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Εισαγωγή: Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του όρχεος είναι σχετικά χαμηλή. Συνηθώς παρατηρείται 
σε άτομα νέας ηλικίας και η διάγνωση γίνεται συνήθως μετά από ψηλάφηση διόγκωσης στον όρχι. 
Λιγότερο συχνά η διάγνωση γίνεται μετά από επιμένουσα οσφυαλγία, σύμπτωμα ασυνήθιστο λόγω του 
νεαρού της ηλικίας. Είναι λογικό λοιπόν τα πιο συνηθισμένα στάδια διάγνωσης να είναι Ι και ΙΙ. Βέβαια 
σε κάποιες περιπτώσεις η διάγνωση γίνεται καθυστερημένα και συνήθως λόγω δύσπνοιας.  Παρακάτω 
γίνεται αναφορά σε έναν ασθενή που η διάγνωση γίνεται μετά από αιφνίδια τύφλωση για την οποία 
παραπέμφθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο. 
Περιστατικό: Άνδρας 45 ετών  λόγω απώλειας όρασης από διημέρου, επισκέφτηκε το εφημερεύον 
οφθαλμολογικό τμήμα. Η εξέταση έδειξε οίδημα οπτικής θηλής και ατροφία του δεξιού οπτικού νεύρου. 
Από το ατομικό ιστορικό ο ασθενής ήταν παλιός αλκοολικός και χρήστης ναρκωτικών ουσιών. 
Από την λοιπή κλινική εξέταση ο ασθενής ήταν ωχρός, με ηπατοσπληνομεγαλία, ψηλαφητούς 
βουβωνικούς λεμφαδένες δεξιά και διόγκωση σύστοιχου όρχι.  Από τον εργαστηριακό έλεγχο φάνηκε  
νορμοχρωμη αναιμία, αυξημένα d-dimmers (15816 ng/ml) και υπερσφαιριναιμία. Από τον απεικονιστικό 
έλεγχο βρέθηκαν οπισθοπεριτοναικοί λεμφαδένες, λαγόνιοι, βουβωνικοί και υδρονέφρωση δεξιά. Ετέθη 
η διαφορική διάγνωση μεταξύ λεμφώματος με σύνδρομο υπεργλοιότητας ή καρκίνο. Η βιοψία του 
βουβωνικού λεμφαδένα έδειξε ότι πρόκειται για σεμίνωμα. 
Στη συνέχεια ο ασθενής παραπέμφθηκε σε ογκολογική κλινική όπου ξεκίνησε χημειοθεραπεία.  Έλαβε 4 
κύκλους  VeIP (Vinblastine- Ifosphamide, cisplatin) αντί για BEP λόγω του φόβου πνευμονικής ίνωσης. Οι 
καρκινικοί δείκτες βελτιώθηκαν εντυπωσιακά.  (πριν τη χημειοθεραπεία- AFP: 3.67, B-HCG: 2067, ldh: 
5940, μετά τον πρώτο κύκλο- AFP:2.11, B-HCG: 48.54, ldh: 589, μετά το δεύτερο κύκλο-  B-HCG: 1.89, ldh: 
349, μετά τον τρίτο κύκλο B-HCG: 1.62, ldh: 220).  Βέβαια παρά την εντυπωσιακή κλινική και 
εργαστηριακή βελτίωση, από τον απεικονιστικό έλεγχο φάνηκε υπολειπόμενη νόσος οπισθοπεριτοναικά 
. Έτσι ο ασθενής αφού υπεβλήθη  σε δεξιά ορχεκτομή όπου από την ιστολογική εξέταση δεν ανευρέθηκαν 
καρκινικά κύτταρα, συνέχισε χημειοθεραπεία και έλαβε άλλους δύο κύκλους χημειοθεραπεία με cisplatin 
– paclitaxel. Στη συνέχεια έγινε PET- CT το οπόιο έδειξε πλήρη εξάλειψη της νόσου. 
Ο ασθενής έκτοτε βρίσκεται σε τακτική παρακολούθηση, δυστυχώς η όραση του δεν βελτιώθηκε, ενώ 
έχει νευροπάθεια τύπου ΙΙ. 
Συμπέρασμα: Πρόκειται για έναν περιστατικό που παρά του ότι η διάγνωση έγινε μετά από απώλεια 
όρασης στα πλαίσια συνδρόμου υπερλοιότητας. Ο ασθενής μετά από εντατική θεραπεία, φαίνεται να 
έχει θεραπευτεί αν και παραμένει σε εντατική παρακολούθηση. 
 

  


