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Μαρία1


1Τμήμα Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων.



ΣΚΟΠΟΣ

 Παρουσιάζουμε την περίπτωση γυναίκας με 
μελάνωμα χοριοειδούς και πολλαπλές 
μεταστάσεις.  Αναφέρονται τα ευρήματα της 
αξονικής τομογραφίας.



ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΙ

 Γυναίκα 72 ετών με ιστορικό συνδρόμου 
Sjogren και μελανώματος του χοριοειδούς 
διεγνωσμένο προ 15 ετίας προσήλθε για 
follow-up με αξονική τομογραφία 
εγκεφάλου, θώρακος, άνω κάτω κοιλίας .

 Ήταν ο πρώτος απεικονιστικός έλεγχος μετά 
από θεραπεία για την αξιολόγηση του 
θεραπευτικού αποτελέσματος.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Η αξονική  τομογραφία θώρακος  ανέδειξε 
πολλαπλές μεταστάσεις στους πνεύμονες  
και στον υπεζωκότα.

 Συνυπήρχε εικόνα λεμφαδενοπάθειας στο 
μεσοθωράκιο και στις πνευμονικές πύλες , 
διήθηση των πνευμονικών φλεβών από 
μάζα στην ΔΕ πνευμονική πύλη καθώς και 
διήθηση του ΑΡ καρδιακού κόλπου.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - CT ΘΩΡΑΚΟΣ 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Από τον έλεγχο της κοιλίας ελέχγονται
δευτεροπαθείς εντοπίσεις στο ήπαρ, τον 
σπλήνα, τον οπισθοπεριτοναικό και 
έξωπεριτοναικό χώρο. 

 Ελέχγονται εμφυτεύσεις στο τοιχωματικό 
περιτόναιο ενώ συνυπάρχουν λεμφαδενικές
διογκώσεις στη περιτοναική κοιλότητα  και 
οπισθοπεριτοναικό χώρο.

 Επίσης δευτεροπαθείς εντοπίσεις ελέγχονται 
στα μαλακά μόρια  και στον υποδόριο ιστό του 
θώρακα και της κοιλιάς. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – CT ΚΟΙΛΙΑΣ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Από τον έλεγχο των 
οστικών δομών 
παρατηρούνται 
πολλαπλές λυτικές
βλάβες σε όλο το μήκος 
της σπονδυλικής στήλης 
στα οστά της λεκάνης 
και στις πλευρές. 

 Δεν παρατηρήθηκαν 
δευτεροπαθείς 
εντοπίσεις στο 
εγκεφαλικό παρέγχυμα.



ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Το μελάνωμα οφθαλμού είναι εξαιρετικά 
σπάνιος όγκος (περίπου έξι περιπτώσεις ανά 
εκατομμύριο) αλλά είναι ο συχνότερος όγκος 
του οφθαλμού στον ενήλικα και προκύπτει από 
την κακοήθη εξαλλαγή των μελανοκυττάρων. 

 Είναι  πρωτοπαθές  ή αποτελεί εξαλλαγή 
μελαγχρωστικού σπίλου.

 Σχεδόν πάντα αφορά τον έναν μόνο οφθαλμό 
,συχνότερα  εντοπίζεται στο χοριοειδή αλλά 
μπορεί να εμφανιστεί και στο ακτινωτό σώμα ή 
την ίριδα, τον επιπεφυκότα το βλέφαρο και τον 
οφθαλμικό κόγχο.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Το μελάνωμα είναι από τους  
επιθετικότερους όγκους .

 Ο έλεγχος με αξονική τομογραφία είναι 
σημαντικός στην πορεία της νόσου και στην 
ανταπόκριση στη φαρμακευτική θεραπεία.


