωτερικό ιατρείο της κλινικής μας αιτιώμενη
επώδυνη δερματική αλλοίωση με εντόπιση
στην έσω επιφάνεια και στο άνω τριτημόριο
του δεξιού μηρού. Η εμφάνιση της
δερματικής αλλοίωσης από την ίδια την
ασθενή χρονολογήθηκε από μιας εβδομάδας
περίπου. Με την προσεκτική επισκόπηση της
περιοχής
διαπιστώθηκε
η
παρουσία
εξέλκωσης επί εδάφους προϋπάρχοντος
σπίλου. Η εξέλκωση συνοδευόταν από μικρή
αιμορραγία και κνησμό. Η κλινική υποψία
κακοήθειας οδήγησε στην απόφαση για την
ιστολογική εξέταση της βλάβης η οποία
επιβεβαίωσε τη διάγνωση του κακοήθους
μελανώματος του δέρματος (εικόνα 1). Η
ασθενής παραπέμφθηκε σε οργανωμένο
κέντρο, όπου υποβλήθηκε σε ευρεία εκτομή
της δερματικής αλλοίωσης. Δεν κρίθηκε
αναγκαίος ο λεμφαδενικός καθαρισμός των
επιχώριων λεμφαδένων, ούτε η εφαρμογή
συμπληρωματικής θεραπείας. Διανύοντας
την 37η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, μετά
από αυτόματη ρήξη των εμβρυικών υμένων η
ασθενής μας γέννησε με καισαρική τομή
λόγω ισχιακής προβολής του εμβρύου. Η
μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή. Ένα
χρόνο μετά από την ολοκλήρωση της
αντινεοπλασματικής θεραπείας, η ασθενής
μας
είναι
σε
πλήρη
υγεία
και
παρακολουθείται στο εξωτερικό ογκολογικό
ιατρείο.
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Εικόνα 1. Ιστολογική εικόνα συμβατή με επιφανειακά
επεκτεινόμενο μελάνωμα με πιθανή διήθηση χορίου.
Παρατηρείται ανισότιμη υπερπλασία τη επιδερμίδας
με επιμήκυνση των ακάνθων. Αναγνωρίζεται
μελανινοκυτταρική αλλοίωση που αναπτύσσεται σε
ομάδες στην βαθύτερη επιδερμίδα με εστιακή
επέκταση μεμονωμένων κυττάρων στις επιφανειακές
μοίρες (παζετοειδής επέκταση). Αντιπροσωπεύεται από
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους κύτταρα με ηωσινόφιλο
κυτταρόπλασμα και κυστοειδή πυρήνα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η
διάγνωση
του
κακοήθους
μελανώματος στις έγκυες δεν είναι εύκολη. Οι
φυσιολογικές μεταβολές που υφίσταται το
δέρμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
δυσχεραίνουν την κλινική διάγνωση της
νόσου. Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό,
την κλινική εξέταση, τον απεικονιστικό
έλεγχο για τη διερεύνηση απομακρυσμένων
μεταστάσεων και επιβεβαιώνεται με την
ιστολογική
εξέταση
της
δερματικής
αλλοίωσης, όπως φαίνεται και στον
παρακάτω πίνακα (πίνακας 1). Η διερεύνηση
της εγκύου με ύποπτη μελαγχρωματική
βλάβη είναι παρόμοια με αυτή των μη
εγκύων γυναικών. Η υποψία για την πιθανή
παρουσία μελανώματος πρέπει να τίθεται σε
κάθε περίπτωση αιφνίδιας
εμφάνισης
μελαγχρωματικής αλλοίωσης με ταχεία
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ιστορικό
κλινική εξέταση
βιοψία του δέρματος
βιοψία του λεμφαδένα φρουρού
ακτινογραφία θώρακος
αξονική τομογραφία
μαγνητική τομογραφία
τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου
Πίνακας 2. Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση του
κακοήθους μελανώματος στην κύηση.

ανάπτυξη καθώς και σε περιπτώσεις
αιφνίδιας μετατροπής ενός επίπεδου σπίλου
σε οζώδη σπίλο. Επιπλέον, η παρουσία
φλεγμονώδους αλλοίωσης ενός σπίλου, η
παρουσία εξέλκωσης ή αιμορραγίας σε
προϋπάρχοντα σπίλο και η μεταβολή του
χρώματος προϋπάρχουσας μελάγχρωσης ή
προϋπάρχοντα μελαγχρωματικού σπίλου
από το καφεοειδές προς το μαύρο, το ερυθρό,
το ερυθρόφαιο ή το λευκό χρώμα
συνηγορούν υπέρ της κλινικής διάγνωσης
του μελανώματος [16]. Επίσης, στην
καθημερινή κλινική πράξη αρκετά χρήσιμος
φαίνεται να είναι ο κανόνας ABCD (A:
asymmetry - ασυμμετρία, B: border – όρια μη
σαφή, C: color – διαταραχές χρώματος, D:
diameter - διάμετρος). Τα κλασικά κριτήρια
του συστήματος ABCD θεσπίσθηκαν το 1985
από την αμερικανική καρκινική εταιρεία
(American Cancer Society) και έκτοτε
αποτελούν τη βάση της κλινικής εξέτασης για
τη διάγνωση του μελανώματος και τη
διαφορική διάγνωση από τις καλοήθεις
βλάβες του δέρματος [17]. Η εισαγωγή των
ABCD κριτηρίων φαίνεται ότι έχει αυξήσει
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σημαντικά τον αριθμό των μελανωμάτων που
διαγιγνώσκονται σε θεραπεύσιμο στάδιο
χωρίς εξέλκωση [18].
Γενικά,
η
αλλαγή
των
χαρακτηριστικών ενός σπίλου κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν μπορεί να
θεωρηθεί φυσιολογική. Η εκτέλεση άμεσης
βιοψίας με τοπική αναισθησία κρίνεται
απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις. Το
τοπικό
αναισθητικό
που
συνήθως
χρησιμοποιείται είναι η λιδοκαίνη στην
οποία
είναι
δυνατόν
να
προστεθεί
επινεφρίνη, προκειμένου να αυξήσει την
αιμόσταση και να επιμηκύνει τον χρόνο
δράσης της λιδοκαίνης στο χειρουργικό πεδίο
[19,20]. Στις περιπτώσεις που κρίνεται
απαραίτητη η ανίχνευση και βιοψία του
λεμφαδένα φρουρού κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης υπάρχει αρκετή διχογνωμία
σχετικά με την ασφάλεια των τεχνικών. Στην
κλινική πράξη ο τρόπος και ο χρόνος
εκτέλεσης της μεθόδου εξαρτάται από τον
χειρουργό και το ιατρικό κέντρο. Συνήθως
χρησιμοποιείται
είτε
ένα
ραδιενεργό
κολλοειδές (τεχνήτιο 99m), είτε χρώση μπλε
ισοσουλφάνης
1%
ή
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν και τα δύο. Ορισμένοι
χειρουργοί
αποφεύγουν
τη
χρήση
ραδιοσεσημασμένων κολλοειδών κατά την
κύηση, προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση
του εμβρύου στην ακτινοβολία [21]. Άλλοι
ερευνητές πιστεύουν ότι η μέση δόση
ακτινοβολίας είναι χαμηλή και επομένως
είναι ασφαλής για το έμβρυο [22]. Το
ραδιενεργό
κολλοειδές
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί μόνο του για τον εντοπισμό
του λεμφαδένα φρουρού, καθώς το έμβρυο
εκτίθεται σε ακτινοβολία η οποία θεωρείται
αμελητέα και δεν αυξάνει τον κίνδυνο για
εμβρυικές ανωμαλίες [22]. Σε περίπτωση που
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κρίνεται
απαραίτητη
η
διενέργεια
λεμφοσπινθηρογραφήματος συνιστάται να
αποφεύγεται δόση μεγαλύτερη των 10MBq
και η χειρουργική εκτομή να γίνεται μέσα σε
έξι ώρες. Σε αυτή την περίπτωση το έμβρυο
εκτίθεται σε ακτινοβολία που ισούται με την
έκθεση έξι ημερών στην ακτινοβολία του
περιβάλλοντος [23]. Η χρήση της χρώσης του
μπλε της ισοσουλφάνης με σκοπό την
ανίχνευση και τη βιοψία του λεμφαδένα
φρουρού κατά ορισμένους ερευνητές θα
πρέπει να αποφεύγεται λόγω του αυξημένου
κινδύνου αναφυλαξίας [24,25,26].
Η διερεύνηση της εγκύου για
απομακρυσμένες
μεταστάσεις
χρήζει
ιδιαίτερης
προσοχής
δεδομένων
των
κινδύνων για το έμβρυο που εμπεριέχονται
στο πλάνο της διαγνωστικής προσέγγισης του
μελανώματος. Η ακτινογραφία θώρακος
μπορεί να γίνει με ασφάλεια σε όλα τα
τρίμηνα της εγκυμοσύνης μετά από την
απαραίτητη προστασία της πυέλου. Για την
απεικόνιση της κοιλιάς είναι προτιμότερη η
χρήση της υπερηχογραφίας από την αξονική
τομογραφία, προκειμένου να αποφευχθεί η
έκθεση
του
εμβρύου
σε
ιονίζουσα
ακτινοβολία [27]. Παρόμοια, η μαγνητική
τομογραφία είναι προτιμότερη από την
αξονική τομογραφία και θεωρείται ότι μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στη διάρκεια
της εγκυμοσύνης. Ωστόσο όμως, μερικοί
υποστηρίζουν ότι η τομογραφία μαγνητικού
συντονισμού καλό είναι να αποφεύγεται στη
διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης,
λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των
εμπλεκόμενων
ιστών
από
τα
πεδία
ραδιοσυχνοτήτων
της
μαγνητικής
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τομογραφίας. Η τομογραφία εκπομπής
ποζιτρονίου (Positron Emission Tomography
– PET) αποτελεί αντένδειξη στην εγκυμοσύνη
[28].

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το
κακόηθες
μελάνωμα
στην
εγκυμοσύνη αποτελεί μια σπάνια, αλλά
ταυτόχρονα υπαρκτή και απειλητική για τη
ζωή της εγκύου νοσολογική οντότητα την
οποία
καλείται
να αντιμετωπίσει
ο
σύγχρονος μαιευτήρας – γυναικολόγος σε
συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων σε
ειδικά οργανωμένα κέντρα. Η διάγνωση του
κακοήθους μελανώματος στις έγκυες, λόγω
των φυσιολογικών μεταβολών που υφίσταται
το δέρμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν
είναι εύκολη. Το ιστορικό και η προσεκτική
κλινική
εξέταση
συμβάλλουν
στη
διαγνωστική προσέγγιση της νόσου, ωστόσο
όμως η κλινική υποψία κακοήθειας
επιβεβαιώνεται με την ιστολογική εξέταση
της δερματικής αλλοίωσης. Επιπλέον, η
ακτινογραφία
θώρακος,
το
υπερηχογράφημα, η αξονική τομογραφία και
η
μαγνητική
τομογραφία
βοηθούν
σημαντικά στη διάγνωση του κακοήθους
μελανώματος κατά την κύηση και κυρίως στη
διερεύνηση
των
απομακρυσμένων
καρκινικών μεταστάσεων. Η τομογραφία
εκπομπής ποζιτρονίου (Positron Emission
Tomography – PET) αποτελεί αντένδειξη
στην εγκυμοσύνη.
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CASE REPORT

Malignant melanoma during pregnancy: a case report
Ioannis K. Thanasas
Department of Obstetrics and Gynecology, General Hospital of Trikala, Greece
ABSTRACT
We herein present a case report concerning the early diagnosis and successful treatment of a
patient with malignant melanoma during pregnancy. Pregnant firstborn covering the 25th week of
pregnancy was admitted to the outpatient clinic with cutaneous painful skin lesion in the region of
the right thigh. On clinical examination revealed the presence of ulceration in soil preexisting
nevus. The clinical suspicion of malignancy led to the decision for histological examination of the
lesion confirmed the diagnosis. The patient was referred to an organized center, where he
underwent wide resection of malignant melanoma of the skin. There were no need lefadenectomy
local lymph nodes and the application of complementary treatment. Now in its 37th week of
pregnancy, after spontaneous rupture of the fetal membranes our patient underwent cesarean
section due to breech. The postoperative course was smooth. In this work, after the presentation of
the event we attempted literature review of malignant melanoma during pregnancy, in particular
in the modern diagnostic approach.
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