
 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

 

ΑΑ-079 

Πρωτοπαθές κακόηθες μελάνωμα αιδοίου: Περιγραφή περιστατικού και βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

Μ. Λώλος, Ε. Δημοπούλου, Ε. Μάμα, Α. Χιόνης, Α. Λαγκαδάς, Κ. Γιαννακόπουλος 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» 

 

Εισαγωγή/Σκοπός: Το μελάνωμα αιδοίου, αν και σπάνιος όγκος, αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη κακοήθεια 

του αιδοίου. Αντίθετα με τα δερματικά μελανώματα δεν οφείλεται τόσο στην υπεριώδη ακτινοβολία, όσο σε 

διαφορετικά αίτια, όπως γενετικούς, ιογενείς και ερεθιστικούς παράγοντες ή χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση της 

περιοχής. Αναπτύσσεται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ φαίνεται να προτιμά τη λευκή φυλή. Εντοπίζεται 

στα μεγάλα και μικρά χείλη του αιδοίου ή την κλειτορίδα, ενώ μπορεί να είναι πολυεστιακό. Οι ιστολογικοί τύποι 

που έχουν περιγραφεί είναι το επιφανειακά εξαπλούμενο (superficial spreading melanoma), το οζώδες (nodular 

melanoma) και το φακιοειδές (εφηλιδοειδές) μελάνωμα των άκρων (acral lentiginous melanoma) . Η πρόγνωση 

είναι χειρότερη από μελανώματα άλλων εντοπίσεων, πιθανότατα λόγω καθυστερημένης διάγνωσης. Ο σκοπός 

της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού μελανώματος αιδοίου καθώς και η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας.  

Υλικά και Μέθοδος: Ασθενής 50 ετών επισκέφτηκε τον γυναικολόγο της λόγω έντονου κνησμού έξω 

γεννητικών οργάνων. Κατά την εξέταση ανευρέθησαν ύποπτες μελαγχρωματικές βλάβες στα μεγάλα χείλη του 

αιδοίου. Ελήφθη βιοψία από τη μελαγχρωματική βλάβη του δεξιού μεγάλου χείλους του αιδοίου, η οποία 

ανέδειξε μελάνωμα. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στην κλινική μας για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση. 

Υπεβλήθη σε απεικονιστικό έλεγχο με MRI, κατά τον οποίο ανεδείχθησαν διογκωμένοι βουβωνικοί λεμφαδένες 

δεξιά. Ακολούθησε σιγμοειδοσκόπηση και κυστεοσκόπηση, οι οποίες δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρήματα. Η 

ασθενής υπεβλήθη σε μερική αιδοιεκτομή άμφω και εκτομή βουβωνικών λεμφαδένων άμφω.Η ιστολογική 

εξέταση έδειξε επιπολής επεκτεινόμενο μελάνωμα με μεταστατική διήθηση δύο βουβωνικών λεμφαδένων δεξιά 

και ενός αριστερά. Τα εγχειρητικά όρια εκτομής ελέγχονται ελεύθερα διήθησης.  

Συμπέρασμα: Το μελάνωμα αιδοίου αποτελεί έναν σπάνιο όγκο, του οποίου η έγκαιρη διάγνωση βελτιώνει 

σημαντικά την πρόγνωση, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Λόγω της άτυπης εικόνας και συμπτωματολογίας του, 

θα πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση οποιασδήποτε βλάβης της περιοχής από τον 

κλινικό ιατρό.  

 

 


