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Σκοπός: Ο πρωτοπαθής καρκίνος κόλπου είναι ένας από τους σπανιότερους γυναικολογικούς καρκίνους 

(2-3%). Σύμφωνα με τη FIGO, οι περισσότεροι καρκίνοι κόλπου θεωρούνται μεταστατικοί από τον τράχηλο και 

το αιδοίο. Στο 80% πρόκειται για πλακώδη καρκινώματα και στο 10% για διαυγοκυτταρικά καρκινώματα, που 

σχετίζονται με την έκθεση σε διαιθυλστιλβεστρόλη (DES) κατά την εμβρυική ζωή, καθώς και την έκθεση σε 

ισχυρά χημικά ερεθιστικά (όπως CO2, 5-fluoracil), τα οποία προκαλούν μετάπλαση του πλακώδους επιθηλίου σε 

κυλινδρικό-κολπική αδένωση. Σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιάσουμε κλινικοπαθολογοανατομικά ένα 

τέτοιο περιστατικό. 

Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για γυναίκα 52 ετών, εμμηνοπαυσιακή, με ιστορικό δηλητηρίασης από CO προ 

12ετίας. Η κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου, προ έτους, έδειξε ASCUS και η γυναικολογική εξέταση 

έδειξε ατροφικές αλλοιώσεις στον τράχηλο και μια μικρή πετεχειώδη αλλοίωση στον ΔΕ κολπικό θόλο. Έχοντας 

αγνοήσει την ιατρική σύσταση για επανεξέταση μετά από τρεις μήνες, η ασθενής εμφανίστηκε ένα χρόνο μετά, 

με κολπική αιμόρροια και αυξημένες βλεννώδεις κολπικές εκκρίσεις. Στη γυναικολογική εξέταση διαπιστώθηκε 

πολυποειδές, νεκρωτικό μόρφωμα, 5-6 εκ σε μήκος, εκφυόμενο από το όριο ΔΕ κολπικού θόλου και κάτω 

χείλους του εξωτραχήλου. Ελήφθησαν βιοψίες από το πολυποειδές μόρφωμα και από τον εξωτράχηλο.  

Αποτελέσματα: Η αρχική παθολογοανατομική εκτίμηση έκανε λόγο για ένα χαμηλής διαφοροποίησης 

αδενοκαρκίνωμα, το πιθανότερο ενδοτραχηλικής προελεύσεως. Μετά όμως από διευκρινιστικές πληροφορίες 

του κλινικού γιατρού για την εντόπιση της βλάβης, ετέθη η υποψία της ανάπτυξης του καρκινώματος σε έδαφος 

κολπικής αδένωσης. Η τελική διάγνωση ήταν «χαμηλής διαφοροποίησης πρωτοπαθές διαυγοκυτταρικό 

αδενοκαρκίνωμα κόλπου», με ανοσοφαινότυπο: EMA(+), CK7 (+), 34βΕ12 (+), Ca125 (+), ER (-), PR (+), 

Vimentin (+), CK20 (-), CK5/6 (-), p53 (-), p63 (-) και υψηλό δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού (ki6740%), 

το οποίο διηθούσε κατά συνέχεια ιστού τον εξωτράχηλο. Η γυναίκα υπεβλήθη σε ριζική ακτινο/χημειοθεραπεία.  

Συμπέρασμα: Η περιγραφή του σπάνιου αυτού περιστατικού καταδεικνύει το πόσο σημαντική ήταν για την 

τελική διάγνωση, η συνεργασία του κλινικού ιατρού με τον παθολογοανατόμο και η συσχέτιση του ιστορικού 

της ασθενούς (δηλητηρίαση με CO) με τα ευρήματα της κλινικής και ιστολογικής εξέτασης.  

 

 


