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επιστημονικές σελίδες

η πιθανότητα να αναπτύξει κανείς 
διηθητικό μελάνωμα στις η.Π.Α. είναι 
1:56 για τους άνδρες και 1:82 για τις 

γυναίκες. Περίπου 55.000 νέες περιπτώσεις 
διηθητικού μελανώματος διεγνώσθησαν στις 
η.Π.Α. μέσα στο 2004, με συνολική 5ετή 
επιβίωση να εκτιμάται γύρω στο 97%, για 
τους άνδρες με εντοπισμένο μελάνωμα. η 
χειρουργική εξαίρεση του εντοπισμένου 
μελανώματος μπορεί να οδηγήσει σε ίαση, 
για τους άνδρες ασθενείς. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει, προς το παρόν, ικα-
νοποιητική θεραπεία για ασθενείς που παρου-
σιάζουν μελάνωμα με μεταστάσεις σε απομα-
κρυσμένες περιοχές. Αυτοί οι ασθενείς έχουν 
14% ποσοστό 5ετούς επιβίωσης, με μέσο δι-
άστημα επιβίωσης τους 6 έως 9 μήνες που 
ακολουθούν την διάγνωση. Η παθογένεια της 
ασθένειας αυτής εξαρτάται από μια πληθώρα 
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων διαφό-
ρων κυτταροκινών, αυξητικών παραγόντων 
και ογκοκατασταλτικών παραγόντων. Παρά 
την εκτεταμένη γνώση που υπάρχει αναφο-
ρικά με αυτήν την κακοήθεια, ελάχιστες νέες, 
κλινικά χρήσιμες, μη χειρουργικές θεραπείες 
έχουν αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό. Ως εκ 
τούτου, η αναγνώριση ομάδων ασθενών με 
μελάνωμα που παρουσιάζουν βιολογικά ευδι-
άκριτους όγκους θα μπορούσε να προσφέρει 
βαθύτερη γνώση στην παθογένεια της ασθέ-
νειας, στη διαγνωστική προσέγγιση και στην 
ανάπτυξη θεραπευτικών επιλογών, για ασθε-
νείς με προχωρημένη μορφή της νόσου.

Πρόσφατη μελέτη, που διεξήχθη σε δερμα-
τολογική κλινική ιατρικού κέντρου στο Houston 
του Τέξας, ανέδειξε υψηλότερο, απ’ ό,τι ανα-
μενόταν, επιπολασμό υποθυρεοειδισμού με-
ταξύ ασθενών που πάσχουν από μελάνωμα. 
Στη μελέτη συμμετείχαν 156 ασθενείς με με-
λάνωμα (151 άνδρες και 5 γυναίκες). Από το 
σύνολο των 156 ασθενών, οι 8 ανέφεραν ιστο-
ρικό υποθυρεοειδισμού (7 από τους 151 άν-
δρες και 1 από τις 5 γυναίκες). Ο επιπολασμός 
του υποθυρεοειδισμού ήταν σημαντικά μεγα-
λύτερος μεταξύ των ανδρών με μελάνωμα, σε 
σχέση με αυτόν που παρατηρείται στον γενικό 
πληθυσμό. Αναφορικά με τον γυναικείο πλη-
θυσμό, τα αποτελέσματα δεν θεωρούνται αξι-
όπιστα λόγω της υπεροχής του ανδρικού πλη-
θυσμού στην κατανομή της μελέτης. 

Έτσι συμπεραίνουμε ότι ο υποθυρεοειδι-
σμός είναι πιο συχνός σε άνδρες με μελάνωμα. 
Επιπλέον, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 

δείχνουν ότι μια κατηγορία μελανοκυτταρικών 
όγκων πιθανόν να ανταποκρίνονται σε ορμό-
νες του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-θυρεο-
ειδής, γεγονός που θα μπορούσε να γεννήσει 
αρκετά ερωτήματα ως προς την διάγνωση και 
την θεραπεία των ασθενών αυτών.

Σε μια προσπάθεια που έγινε να διαπιστω-
θεί εάν οι ασθενείς με υποθυρεοειδισμό και 
μελάνωμα διαφέρουν από τους ευθυρεοειδι-
κους με μελάνωμα, από την άποψη της εντό-
πισης του όγκου, βρέθηκε ότι ο υποθυρεοει-
δισμός ήταν πιο συχνός μεταξύ των ασθενών 
που εμφάνισαν μελάνωμα στην κεφαλή και 
τον τράχηλο, σε σύγκριση με άλλες ανατομι-
κές περιοχές. Ωστόσο, λόγω του μικρού αριθ-
μού των περιπτώσεων, το συμπέρασμα αυτό 
δεν θεωρείται στατιστικά σημαντικό, παρά μό-
νο υποδηλωτικό.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει ύστε-
ρα από όλα αυτά τα δεδομένα αφορά την 
συσχέτιση μεταξύ μελανώματος και υποθυ-
ρεοειδισμού.

Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι να προσεγ-
γίσει κανείς τη συσχέτιση αυτή. Είναι το μελά-
νωμα αυτό το οποίο προκαλεί δυσλειτουργία 
του θυρεοειδούς οδηγώντας στον υποθυρε-
οειδισμό, πιθανόν μέσω αυτοάνοσου μηχανι-
σμού, ή μήπως είναι το ελαττωματικό ορμονο-
λογικό περιβάλλον της οντότητας του υποθυ-
ρεοειδισμού που προδιαθέτει στην ανάπτυξη 
του μελανώματος; Είναι γνωστό ότι τα χαμη-
λά επίπεδα των κυκλοφορούντων θυρεοειδι-
κών ορμονών και ταυτόχρονα τα αυξημένα 
επίπεδα της ΤSΗ είναι τα διαγνωστικά κριτή-
ρια του υποθυρεοειδισμού. Με αυτά τα δε-
δομένα, αυξημένη ΤSΗ θα μπορούσε, πιθα-
νόν, να οδηγήσει σε αύξηση των μελανοκυτ-
τάρων, με μεταβολή στην δομή τους. 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι, μελα-
νοκύτταρα που έχουν καλλιεργηθεί, εκφρά-
ζουν μεταγραμμένο mRΝΑ για τον υποδοχέα 
της ΤSΗ. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει η σημασία της έκκρισης του ΤRΗ από 
τον υποθάλαμο, σαν αποτέλεσμα απάντησης 
των χαμηλών επιπέδων θυρεοειδικών ορμο-
νών, καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι το τριπε-
πτίδιο αυτό έχει χημική συγγένεια με τον υπο-
δοχέα της μελανοκορτίνης 1 (ΜC1), που βρί-
σκεται στα μελανοκύτταρα. Γενικά, το προϊόν 
του επινεφριδιακού άξονα, α-ΜSΗ, που δεν 
έχει καμία αντιστοιχία με τον ΤRΗ, συνδέεται 
με τον υποδοχέα ΜC1, όπου συμμετέχει στην 

διαδικασία της μελάγχρωσης με την διέγερση 
των μελανοκυττάρων. 

Όμως, ο ΤRΗ γενικά βρίσκεται μονό στην 
υποθαλαμο-υποφυσιακή πυλαία κυκλοφορία, 
και για τον λόγο αυτό η παρουσία του σε ση-
μαντικές ποσότητες στη συστηματική κυκλο-
φορία σε ρυθμό που να διεγείρει τα μελανο-
κύτταρα, φαίνεται απίθανη. Ωστόσο, εάν τα 
μελανοκύτταρα έχουν την ικανότητα να πα-
ράγουν ΤRΗ, το γεγονός αυτό θα μπορού-
σε να λειτουργήσει ως αυτοκρινής αυξητικός 
παράγοντας, μέσω της σύνδεσής του με τον 
υποδοχέα ΜC1, πάνω στα μελανοκύτταρα. Η 
υπόθεση αυτή ενισχύεται από την πρόσφα-
τη ανακάλυψη της παρουσίας ανοσοδραστι-
κού ΤRΗ σε συντηρημένο ανθρώπινο ιστό με-
λανώματος, καθώς και την εκδήλωση in-vitro 
υπερπλαστικής απάντησης τεσσάρων εκ των 
πέντε κυτταρικών σειρών μελανώματος, που 
ακολουθεί την έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώ-
σεις εξωγενούς ΤRΗ.

Οι ενδεχόμενες κλινικές εφαρμογές των ανα-
καλύψεων της μελέτης αυτής, καθώς και πα-
ρόμοιων προηγούμενων μελετών, είναι ανα-
ρίθμητες. Πρώτα απ’ όλα, ασθενείς με υποθυ-
ρεοειδισμό μπορεί να διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος και επομέ-
νως θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, 
με αυξημένο δείκτη ευαισθησίας, όσον αφο-
ρά ύποπτες δερματικές βλάβες. 

Επιπλέον, θα μπορούσε να υποθέσει κα-
νείς πως με τον υψηλό επιπολασμό έκδηλου 
υποθυρεοειδισμού, σε ασθενείς με μελάνω-
μα, είναι πολύ πιθανόν και ο επιπολασμός 
του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού να είναι 
το ίδιο αυξημένος στους ασθενείς αυτούς, γε-
γονός που ενδεχομένως δημιουργεί την ανά-
γκη για πιο ενδελεχή έλεγχο αναζήτησης θυ-
ρεοειδικής δυσλειτουργίας στην κατηγορία 
αυτή των ασθενών. 

Συμπερασματικά, τα δεδομένα αυτά ουσι-
αστικά υποδεικνύουν την ύπαρξη συσχέτισης 
μεταξύ μελανώματος και υποθυρεοειδισμού, 
σε επιλεγμένη ομάδα ασθενών. Μελλοντικές, 
μόνο, μελέτες αναμένεται να εστιάσουν στην 
επίδραση της παρουσίας ή απουσίας υποθυ-
ρεοειδισμού ασθενών με μελάνωμα, σε σχέ-
ση με το συνολικό διάστημα επιβίωσης, καθο-
ρίζοντας, σε τελική ανάλυση, εάν η συσχέτιση 
αυτή μπορεί να αποβεί ωφέλιμη η επιζήμια 
για την πρόγνωση και την πορεία των ασθε-
νών αυτών.

Υψηλός επιπολασμός υποθυρεοειδισμού 
σε άνδρες ασθενείς με μελάνωμα
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