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1.1. ΣΚΟΠΟΣ
Οι κατευθυντήριες οδηγίες που παρουσιάζονται αφορούν στην διάγνωση
και αντιμετώπιση του μελανώματος και είναι υπό την επιμέλεια της Ελληνι-
κής Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος (ΕΛΕΜΜΕΛ). Στη συγγραφή τους
συμμετέχουν ειδικοί από όλες τις ιατρικές ειδικότητες που εξειδικεύονται
στο μελάνωμα (δερματολόγοι, παθολόγοι-ογκολόγοι, χειρουργοί, παθολο-
γοανατόμοι και ακτινοθεραπευτές). Σκοπός των κατευθυντήριων οδηγιών
είναι η ανάπτυξη μίας ενιαίας εθνικής γραμμής στην διάγνωση και στην
αντιμετώπιση της νόσου καθώς και στην πρόληψή της. Η Ευρωπαϊκή Εται-
ρία Ιατρικής Παθολογίας-Ογκολογίας (European Society of Medical Onco-
logy, ESMO) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δερματο-Ογκολογίας (European
Association of Dermato-oncology, EADO), καθώς και άλλες διεθνείς επι-
στημονικές εταιρείες και οργανισμοί, έχουν εκδώσει τα τελευταία χρόνια
κατευθυντήριες οδηγίες για το μελάνωμα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο
στην καθημερινή κλινική πράξη. Οι παρούσες ελληνικές οδηγίες λαμβά-
νουν υπόψη τους τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, τεκμηριωμένα
στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και την μακρόχρονη κλινική εμ-
πειρία των συγγραφέων αναφορικά με τους Έλληνες ασθενείς, την αντιμε-
τώπιση της νόσου στην Ελλάδα και το σύστημα υγείας της χώρας μας. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για το μελάνωμα απευθύνονται σε ια-
τρούς, νοσηλευτές, επαγγελματίες υγείας και επιστήμονες που ασχο-
λούνται με τη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με μελάνωμα. Η μέγι-
στη διάρκεια ισχύος των οδηγιών είναι 3 έτη. 

Τα επιμέρους σημεία που θίγονται στο συγκεκριμένο έγγραφο συμ-
περιλαμβάνουν: 
• Οδηγίες όσον αφορά τη διάγνωση και σταδιοποίηση του μελανώματος
• Οδηγίες για τη χειρουργική αντιμετώπιση του μελανώματος και τη

βιοψία φρουρού λεμφαδένα
• Οδηγίες για την επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής προσέγ-

γισης του μελανώματος με βάση τη σταδιοποίηση του όγκου
• Οδηγίες για τις θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με μεταστατικό

μελάνωμα
• Οδηγίες για την παρακολούθηση ασθενών με διαγνωσμένο μελάνωμα 
• Οδηγίες για την προσέγγιση ειδικών ομάδων ασθενών και συγκεκρι-

μένων τύπων μελανώματος.
11
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1.2. ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (LEVEL OF EVIDENCE) 
ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
(GRADE OF RECOMMENDATION) 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν γραφεί μετά από κριτική θεώρηση των
διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών στο μελάνωμα ενώ έχει ληφθεί
υπόψη και η σχέση κινδύνου – οφέλους ανά περίπτωση. Η ταξινόμηση
του Επιπέδου Απόδειξης (Level of Evidence) περιγράφεται στον Πίνακα
1, ενώ ο τρόπος με τον οποίο σημειώνεται η ισχυρότητα της σύστασης
περιγράφεται στον Πίνακα 2. 

12 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κλάση Ιa Ομοφωνία ότι η συνιστώμενη διαγνωστική/ θεραπευτική παρέμβαση κρί-
νεται ευεργετική, χρήσιμη και αποτελεσματική (Στοιχεία προέρχονται από
μετά-αναλύσεις βασισμένες σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες)

Κλάση Ιb Ισχυρή ένδειξή ότι η συνιστώμενη διαγνωστική/θεραπευτική παρέμβαση
κρίνεται ευεργετική, χρήσιμη και αποτελεσματική (Στοιχεία προέρχονται
από τουλάχιστον μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη)

Κλάση ΙΙa Οι ενδείξεις / γνώμες των ειδικών βαρύνουν υπέρ της χρησιμότητας /
αποτελεσματικότητας της παρέμβασης (Στοιχεία προέρχονται από τουλά-
χιστον μια έγκυρη ελεγχόμενη μελέτη χωρίς τυχαιοποίηση)

Κλάση ΙΙb H χρησιμότητα / αποτελεσματικότητα της παρέμβασης δεν θεωρείται εξί-
σου καλά τεκμηριωμένη με βάση τις ενδείξεις / γνώμες των ειδικών όπως
στην κλάση ΙΙα, όμως η παρέμβαση θεωρείται ευεργετική. (Στοιχεία προ-
έρχονται από τουλάχιστον μια έγκυρη πειραματική μελέτη)

Κλάση ΙΙΙ Οι ενδείξεις αποτελεσματικότητας της παρέμβασης δεν είναι ισχυρές,
καθώς αποδεικνύονται από συγκριτικές μελέτες, μελέτες ασθενών-μαρ-
τύρων και συσχετιστικών μελετών

Κλάση ΙV Οι ενδείξεις αποτελεσματικότητας της παρέμβασης είναι ασθενείς κα-
θώς προέρχονται από στοιχεία μεμονωμένων περιστατικών και αποφά-
σεις επιτροπών ειδικών στο θέμα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ταξινόμηση του Επιπέδου Απόδειξης (κατά ταξινόμηση Oxford)

Ισχυρότητα σύστασης Περιγραφή

Α Ισχυρή σύσταση

Β Συστήνεται

Ο Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για σαφή σύσταση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ταξινόμηση της ισχυρότητας σύστασης
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2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ
Το μελάνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος που προέρχεται από τα μελα-
νοκύτταρα και εμφανίζεται κατ' εξοχήν στο δέρμα. Το μελάνωμα εμφανί-
ζεται σπανιότερα στον οφθαλμό (στον επιπεφυκότα και στην ίριδα), στις
μήνιγγες καθώς και σε άλλους βλεννογόνους, όπου υπάρχουν μελανο-
κύτταρα και πρόδρομες μορφές τους.

2.2. ΕΠΙΠΤΩΣΗ
Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του μελανώματος ποικίλει ανάλογα
με τη φυλή, τη γεωγραφική περιοχή, το φύλο, την ηλικία, τον ιστολογικό
τύπο και την ανατομική εντόπιση της νόσου.

Η επίπτωση της νόσου αυξάνεται διαρκώς κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία,
δικαιολογώντας το χαρακτηρισμό της επιδημικής εξάπλωσης σε αυτές
τις γεωγραφικές περιοχές. Αντιπροσωπεύει περίπου το 3% όλων των κα-
κοηθειών. Η ετήσια αύξηση της επίπτωσης έχει υπολογιστεί σε περίπου
3-7% ετησίως για τους Καυκάσιους και αυτή η αύξηση αφορά όλες τις
κατηγορίες μελανωμάτων ανεξάρτητα από το ιστολογικό τους πάχος
(≤1, 1.01–2, 2.01–4 και >4 mm). Το μελάνωμα είναι σπάνιο σε Ασιάτες
και εξαιρετικά σπάνιο σε άτομα της μαύρης φυλής στους οποίους η
πλειονότητα των μελανωμάτων εμφανίζεται στα άκρα.1 

Στην Ευρώπη η επίπτωση είναι μεγαλύτερη στο Βορρά σε σύγκριση
με το Νότο, σε αντίθεση με το δείκτη της υπεριώδους ακτινοβολίας. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του GLOBOCAN 2008, η προσαρμοσμένη για την
ηλικία επίπτωση της νόσου ήταν υψηλότερη στη Σουηδία (19,2 περιστα-
τικά ανά 100.000 κατοίκους) και χαμηλότερη στη Ρουμανία (2,8 ανά
100.000 κατοίκους) και στην Ελλάδα (2,2 ανά 100.000 κατοίκους). Πρό-
σφατες αναφορές σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (π.χ. Κρήτη)
αναφέρουν υψηλότερες τιμές (4-5/100.000 κατοίκους). Η αυξημένη επί-
πτωση στη Βόρεια Ευρώπη μπορεί να οφείλεται στα φαινοτυπικά χαρα-
κτηριστικά του πληθυσμού (ανοιχτό χρώμα δέρματος, μαλλιών και μα-
τιών), στην εντονότερη διαλείπουσα έκθεση στον ήλιο κατά τις καλοκαι-
ρινές διακοπές, ή στις διαφορές στην καταγραφή των περιστατικών.2 

2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
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Η αύξηση της επίπτωσης των λεπτών μελανωμάτων είναι μεγαλύτερη
στις γυναίκες από ότι στους άνδρες, ενώ όσον αφορά τα ΜΜ μεγαλύτε-
ρου πάχους είναι μεγαλύτερη στους άνδρες από ότι στις γυναίκες. Το
μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία, αλλά είναι σχετικά σπά-
νιο στα παιδιά. Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 55 έτη. Τα μελανώματα
που εμφανίζονται σε μικρότερες ηλικίες είναι συχνότερα σε γυναίκες και
είναι συνήθως επιφανειακώς εξαπλούμενα με εντόπιση στα κάτω άκρα,
ενώ τα μελανώματα σε μεγαλύτερες ηλικίες εμφανίζονται συχνότερα σε
άνδρες με εντόπιση στην κεφαλή και τον τράχηλο. Τα επιδημιολογικά χα-
ρακτηριστικά αυτά ενδέχεται να διαφέρουν σε περιπτώσεις όπου συνυ-
πάρχει οικογενειακο ιστορικό μελανώματος.

Η υπεριώδης ακτινοβολία, είτε η φυσική ή η τεχνητή της μορφή (τε-
χνητές πηγές μαυρίσματος), θεωρείται ο σημαντικότερος περιβαλλοντι-
κός παράγοντας στην παθογένεια του μελανώματος.3, 4 Η αποφυγή της
έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί και
μέσω της τακτικής χρήσης αντηλιακών, συμβάλλει στη μείωση της επί-
πτωσης του πρωτοπαθούς δερματικού μελανώματος.5 

2.3. ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η αύξηση της σχετικής με το μελάνωμα θνησιμότητας δεν είναι αντίστοιχη
με την αύξηση της επίπτωσης της νόσου. Στις ΗΠΑ η θνησιμότητα αυξή-
θηκε κατά τα έτη 1975-1989, αλλά στη συνέχεια παρέμεινε σταθερή. Το
2005 η θνησιμότητα ήταν 3,9 ανά 100.000 άνδρες και 1,7 ανά 100.000 γυ-
ναίκες. Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται σε πρώιμη διάγνωση λόγω
ενημέρωσης του κοινού ή σε βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών και την έγ-
καιρη διάγνωση. Στην Ευρώπη η θνησιμότητα ανά 100.000 κατοίκους ποι-
κίλει από 3,2 στη Νορβηγία σε 1,0 στη Ρουμανία και 0,9 στην Ελλάδα.1, 2

Γενικά στοιχεία για την επιδημιολογία του μελανώματος αναφέρονται
στον Πίνακα 3.

14

• Η επίπτωση του μελανώματος παρουσιάζει αυξητική τάση της τάξεως του 3-7% 
ετησίως σε πληθυσμούς ανοιχτόχρωμου δέρματος

• Το μελάνωμα αποτελεί 3% όλων των κακοηθειών
• Στην Ελλάδα η επίπτωση θεωρείται ότι είναι 2,2 ανά 100.000 κατοίκους*
• Μέση ηλικία εμφάνισης θεωρούνται τα 55 έτη
• Η Θνησιμότητα του μελανώματος δεν αυξάνεται ανάλογα με την επίπτωση της νόσου
• Στην Ελλάδα η θνησιμότητα υπολογίζεται ότι είναι 0,9 ανά 100.000 κατοίκους

*Η τιμή αυτή μπορεί να είναι υποτιμημένη καθώς δεν προέρχεται από καταγραφή ακριβών
στοιχείων αλλά από κατά προσέγγιση στατιστικά δεδομένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Γενικά επιδημιολογικά στοιχεία για το μελάνωμα

14 2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
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Οι κυριότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση μελανώματος
είναι οι εξής:
• Ανοιχτόχρωμο δέρμα (φωτότυπος κατά Fitzpatrick I ή ΙΙ). (LOE: Ia,

GOR: A). Μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη μελανώματος φέρουν τα
άτομα με ανοιχτό φωτότυπο δέρματος, φακίδες, κόκκινα ή ξανθά μαλ-
λιά που "καίγονται" εύκολα στον ήλιο και "μαυρίζουν" δύσκολα.6 Πα-
ραλλαγές γονιδίων που ελέγχουν την μελάγχρωση του δέρματος και
των τριχών, όπως του γονιδίου του υποδοχέα της μελανοκορτίνης-1
(melanocortin-1 receptor (MC1R) gene variants) έχουν συσχετιστεί με
αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος, πιθανώς λόγω του
ανοιχτόχρωμου φαινότυπου που προκαλούν. (LOE: Ia, GOR: A)

• Ιστορικό υπέρμετρης έκθεσης στον ήλιο ή σε τεχνητές πηγές "μαυρί-
σματος". Στοιχεία που προέρχονται από την Αυστραλία, τη Μεγάλη
Βρετανία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με αυ-
ξημένη διαλείπουσα έκθεση στον ήλιο παρουσιάζουν κατά 60% υψηλό-
τερη πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος σε σχέση με άτομα με χαμη-
λή έκθεση στον ήλιο.7 Αντίστοιχα αυξημένη επικινδυνότητα παρουσιά-
ζουν ασθενείς με ιστορικό επώδυνου ηλιακού εγκαύματος, ιδιαίτερα
κατά την παιδική ηλικία.8 (LOE: Ia, GOR: A) Η χρήση τεχνητών μέσων
μαυρίσματος επίσης αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνι-
ση μελανώματος. Έχει αναφερθεί ότι η πιθανότητα εμφάνισης μελανώ-
ματος είναι κατά 16-25% υψηλότερη σε ασθενείς που έχουν χρησιμο-
ποιήσει solarium ανεξαρτήτως ηλικίας και κατά 59% σε άτομα που το
έχουν χρησιμοποιήσει σε ηλικίες κάτω των 35 ετών.9 (LOE: IIa, GOR: A)

• Πολλαπλοί κοινοί ή άτυποι μελανοκυτταρικοί σπίλοι: Παρατηρείται
αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος σε ασθενείς με >100
σπίλους ή >5 άτυπους σπίλους. Η επικινδυνότητα εμφάνισης μελανώ-
ματος σε ασθενείς με >100 σπίλους είναι 7 φορές περισσότερη από
ότι σε ασθενείς με μικρό αριθμό σπίλων (0-15).3 (LOE: Ia, GOR: A).

• Οικογενειακό ιστορικό μελανώματος: Η πιθανότητα εμφάνισης με-
λανώματος διπλασιάζεται σε άτομα με θετικό οικογενειακό ιστορικό
μελανώματος. Η επικινδυνότητα είναι ακόμη υψηλότερη εάν ο συγγε-
νής με μελάνωμα είναι κάτω της ηλικίας των 30 ετών.4, 6 Η παρουσία
μεταλλάξεων στα γονίδια CDKN2A και CDK4 ενοχοποιούνται για το

3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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40% των περιπτώσεων οικογενούς μελανώματος ή πολλαπλών μελα-
νωμάτων. Έξι στους 10 ασθενείς που φέρουν την μετάλλαξη στο γο-
νίδιο CDKN2A, και πάσχουν από το σύνδρομο οικογενούς μελανώμα-
τος - δυσπλαστικών σπίλων (FAMMM), θα εμφανίσουν μελάνωμα έως
την ηλικία των 80. Η επικινδυνότητα αυτή διαφέρει ανάλογα με την
γεωγραφική περιοχή. (LOE: Ia, GOR: A)

• Ανοσοκαταστολή: Ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θε-
ραπεία μετά από μεταμόσχευση οργάνου παρουσιάζουν 2,4 φορές
αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος, καθώς και αυξημένη
θνητότητα.10 Αμφιλεγόμενα είναι τα ευρήματα συσχέτισης με ασθε-
νείς με χρόνια αυτοάνοσα προβλήματα που λαμβάνουν ανοσοτροπο-
ποιητική θεραπεία.10 (LOE: III, GOR: B)

• Ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος: Ασθενείς με ιστορικό βασικο-
κυτταρικών ή ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων του δέρματος φέ-
ρουν 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος.11 Άλλοι
καρκίνοι εν τω βάθει οργάνων που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνι-
ση μελανώματος αποτελούν: o καρκίνος του μαστού, λέμφωμα non-
Hodgkin, ο καρκίνος του νεφρού, ο καρκίνος του θυρεοειδούς, ο
καρκίνος του προστάτη κ.α. Η πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος
σε αυτούς τους ασθενείς δύναται να είναι έως και διπλάσια, ενώ η
σχέση είναι πιθανώς αμφίδρομη.12,13 Αυξημένη πιθανότητα μελανώμα-
τος έχει επίσης αναφερθεί και σε ασθενείς με ιστορικό κακοήθους
νεοπλάσματος κατά την παιδική ηλικία και ειδικά σε αυτούς που
έχουν λάβει ακτινοθεραπεία. (LOE: III, GOR: B) 

• Ύπαρξη μεγάλου μεγέθους ή γιγαντιαίου συγγενούς σπίλου (LOE: III,
GOR: B) (βλ. addendum III-2) 

Σύνοψη των βασικών προδιαθεσικών παραγόντων για την εμφάνιση με-
λανώματος παρατίθενται στον Πίνακα 4.

Προδιαθεσικοί παράγοντες Προδιαθεσικοί παράγοντες 
που μπορούν να τροποποιηθούν που δεν μπορούν να τροποποιηθούν

• Έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία • Φωτότυπος κατά Fitzpatrick Ι ή ΙΙ 
(LOE: Ia, GOR: A) (LOE: Ia, GOR: A)

• Χρήση τεχνητών μέσων μαυρίσμα- • Κόκκινα και ξανθά μαλλιά, ανοιχτόχρωμα 
τος (LOE: IIa, GOR: A) μάτια (LOE: Ia, GOR: A)

• Χορήγηση ανοσοκατασταλτικής • Πολλαπλοί σπίλοι (>100) (LOE: Ia, GOR: A)
θεραπείας (LOE: III, GOR: B) • Ύπαρξη άτυπων σπίλων (>5) (LOE: Ia, GOR: A)

• Πολλαπλές εφηλίδες (LOE: II, GOR: B)
• Ύπαρξη συγγενούς γιγαντιαίου σπίλου (LOE: III,

GOR: B)
• Οικογενειακό ιστορικό μελανώματος (LOE: Ia,

GOR: A)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Βασικοί προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση μελανώματος14

16 3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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Διακρίνονται τέσσερις κύριοι τύποι μελανώματος. Κάθε τύπος έχει ξεχω-
ριστά επιδημιολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά και πιθανώς διαφο-
ρετικό μοριακό υπόβαθρο και συσχέτιση με την ηλιακή έκθεση.15-17

4.1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
Είναι η συχνότερη μορφή στη λευκή φυλή και αποτελεί το 70% του συνό-
λου των μελανωμάτων. Διαγιγνώσκεται συνήθως σε άτομα ηλικίας 30-50
ετών, αλλά μπορεί να ανευρεθεί και σε οποιαδήποτε ηλικία. Αντιστοιχεί
στην οριζόντια φάση ανάπτυξης του όγκου και χαρακτηρίζεται από παζε-
τοειδή διασπορά κακοήθων μελανοκυττάρων σε όλο το πάχος της επι-
δερμίδας. Μπορεί να αναπτύσσεται έως και στις μισές περιπτώσεις επί
προϋπάρχοντος δυσπλαστικού σπίλου, αν και ο κίνδυνος εξαλλαγής κα-
θενός μεμονωμένου σπίλου είναι εξαιρετικά χαμηλός. Εμφανίζεται ως
μελαγχρωματική κηλίδα, συνήθως με όλα τα στοιχεία του κανόνα ABC-
DE18, δηλαδή ασυμμετρία, ακανόνιστη παρυφή, ποικιλοχρωμία (καστανό,
μαύρο, ερυθρό, γκρίζο, λευκό λόγω υποστροφής), διάμετρο >0,5 cm, η
οποία εξελίσσεται σε πλάκα, πάνω στην οποία μπορεί να αναπτυχθούν
βλατίδες ή οζίδια. Μπορεί να εντοπίζεται οπουδήποτε, αλλά απαντάται
συχνότερα στον κορμό στους άνδρες και στις κνήμες στις γυναίκες.18, 19

4.2. ΟΖΩΔΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
Αντιπροσωπεύει το 10-15% των μελανωμάτων και διαγιγνώσκεται συνή-
θως σε άτομα ηλικίας 50-60 ετών, συχνότερα άνδρες. Αντιστοιχεί στην
κάθετη φάση ανάπτυξης του όγκου, μετά από σύντομη ή απούσα οριζόν-
τια φάση. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα επιθετικό και, επειδή η διάγνωση γίνε-
ται σε πιο προχωρημένο στάδιο, έχει χειρότερη πρόγνωση. Εμφανίζεται
σαν καστανό, κυανό ή μελανό οζίδιο με σχετική συμμετρία, ομοιογένεια
και μονοχρωμία, που όμως μεγαλώνει γρήγορα και συχνά εξελκώνεται
και αιμορραγεί. Το 5% αυτών των μελανωμάτων είναι αμελανωτικά, και
εμφανίζονται με ερυθρό ή ρόδινο χρώμα. Οι συχνότερες εντοπίσεις αφο-
ρούν στον κορμό, την κεφαλή και τον τράχηλο, μπορεί ωστόσο να εντο-
πίζεται οπουδήποτε στο σώμα.18,19

4. ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
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4.3.  ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ 
ΦΑΚΙΔΑΣ
Αντιστοιχεί σε έως 15% των μελανωμάτων. Αναπτύσσεται αργά (εντός
πολλών ετών) σε έδαφος κακοήθους φακίδας (μελάνωμα in situ) σε φω-
τοεκτεθειμένες περιοχές (στην κεφαλή, ιδίως στη ρίνα και τις παρειές,
και τον τράχηλο) ηλικιωμένων ατόμων (συνηθέστερα ηλικίας 60-70 ετών).
Περίπου 5-10% των κακοήθων φακίδων εξελίσσονται σε διηθητικό μελά-
νωμα.20,21 Χαρακτηρίζεται από φακοειδή υπερπλασία άτυπων μελανοκυτ-
τάρων κατά το δερμο-επιδερμιδικό όριο και από στοιχεία χρόνιας ακτινι-
κής βλάβης (ηλιακή ελάστωση). Εμφανίζεται σαν ευμεγέθης, καστανό-
μαυρη κηλίδα με υπόχρωμες περιοχές και ακανόνιστη παρυφή, επί της
οποίας αναπτύσσεται οζίδιο.20

4.4. ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΦΗΛΙΔΑΣ
Το μελάνωμα των άκρων τύπου εφηλίδας είναι σπάνιο στη λευκή φυλή
(5-10%), αλλά αποτελεί τη συχνότερη μορφή μελανώματος στη μαύρη
(έως 70%) και κίτρινη (έως 45%) φυλή. Εντοπίζεται συνήθως στις παλά-
μες και τα πέλματα ή στην ονυχαία μονάδα. Εμφανίζεται ως ακανόνιστη,
ευμεγέθης, καστανόμαυρη (ποικιλόχρωμη) κηλίδα (οριζόντια φάση) επί
της οποίας μπορεί να αναπτυχθεί οζίδιο (κάθετη φάση). Όταν αφορά την
μήτρα του όνυχος, εμφανίζεται ως ταινιοειδής μελανονυχία (σκουρόχρω-
μη, ακανόνιστη σε σχήμα και ανομοιογενής σε χρώμα, μελάγχρωση με
πάχος >3mm) ή ως υπερμελάγχρωση που επεκτείνεται στο υπονύχιο ή
πέρα από την εγγύς και τις πλάγιες ονυχαίες πτυχές (σημείο Hutchin-
son).22 Η διάγνωση συχνά καθυστερεί λόγω της θέσης και τις δυσκολίες
στην έγκαιρη αναγνώρισή του.22, 23

4.5. ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
Άλλοι σπανιότεροι τύποι μελανώματος είναι το αμελανωτικό, το δεσμο-
πλαστικό, το σπιτσοειδές και το μικροκυτταρικό μελάνωμα, ο κακοήθης
κυανός σπίλος, το εκ διαυγών κυττάρων μελάνωμα, το ζωικού τύπου με-
λάνωμα και το μελάνωμα των βλεννογόνων.24 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
παρουσιάζει το μελάνωμα της παιδικής ηλικίας.25 Σύνοψη των βασικών
στοιχείων των τύπων μελανώματος μπορεί να ανευρεθεί στον Πίνακα 5.

4.6. ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
Η ενεργοποίηση του μοριακού μονοπατιού του RAS/RAF/MAPK μέσω
σωματικών μεταλλάξεων των επιμέρους γονιδίων του, αποτελεί τη ση-
μαντικότερη γενεσιουργό οδό του μελανώματος. Μοριακές μελέτες δεί-
χνουν γενετική ετερογένεια των μελανωμάτων και διαφορετική μοριακή

18 4. ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
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ταυτότητα ανάλογα με την εντόπιση και τον τύπο της έκθεσης στην ηλια-
κή ακτινοβολία.26 Μελανώματα εντοπιζόμενα στον κορμό και άκρα και
συνδεόμενα με το πρότυπο της διαλείπουσας έκθεσης στον ήλιο, φέ-
ρουν συχνά μεταλλάξεις του BRAF. Μελανώματα κεφαλής και τραχήλου
συνδεόμενα με το πρότυπο της χρόνιας αθροιστικής έκθεσης, συσχετί-
ζονται με μεταλλάξεις του NRAS.27 Τέλος, τα μελανώματα των άκρων και
των βλεννογόνων που δεν φαίνεται να συνδέονται με την έκθεση στην
υπεριώδη ακτινοβολία, παρουσιάζουν, με χαμηλή συχνότητα, μεταλλά-
ξεις του c-KIT.28

4. ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 19

Κλινικο-ιστοπαθολογικός 
τύπος μελάνώματος Μέση ηλικία εμφάνισης Συχνότητα

Επιπολής επεκτεινόμενο μελάνωμα ≅ 51έτη ≅ 57%

Οζώδες μελάνωμα ≅ 56 έτη ≅ 20%

Μελάνωμα επί κακοήθους φακίδας ≅ 68 έτη ≅ 10%

Μελάνωμα των άκρων τύπου εφηλίδας ≅ 63 έτη ≅ 5%

Μελάνωμα μη ταξινομημένο ≅ 54 έτη ≅ 3%

Άλλου τύπου μελανώματα ≅ 54 έτη ≅ 5%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Σύνοψη των βασικών στοιχείων των τύπων μελανώματος
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5.1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

5.1.1. Κλινική προσέγγιση ασθενούς - Επισκόπηση 
δερματικής βλάβης
Κατά την αρχική εξέταση μιας ύποπτης μελαγχρωματικής βλάβης θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς όσο
και το ιστορικό εξέλιξης της βλάβης. Πιο συγκεκριμένα: 
• Ο ασθενής θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για το εάν η βλάβη εί-

ναι νέα, το χρονικό διάστημα από την πρώτη παρατήρησή της και την
εξέλιξη της βλάβης μέσα σε αυτό το διάστημα.

• Ο ασθενής πρέπει να ερωτηθεί εάν η εν λόγω βλάβη παρουσίασε επί-
μονο ή περιοδικό κνησμό, πόνο ή αιμορραγία.

• Αν ο σπίλος είναι παλιός, αλλά ο ασθενής αναφέρει μια πρόσφατη
αλλαγή, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο ακριβής τρόπος της αλλαγής
(στο χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος ή το πάχος/υπέγερση).

• Θα πρέπει να αναφερθεί αν υπάρχει ατομικό ιστορικό μελανώματος,
οικογενειακό ιστορικό μελανώματος, δυσπλαστικών σπίλων ή άλλων
κακοηθειών.

• Κάθε μελαγχρωματική βλάβη θα πρέπει να εξετάζεται κλινικά και να
αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της, όπως το μέγεθος (διάμε-
τρος), το σχήμα, το χρώμα καθώς και η παρουσία εξέλκωσης, αιμορ-
ραγίας, εφελκιδοποίησης και επιφανειακού οζιδίου.

• Κατά την κλινική εξέταση, όλοι οι σπίλοι πρέπει να ελέγχονται μεμο-
νωμένα και να συγκρίνονται μεταξύ τους. Γενικώς, θεωρείται ότι οι
σπίλοι ενός ασθενούς τείνουν να παρουσιάζουν το ίδιο μορφολογικό
μοτίβο και να μοιάζουν μεταξύ τους. Μια ύποπτη βλάβη συχνά διαφέ-
ρει από τους άλλους σπίλους του ασθενούς, στο χρώμα, το σχήμα,
το μέγεθος και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της (σημείο "ασχημόπα-
που" ή "ugly duckling" sign).29 Σημασία της κλινικής εξέτασης στην
διάγνωση του μελανώματος: LOE: Ia, GOR: A.

5.1.2. Ο κανόνας ABCDE
Ένα χρήσιμο εργαλείο για την κλινική αξιολόγηση των μελανοκυτταρι-
κών βλαβών είναι ο κανόνας ABCDE. Αυτό είναι ένα εύχρηστο ακρωνύ-
μιο όπου το "Α" αναφέρεται στην Ασυμμετρία, το "Β" στα όρια (Border),

5. ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
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το "C" στο χρώμα (Color), το "D" στη διάμετρο (Diameter) και το "Ε" στην
εξέλιξη (Evolution ή Elevation).30 (βλ. Addendum IV-1). (LOE: Ib, GOR: A)

5.2. ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
Η δερματοσκόπηση είναι μια in vivo διαγνωστική μέθοδος εξέτασης του
δέρματος υπό φωτισμό (πολωμένο ή μη πολωμένο φως) και μεγέθυνση
(x10-20), που αναδεικνύει δομές και χρώματα, μη ορατά με το γυμνό
οφθαλμό.31 Με τη δερματοσκόπηση, η διαγνωστική ακρίβεια στη διάγνωση
του μελανώματος αυξάνεται κατά 30%, όταν χρησιμοποιείται από εκπαι-
δευμένους και έμπειρους ιατρούς.32 (LOE: Ia, GOR: A) Μια μετανάλυση 22
μελετών, έδειξε ότι ενώ η ευαισθησία της κλινικής διάγνωσης υπολογίζεται
σε 70% μεταξύ έμπειρων δερματολόγων, με τη χρήση της δερματοσκόπη-
σης, από ειδικούς σε αμφιλεγόμενες βλάβες, η ευαισθησία της διάγνωσης
του μελανώματος ανήλθε σε 89% και η ειδικότητα σε 79%.33 Επιπλέον, με
τη χρήση της δερματοσκόπησης μειώνεται δραστικά ο αριθμός των περιτ-
τών επεμβάσεων για αφαίρεση σπίλων. Σε εξειδικευμένες κλινικές, ο αριθ-
μός των βλαβών που εξαιρέθηκαν για να διαγνωστεί ένα μελάνωμα μειώθη-
κε από 12,8 σε 6,8 εντός μια δεκαετίας (1998-2007).33

Η δερματοσκοπική εξέταση για την ανίχνευση του μελανώματος πρέ-
πει να είναι πάντοτε ολόσωμη και να αφορά όλες τις βλάβες (όχι μόνο
τις κλινικά ύποπτες). Πρέπει πάντοτε να συνεκτιμώνται τα επιδημιολογι-
κά (ηλικία, φύλο, φυλή, ιστορικό μελανώματος) και κλινικά δεδομένα (εν-
τόπιση, εξέλιξη βλάβης) του συγκεκριμένου ασθενή. Οι βλάβες πρέπει
να αξιολογούνται τόσο συγκριτικά, όσο και αναλυτικά. Όπως και στην
απλή κλινική εξέταση, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε νέες βλά-
βες, βλάβες που αλλάζουν και βλάβες που διαφέρουν αισθητά από τις
υπόλοιπες στον ίδιο ασθενή.34, 35

5.3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΟΛΟΣΩΜΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η ψηφιακή δερματοσκοπική παρακολούθηση, γνωστή και σαν «χαρτο-
γράφηση σπίλων» προορίζεται για τη παρακολούθηση ατόμων υψηλού
κινδύνου για μελάνωμα, κυρίως εκείνων με πολυάριθμους άτυπους σπί-
λους, εκείνων με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος και με-
γάλο αριθμό σπίλων ή ατόμων με σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων
(FAMMM). Ενδείκνυται επίσης για την παρακολούθηση μεμονωμένης επί-
πεδης μελαγχρωματικής βλάβης, όταν αυτή εμφανίζει άτυπες αλλαγές
(π.χ. άτυπο δίκτυο), αλλά όχι αρκετές ώστε να κρίνεται απαραίτητη η
άμεση επέμβασή της. (LOE: IIb, GOR: B) Εξαίρεση αποτελούν οι οζώδεις
βλάβες οι οποίες θα πρέπει να αφαιρούνται άμεσα.36 Η ψηφιακή δερμα-
τοσκοπική παρακολούθηση διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμη (ανά 2-4 μή-
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νες) και μακροπρόθεσμη (ανά 6-12 μήνες). Στη πρώτη περίπτωση, οποι-
αδήποτε δερματοσκοπική αλλαγή αξιολογείται και μπορεί να οδηγήσει
σε βιοψία της βλάβης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, οι αλλαγές διακρί-
νονται σε ουσιώδεις και μη ουσιώδεις, που αξιολογούνται ή δεν αξιολο-
γούνται αντίστοιχα.36, 37 

Μια άλλη χρήσιμη εξέταση είναι η ολόσωμη φωτογράφηση, που επι-
τρέπει τον εντοπισμό και την παράλληλη δερματοσκοπική αξιολόγηση
των νέων βλαβών, που εμφανίζονται στις προαναφερθείσες ομάδες υψη-
λού κινδύνου για μελάνωμα.36, 37 (LOE: III, GOR: O) Και οι δυο αυτές μέ-
θοδοι απαιτούν εκπαίδευση και εμπειρία. Δεν συνιστάται η αυτοματοποι-
ημένη διάγνωση, παρότι αυτή διατίθεται σε αρκετές περιπτώσεις.38 Πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες για την χρήση της μεθόδου της δερματοσκό-
πησης στην διάγνωση του μελανώματος μπορούν να ανευρεθούν στο
addendum IV-2. Σύνοψη του τρόπου προσέγγισης του ασθενούς με πιθα-
νό μελάνωμα μπορεί να ανευρεθεί στον Πίνακα 6. 

22 5. ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εκτίμηση • Οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν τους προδιαθεσικούς 
Κινδύνου παράγοντες για την εμφάνιση μελανώματος. (LOE: Ia, GOR: A)

• Η αξιολόγηση του κινδύνου θα πρέπει να γίνεται βάσει των προδιαθεσι-
κών παραγόντων και του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς και αναλό-
γως να επιλέγεται και ο τρόπος παρακολούθησης. (LOE: Ia, GOR: A) 

• Εάν οι ασθενείς παρουσιάζουν συνδυασμό προδιαθεσικών παραγόντων,
ο έλεγχος θα πρέπει να είναι πιο ενδελεχής. (LOE: Ia, GOR: A)

• Εάν υπάρχει ιστορικό οικογενούς μελανώματος ή σε περιπτώσεις όπου
παρατηρούνται πολλαπλοί άτυποι σπίλοι, συστήνεται ο περιοδικός
έλεγχος από εξειδικευμένους ιατρούς (δερματολόγους) ή από κέντρα
με εξειδίκευση στις μελαγχρωματικές βλάβες. (LOE: Ia, GOR: A)

Έλεγχος • Προτείνεται η χρήση δερματοσκοπίου στην εκτίμηση μελαγχρωματικών 
ασθενούς βλαβών ως εξέταση ρουτίνας. (LOE: Ia, GOR: A)

• Σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών προτείνεται η διενέργεια χαρτογρά-
φησης σπίλων - ψηφιακή δερματοσκόπηση (μακράς ή βραχείας διάρ-
κειας ανάλογα με την κλινική εικόνα και την κρίση του θεράποντος ια-
τρού). (LOE: IIb, GOR: B)

• Ασθενείς που παρουσιάζουν πολλαπλούς άτυπους σπίλους θα πρέπει
να επανεκτιμώνται κάθε 6-12 μήνες, αναλόγως με την κλινική εικόνα
και την κρίση του θεράποντος ιατρού. (LOE: IIb, GOR: B) 

• Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου θα πρέπει να παρακολουθούνται επί μα-
κρόν. (LOE: III, GOR: B) 

• Η χειρουργική αφαίρεση σπίλων ως προφύλαξη και χωρίς άλλη κλινική
ένδειξη, αντενδείκνυται. (LOE: Ib, GOR: A)

• Κάθε βλάβη που παρουσιάζει έντονη κλινική ατυπία ή ιστορικό ύποπτης
αλλαγής μορφολογίας, θα πρέπει να αφαιρείται χειρουργικά και να εξε-
τάζεται ιστολογικά. (LOE: Ib, GOR: A)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Σύνοψη του τρόπου προσέγγισης του ασθενούς με πιθανό μελάνωμα39
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Σε περιπτώσεις όπου μια μελαγχρωματική βλάβη θεωρείται ύποπτη, λό-
γω της κλινικής της εικόνας ή του ιστορικού της, θα πρέπει να εξαιρείται
άμεσα. Η χειρουργική αφαίρεση θα πρέπει να είναι ολική και να γίνεται
με περιφερικά εγχειρητικά όρια 2mm. Το όριο αυτό θεωρείται επαρκές
όταν ο σκοπός της αφαίρεσης είναι η διερεύνηση/ διαφοροδιάγνωση της
βλάβης, καθώς δεν επηρεάζει τη λεμφική παροχέτευση της περιοχής
(για την πιθανότητα διενέργειας βιοψίας φρουρού λεμφαδένα) και παρέ-
χει το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα. Το εν τω βάθει χειρουργικό όριο
θα πρέπει να φτάνει το υποδόριο λίπος.40, 41 

Συστήνεται πάντοτε η βιοψία εκτομής (excisional biopsy), προκειμέ-
νου να εξεταστεί ολόκληρη η βλάβη από τον παθολογοανατόμο, καθώς
και να εκτιμηθούν ορθά τα χειρουργικά όρια εκτομής (ύπαρξη ή μη υπο-
λειμματικής νόσου). Η τμηματική βιοψία (incisional biopsy) αντενδείκνυ-
ται σε κάθε περίπτωση που η βιοψία εκτομής είναι τεχνικά εφικτή. Ωστό-
σο, υπάρχουν περιπτώσεις που η τμηματική βιοψία είναι απαραίτητη,
όπως στην περίπτωση μίας μεγάλης κακοήθους φακίδας στο πρόσωπο ή
μίας βλάβης των βλεννογόνων. Οι τμηματικές βιοψίες είναι δυσκολότερο
να αξιολογηθούν ιστολογικά και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μην έχει
εκταμεί το βαθύτερο τμήμα του όγκου. Εντούτοις, σημαντικές μελέτες
δείχνουν ότι οι ασθενείς που έχουν αρχικά υποβληθεί σε τμηματική βιο-
ψία ή μη ριζική βιοψία εκτομής δεν παρουσιάζουν χειρότερη πρόγνωση
από αυτούς που υποβλήθηκαν σε ριζική βιοψία εκτομής της βλάβης υπό
την προϋπόθεση ότι η βλάβη θα αφαιρεθεί ολικώς μετά την ιστολογική
διάγνωση της κακοήθειας. Περισσότερες πληροφορίες για τους τρό-
πους λήψης βιοψίας σε ασθενείς με πιθανό μελάνωμα αναφέρονται στην
Παράγραφο 7.3 και στον Πίνακα 7.

6. ΒΙΟΨΙΑ ΥΠΟΠΤΗΣ 
ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
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7.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η ιστολογική έκθεση του δερματικού μελανώματος πρέπει να περιλαμ-
βάνει δεδομένα ταυτοποίησης του ασθενούς, το είδος της βιοψίας και τη
θέση λήψης της, τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του εξαιρεθέντος υλι-
κού και προγνωστικής αξίας ιστολογικές παραμέτρους της αλλοίωσης,
ορισμένες των οποίων συνδέονται άμεσα με την επιλογή του σωστού θε-
ραπευτικού πρωτοκόλλου, κατά περίπτωση ασθενούς. 

Η σωστή διαφορική διάγνωση μεταξύ μελανώματος, άτυπου σπίλου ή
άλλης νεοπλασίας και ο ασφαλής αποκλεισμός του ενδεχομένου μετα-
στατικού μελανώματος, πρέπει να αποτελούν το αρχικό μέλημα του πα-
θολογοανατόμου για την αποφυγή διαγνωστικού λάθους, με δραματικές
συνέπειες για τον ασθενή.

Πληροφορίες σχετικές με το κλινικό ιστορικό του πάσχοντος (πχ
ιστορικό μελανώματος ή υποστραφείσης μελαγχρωστικής αλλοίωσης) ή
της ίδιας της βλάβης (χρόνος εμφάνισης και μεταβολές της βλάβης,
προηγηθείσες θεραπευτικές παρεμβάσεις κλπ) συμβάλλουν ουσιαστικά
και είναι απαραίτητες για τη σωστή διάγνωση.14, 42, 43 Η κλινική και η δερ-
ματοσκοπική εικόνα της βλάβης, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην σωστή
αξιολόγησή της καθώς και στην επικέντρωση σε συγκεκριμένα σημεία με
πιθανή προγνωστική σημασία.

7.2. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ
Η ανατομική θέση λήψης της βιοψίας της βλάβης επιτρέπει την ορθή
εκτίμηση της αρχιτεκτονικής της επιδερμίδας και του χορίου καθώς και
εστιών ίνωσης συγκεκριμένων περιοχών του σώματος, που θα μπορούσε
λανθασμένα να εκληφθούν π.χ. ως ενδείξεις υποστροφής. Επίσης, μπορεί
να σχετίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, με την πρόγνωση. Η ανατομική
θέση ορίζεται επιπρόσθετα: 1) Δεξιά, 2) Αριστερά ή 3) Μέση γραμμή.

7.3. ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ44-47 

Οι διαφορετικοί μέθοδοι λήψης βιοψίας συνοψίζονται στον Πίνακα 7.
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7. ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 25

Μέθοδος βιοψίας Περιγραφή - Χαρακτηριστικά μεθόδου

Αφαιρετική Αποτελεί την συνιστώμενη μέθοδο λήψης βιοψίας, ενώ τα αποδε-
βιοψία/εκτομή κτά όρια είναι 2 mm, περιφερικά της βλάβης με το εν τω βάθει 
(excisional biopsy) όριο να φτάνει το υποδόριο λίπος.

Δειγματοληπτική • Η δειγματοληπτική εκτομή (incisional biopsy) αντενδείκνυται 
βιοψία (incisional σε κάθε περίπτωση που η βιοψία εκτομής είναι τεχνικά εφικτή. 
biopsy) • Οι τμηματικές βιοψίες είναι δυσκολότερο να αξιολογηθούν

ιστολογικά και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μην έχει εκταμεί
το βαθύτερο τμήμα του όγκου.

• Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις, που η τμηματική βιοψία είναι
απαραίτητη, όπως στην περίπτωση μίας μεγάλης κακοήθους
φακίδας στο πρόσωπο, ενός μελανώματος των άκρων ή μίας
βλάβης των βλεννογόνων. Στην περίπτωση αυτή, οι περιοχές
των βιοψιών θα πρέπει να χαρτογραφούνται σε σχέση με τη
συνολική βλάβη, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν ιστολογικά
στα πλαίσια ολόκληρης της βλάβης όταν αυτή αφαιρεθεί και
εξεταστεί.

Δειγματοληπτική Όπως και με την δειγματοληπτική εκτομή, αντενδείκνυται σε κάθε 
βιοψία με punch περίπτωση που η βιοψία εκτομής είναι τεχνικά εφικτή. Ισχύουν τα 
(punch biopsy) ίδια με τη δειγματοληπτική εκτομή.

Βιοψία με κατ' εφα- Όπως και με την δειγματοληπτική εκτομή, αντενδείκνυται σε κάθε 
πτομένη τεχνική περίπτωση που η βιοψία εκτομής είναι τεχνικά εφικτή.
(shaving biopsy)

Ταχεία Βιοψία Δεν συνιστάται σε πρωτοπαθή όγκο ή σε λεμφαδένα "φρουρό".

Βιοψία με λεπτή Δεν συνιστάται σε πρωτοπαθή όγκο.
βελόνη (FNB)

Υλικό αναρρόφησης με Δεν συνιστάται σε πρωτοπαθή όγκο ή σε λεμφαδένα "φρουρό".
λεπτή βελόνη (FNA)

Ριζική επανεκτομή Επανεξαίρεση δέρματος (re-excision biopsy). Εφαρμόζεται για την 
βλάβης επανεκτομή της πρωτοπαθούς εστίας.

Βιοψία με τεχνική Εφαρμόζεται σε εξειδικευμένες περιπτώσεις αλλοιώσεων σε 
Mohs άμεση γειτονία ευγενών δομών του σώματος (πχ οφθαλμό) ή για

έλεγχο των ορίων εκτομής ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους αλλοι-
ώσεων σε ειδικές περιοχές (πχ πρόσωπο). Προϋποθέτει τη συ-
νεργασία εξειδικευμένων στην τεχνική χειρουργών και παθολογο-
ανατόμων και αυστηρή τήρηση των κανόνων εφαρμογής της.

Ευρύτερη εκτομή 
δέρματος (wedge 
biopsy)

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Σύνοψη των μεθόδων λήψης βιοψίας σε ασθενείς με πιθανό μελάνωμα44-46
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7.4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Παρακάτω παρατίθεται περιγραφή των πληροφοριών που απαντώνται σε
μια ιστοπαθολογική έκθεση πρωτοπαθούς μελανώματος δέρματος ή
βλεννογόνου (εξαιρουμένων των οφθαλμικών): 

7.4.1. Φάση ανάπτυξης
Η φάση ανάπτυξης ενός μελανώματος κατηγοριοποιείται σε κάθετη (ver-
tical growth phase), οριζόντια ή ακτινωτή (radial growth phase) ή κάθετη
και οριζόντια / ακτινωτή.

Η κάθετη φάση ανάπτυξης είναι πάντα διηθητική με τυπικό εκπρόσω-
πο το οζώδες μελάνωμα. Μπορεί να αναπτυχθεί σε οριζόντια (ή ακτινω-
τή) φάση ανάπτυξης προϋπάρχοντος μελανώματος άλλου τύπου. Έχει
επιθετικότερη βιολογική συμπεριφορά και μεγαλύτερου μεγέθους κύττα-
ρα ή αθροίσεις σε σύγκριση με το ενδοεπιδερμιδικό (in situ) ή και διηθη-
τικό μελανώμα σε οριζόντια (ή ακτινωτή) φάση ανάπτυξης.

Η οριζόντια (ή ακτινωτή) φάση ανάπτυξης μπορεί να είναι ενδοεπι-
δερμιδική -in situ- ή διηθητική. Το μέγεθος των κυττάρων και των αθροί-
σεών τους είναι παρόμοιο στο διηθητικό και στο ενδοεπιδερμιδικό στοι-
χείο του.

7.4.2. Ιστογενετικός τύπος 
Οι ιστογενετικοί τύποι του μελανώματος συνοψίζονται ως εξής:

Επιφανειακά εξαπλούμενο μελάνωμα, μελάνωμα των άκρων, οζώδες
μελάνωμα, μελάνωμα των βλεννογόνων, μελάνωμα σε έδαφος κακοή-
θους φακίδας, δεσμοπλαστικό ή / και νευροτρόπο μελάνωμα, μελάνωμα
σε έδαφος συγγενούς σπίλου, μελάνωμα σε έδαφος κυανού σπίλου, με-
λάνωμα προσομοιάζον σπίλου (nevoid melanoma), μελάνωμα προσομοι-
άζον σπίλου της Spitz (spitzoid melanoma), δυσταξινόμητο, άλλοι σπάνι-
οι τύποι (αδενοειδές, πλεξιδοειδές κ.λπ.) (Περίληψη των χαρακτηριστι-
κών των διαφόρων ιστογενετικών τύπων του μελανώματος μπορεί να
ανευρεθεί στο addendum).

7.4.3. Ανάπτυξη σε έδαφος προϋπάρχοντος σπίλου
Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν το μελάνωμα αναπτύσσεται σε έδαφος
προϋπάρχοντος σπίλου (ναι/όχι). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να
προσδιορίζεται ο τύπος του σπίλου (συγγενής, δυσπλαστικός, κυανούς
κ.λπ.).

7.4.4. Κυτταρικός πληθυσμός
Ο κυτταρικός πληθυσμός που παρατηρείται στο πρωτοπαθές μελάνωμα
θα πρέπει να προσδιορίζεται. Οι κυριότεροι τύποι που απαντώνται είναι
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οι εξής: επιθηλιοειδής, ατρακτοκυτταρικός, σπιλοκυτταρικός, μπαλλονο-
ειδής και μικτός.

7.4.5. Μιτωτική δραστηριότητα
Η μιτωτική δραστηριότητα που παρατηρείται θα πρέπει να μετράται σε
mm2 και σε οπτικά πεδία υψηλής μεγέθυνσης (x40). Η μέτρηση αρχίζει
από την περιοχή με τις περισσότερες μιτώσεις. Επί ισοκατανομής των μι-
τώσεων η επιλογή του αρχικού οπτικού πεδίου μέτρησης είναι τυχαία.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η μιτωτική δραστηριότητα θα πρέπει να
εκτιμάται μόνο στο διηθητικό στοιχείο του όγκου και να ταξινομείται σε:
απούσα, ≥1 μιτώσεις/mm2. Επί περισσοτέρων της μίας μιτώσεων, θα πρέ-
πει να καταγράφεται ο ακριβής αριθμός τους. Ο αριθμός των μιτώσεων
που παρατηρούνται παρουσιάζει κλινικό ενδιαφέρον καθώς έχει προγνω-
στική αξία με αντίκτυπο στις θεραπευτικές επιλογές. 

7.4.6. Διήθηση της επιδερμίδας / επιθηλίου
Θα πρέπει να αναφέρεται εάν παρατηρείται διήθηση επιδερμίδας ή επι-
θηλίου (ναι/όχι). Σε περιπτώσεις όπου πληρούνται τα κριτήρια της κα-
κοήθους παζετοειδούς διασποράς και/ ή όταν τα ενδοεπιδερμιδικά / εν-
δοεπιθηλιακά μελανοκύτταρα είναι άτυπα. Όταν παρατηρείται διήθηση
σε κεντρική θέση της αλλοίωσης, τότε το εύρημα συνηγορεί υπέρ του
μεταστατικού μελανώματος.

7.4.7. Εξέλκωση
Θα πρέπει να αναφέρεται εάν παρατηρείται εξέλκωση της βλάβης
(ναι/όχι). Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να μετράται η διάμετρός
της επί ιστολογικού πλακιδίου σε mm και να προσδιορίζεται εάν είναι νε-
οπλασματικής ή τραυματικής φύσης. Εάν η εξέλκωση είναι κλινικά δια-
γνωσμένη, δεν επιβεβαιώνεται απαραίτητα και ιστολογικά και δεν θεω-
ρείται ότι έχει προγνωστική αξία. Προτείνεται η καταγραφή θέσεων μη-
τραυματικής αρχής μικροδιάβρωσης της επιφανείας της βλάβης.

7.4.8. Ανατομικό στάδιο διήθησης κατά Clarκ
Το ανατομικό στάδιο διήθησης κατά Clarκ έχει πέντε (5) στάδια:

I Μελάνωμα ενδοεπιδερμιδικό / in situ
II Μελάνωμα εστιακά διηθητικό στο θηλώδες χόριο, χωρίς διαπλάτυν-

σή του
III Μελάνωμα εκτεταμένα διηθητικό στο θηλώδες χόριο με διαπλάτυν-

σή του ή σχηματισμό ογκόμορφης βλάβης
IV Μελάνωμα διηθητικό στο δικτυωτό χόριο
V Μελάνωμα διηθητικό στο υποδόριο λίπος
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Το ανατομικό στάδιο διήθησης κατά Clarκ αφορά σε πρωτοπαθή μελα-
νώματα δέρματος και δεν είναι εφαρμόσιμο σε βλεννογονικά ή μετα-
στατικά στο δέρμα μελανώματα. Παρόλα αυτά, λαμβάνεται υπόψη στο
σχεδιασμό της θεραπείας σε περιπτώσεις όγκων που αναπτύσσονται
σε θέσεις με λεπτού πάχους δέρμα (π.χ. περιοχής βλεφάρου) ή που
δεν μπορεί να εκτιμηθεί το βάθος ανάπτυξης του μελανώματος κατά
Βreslow.

7.4.9. Βάθος ανάπτυξης κατά Breslow 
Το κατά Breslow βάθος ανάπτυξης μετράται σε mm από το βαθύτερα εν-
τοπισμένο κύτταρο μέχρι τα ανώτερα τμήματα της κοκκιώδους στοιβά-
δας της υπερκείμενης επιδερμίδας ή από τον πυθμένα εξελκωμένης βλά-
βης. Ανάλογα με την μέτρηση, τα πρωτοπαθή μελανώματα κατηγοριο-
ποιούνται ως εξής: ≤1mm, 1.01-2.0mm, 2.01-4.0mm, >4mm. (Τροποποί-
ηση κατά AJCC 2009)

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το κατά Breslow βάθος ανάπτυξης δεν
είναι εφαρμόσιμο σε βλεννογονικά μελανώματα, σε μελανώματα μετα-
στατικά στο δέρμα ή αναπτυγμένα κατά όζους, μέσα στο χοριακό στοι-
χείο σπίλου, χωρίς συνέχεια με την υπερκείμενη επιδερμίδα. Στις περι-
πτώσεις αυτές, καταγράφονται το πάχος του μελανώματος ή η διάμε-
τρος των νεοπλασματικών όζων.

Επίσης, στη μέτρησή του δεν υπολογίζονται μικροδορυφόροι εστίες
και θέσεις διήθησης του τοιχώματος εξαρτημάτων δέρματος και του γύ-
ρω τους συνδετικού ιστού (adventitia).

Τέλος, η προγνωστική αξία του βάθους κατά Breslow περιορίζεται σε
μελανώματα με πολυπώδη ή ακροχορδονώδη επιφάνεια. Απαραίτητος ο
σχετικός σχολιασμός στην ιστολογική έκθεση.

7.4.10. Νεκρώσεις 
Θα πρέπει να αναφέρεται εάν παρατηρούνται νεκρώσεις (ναι / όχι).

7.4.11. Διήθηση αγγείων
Θα πρέπει να αναφέρεται εάν παρατηρείται διήθηση αγγείων (ναι/όχι).
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να προσδιορίζεται το είδος του αγ-
γείου (λεμφαγγείο ή αιμοφόρο αγγείο) με μορφολογικά κριτήρια ή και με
ειδικές χρώσεις.

7.4.12. Επέκταση του μελανώματος στο τοίχωμα επιχώριων
εξαρτημάτων δέρματος
Θα πρέπει να αναφέρεται εάν παρατηρείται επέκταση του μελανώματος
στο τοίχωμα επιχώριων εξαρτημάτων δέρματος (ναι/όχι). Σε αυτές τις
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περιπτώσεις θα πρέπει να προσδιορίζεται το είδος του εξαρτήματος: τρι-
χοθύλακας, εκκρινής ή σμηγματογόνος αδένας. 

7.4.13. Μικροδορυφόροι εστίες 
Θα πρέπει να προσδιορίζεται η ύπαρξη μικροδορυφόρων εστιών
(ναι/όχι). Ως μικροδορυφόροι εστίες ορίζονται νησίδες κακοήθων μελα-
νοκυττάρων, μεγαλύτερης διαμέτρου >0.05 mm, σαφώς απέχουσες από
τον κυρίως όγκο του μελανώματος, χωρίς ενδιάμεση ίνωση ή φλεγμονή
και μη-απέχουσες περισσότερο των 2 cm από τον όγκο.

Οι μικροδορυφόροι εστίες σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο τοπικής
υποτροπής, ελάττωση χρόνου ελεύθερου νόσου μεσοδιαστήματος και
ελαττωμένη επιβίωση, ενώ η παρουσία τους συνδέεται με στάδιο νόσου
pN2c.

7.4.14. Νευροτροπισμός 
Θα πρέπει να προσδιορίζεται η ύπαρξη νευροτροπισμού (ναι/όχι). Ο

νευροτροπισμός ορίζεται ως παρουσία κακοήθων μελανοκυττάρων στον
περινευριδιακό χώρο ή στο στέλεχος νεύρων και σχετίζεται με αυξημένο
κίνδυνο τοπικής υποτροπής.

7.4.15. Λεμφοκυτταρική αντίδραση
Η ύπαρξη λεμφοκυτταρικής αντίδρασης έχει προγνωστική αξία και θα
πρέπει να καταγράφεται μόνον σε μελανώματα κάθετης διηθητικής φά-
σης ανάπτυξης με λεμφοκύτταρα σε άμεση επαφή με τα μελανοκύτταρα
(TILs). 

Ταξινομείται σε 3 κατηγορίες: α) την έντονη (brisk), με λεμφοκύτταρα
σε όλη την έκταση του διηθητικού τμήματος του όγκου ή με ζωνοειδές
πρότυπο στις παρυφές του, β) την εστιακή (non brisk), με εστιακή πα-
ρουσία λεμφοκυττάρων μέσα στη νεοπλασματική μάζα ή στις παρυφές
της και γ) την απούσα (absent), όταν η λεμφοκυτταρική διήθηση απου-
σιάζει ή παρατηρείται γύρω από τη νεοπλασματική μάζα, χωρίς όμως
επαφή των λεμφοκυττάρων με τα μελανοκύτταρα. Είναι σημαντικό να
αναφέρεται τυχόν συμμετοχή πλασματοκυττάρων.

7.4.16. Υποστροφή 
Θα πρέπει να προσδιορίζεται η ύπαρξη υποστροφής (ναι/όχι). Η υπο-
στροφή ορίζεται ως ιστολογικά διαπιστωμένη εστία μερικής ή πλήρους
εξάλειψης μελανώματος, προσκείμενα κάθετης φάσης ανάπτυξης μελα-
νώματος, με διαπλάτυνση και ίνωση του θηλώδους χορίου, νεόπλαστα
αγγεία και λεμφοϊστιοκυτταρικό διήθημα με μελανινοφάγα ιστιοκύτταρα.

Η υποστροφή σχετίζεται με κακή πρόγνωση ιδιαίτερα σε μελανώματα
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μικρού πάχους και όταν αφορά σε >75% της έκτασης της βλάβης, αλλά
δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη μέτρηση του βάθους διήθησης
κατά Breslow, όταν έχει μεγαλύτερο πάχος από εκείνο του μελανώμα-
τος. Συνιστάται ο καθορισμός του ποσοστού της (%) σε σχέση με τη συ-
νολική έκτασή της μελαγχρωστικής βλάβης. Επί διαγνωσμένου μεταστα-
τικού μελανώματος και βιοψία δερματικής αλλοίωσης με πλήρη υπο-
στροφή, συνιστάται ο σχολιασμός «το ενδεχόμενο να αφορά στην πρω-
τοπαθή εστία του μελανώματος, δεν μπορεί να αποκλεισθεί και θα πρέ-
πει να συνεκτιμηθεί με την κλινική εικόνα ανάπτυξης και εξέλιξης της
βλάβης προ της υποστροφής της». 

7.4.17. Δορυφόροι εστίες 
Θα πρέπει να προσδιορίζεται η ύπαρξη δορυφόρων εστιών (ναι/όχι). Ως
δορυφόροι εστίες ορίζονται μακροσκοπικά εμφανείς νησίδες κακοήθων
μελανοκυττάρων, σαφώς απέχουσες από τον κυρίως όγκο του μελανώ-
ματος, χωρίς ενδιάμεση ίνωση ή φλεγμονή και απέχουσες < 2cm από
τον όγκο. Θα πρέπει να αντιδιαστέλλονται από τις in transit μεταστάσεις
που απέχουν > 2cm από τον όγκο.

Η ύπαρξη δορυφόρων εστιών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο τοπι-
κής υποτροπής, ελάττωση χρόνου ελεύθερου νόσου μεσοδιαστήματος
και ελαττωμένη επιβίωση, ενώ η παρουσία τους συνδέεται με στάδιο νό-
σου pN2c.

7.4.18. Εγχειρητικά άκρα εκτομής του εξαιρεθέντος 
δερματικού τμήματος
Θα πρέπει να περιγράφεται εάν τα εγχειρητικά άκρα εκτομής του εξαι-
ρεθέντος δερματικού τμήματος είναι ελεύθερα νόσου ή διηθημένα. Με-
τράται η απόσταση του μελανώματος από τα πλάγια και βαθύτερα όρια
εκτομής του δέρματος της αρχικής βιοψίας (mm) με μικρομετρικό σύ-
στημα φακών μικροσκοπίου. Σε τμήματα όπου παρόμοιο σύστημα μέτρη-
σης δεν υπάρχει, προτείνεται η αναφορά σε: α) διηθημένα όρια (0 mm),
β) απόσταση < 1 mm, γ) απόσταση ≥1 mm από του εγγύτερου πλαγίου
ή βαθύτερου ορίου εκτομής. Ταυτόχρονα, συστήνεται η καταγραφή στην
ιστολογική έκθεση της επέκτασης εστίας υποστροφής στα πλάγια όρια
εκτομής δερματικού τμήματος, εξαιτίας του κινδύνου υποτροπής της
βλάβης. 

Περαιτέρω περιγραφή και οδηγίες για την σωστή παρασκευή των
ιστοτεμαχίων ανευρίσκονται στο addendum V. Οι εξειδικευμένες διαγνω-
στικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση του μελανώματος
συνοψίζονται στο addendum VI.
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8.1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η οριστική χειρουργική εκτομή μετά την αρχική εκτομή και την ιστολογι-
κή διάγνωση του μελανώματος θα πρέπει να εκτελείται με στόχο τα
ασφαλή χειρουργικά όρια. Σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα τα ασφα-
λή χειρουργικά όρια είναι μικρότερα σε σύγκριση με παλαιότερες μελέ-
τες. Οι τιμές που δίνονται στον Πίνακα 8 είναι σε συμφωνία με τις διε-
θνείς κατευθυντήριες οδηγίες (LOE: Ia, GOR:A). 48 

Ακολουθεί η αποκατάσταση του εγχειρητικού ελλείμματος είτε με
άμεση σύγκλιση, εάν είναι δυνατόν, είτε με τη χρησιμοποίηση ελεύθερου
δερματικού μοσχεύματος, είτε με δερματικούς κρημνούς, ιδίως όταν το
ιστικό έλλειμμα αφορά το πρόσωπο.49, 50 

Παραλλαγές της προσέγγισης αυτής με μειωμένα όρια εκτομής για τη
διατήρηση της λειτουργικότητας σε περιπτώσεις μελανώματος προσώπου
και άκρων είναι δυνατή με τον μικροσκοπικό έλεγχο των ορίων κατά τη
διάρκεια της επέμβασης (ταχεία βιοψία, μικρογραφική χειρουργική) (LOE:
Ia, GOR:A).41, 51 

8.1.1. Χειρουργική προσέγγιση σε ειδικές θέσεις 
(βλέπε επίσης Addendum I)

8.1.1.1. Μελάνωμα επί κακοήθους φακίδας (LMM) / 
Κακόηθες μελάνωμα των άκρων (ALM)
Για την αντιμετώπιση του μελανώματος που εντοπίζεται στο πρόσωπο,

8. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ

31

Πάχος του όγκου (Breslow) Όριο εκτομής

In situ 0,5 εκ.
< 1 χιλ. 1 εκ.
> 1-2 χιλ. 1 – 2 εκ.
>2 χιλ. 2 εκ.*

*Το όριο των 2 εκατοστών αφορά και στα μελανώματα που, ενώ είναι λεπτότερα από 2
χιλιοστά, παρουσιάζουν εξέλκωση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ασφαλή όρια εκτομής του μελανώματος48
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στα άκρα ή στη γεννητική χώρα, είναι προτιμότερο να γίνεται μικροσκο-
πικός έλεγχος των χειρουργικών ορίων, κατά τη διάρκεια της χειρουργι-
κής αφαίρεσης. Η άμεση (υπό μορφή ταχείας βιοψίας) μικροσκοπική
αναγνώριση υγιών ή μη χειρουργικών ορίων σε πλακάκια παραφίνης των
εξαιρεθέντων ιστών, επιτρέπει τη μείωση στο απαραιτήτως δυνατό των
χειρουργικών ορίων ασφάλειας και τη μέγιστη δυνατή διατήρηση των πέ-
ριξ υγιών ιστών, ιδίως όταν η βλάβη εντοπίζεται στο πρόσωπο (LOE:Ia,
GOR: A).52, 53

8.1.1.2. Υπονύχιο μελάνωμα
Η μεγαλύτερη πρόκληση στην διάγνωση του υπονυχίου μελανώματος εί-
ναι η λήψη επαρκούς ιστοτεμαχίου για ιστολογική εξέταση. Η τυπική βιο-
ψία της κοίτης του όνυχος διενεργείται με τοπική η περιοχική αναισθη-
σία. Ο όνυχας αφαιρείται προσεκτικά ώστε να γίνει προσεκτικότερη πα-
ρατήρηση της αλλοίωσης της κοίτης του όνυχος. Διενεργείται αφαίρεση
της βλάβης με ατρακτοειδή τομή μέχρι το περιόστεο της υποκείμενης
φάλαγγας. Ακολουθεί άμεση συρραφή του τραύματος με απορροφήσιμα
ράμματα. Μεγαλύτερα ελλείμματα μπορούν να χρειαστούν την χρήση
κρημνών η ελεύθερων μοσχευμάτων για την κάλυψή τους.54 

Το υπονύχιo μελάνωμα in situ θεραπεύεται με εκτομή της βλάβης
και 5 mm υγιή όρια δέρματος. Τα διηθητικά υπονύχια μελανώματα των
δακτύλων αντιμετωπίζονται με ακρωτηριασμό του προσβεβλημένου δα-
κτύλου. Όταν το μελάνωμα εντοπίζεται στο μεσοδακτύλιο διάστημα
διενεργείται ακτινοειδής εκτομή του δέρματος και ακρωτηριασμός των
παρακειμένων δακτύλων. Η αποκατάσταση είναι σχετικά εύκολη είτε με
άμεση συρραφή του τραύματος είτε με την χρησιμοποίηση τοπικών
κρημνών. Συνήθως δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μετεγχειρητικά προβλήμα-
τα.55

Στα υπονύχια μελανώματα του αντίχειρα και του δείκτου ο ακρωτη-
ριασμός διενεργείται στην πλησιέστερη άρθρωση, σε απόσταση 1cm
υγιούς ιστού. Η αποκατάσταση διενεργείται με ένα κρημνό της μεσοδα-
κτυλίου πτυχής και μία πλαστική Ζ μειώνοντας έτσι το μέγεθος του κολο-
βώματος του ακρωτηριασθέντος δακτύλου περίπου 50%.56

8.2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
Η πλειοψηφία των ασθενών με in situ ή διηθητικό μελάνωμα αντιμετωπί-
ζονται επιτυχώς μόνο με χειρουργική εκτομή. 

Η εφαρμογή ακτινοθεραπείας σε πρωτοπαθείς όγκους έχει ένδειξη
μόνο σε ασθενείς στους οποίους δεν είναι δυνατή ή δεν έχει ένδειξη η
χειρουργική θεραπεία.57 Επιπλέον, η επικουρική ακτινοθεραπεία έχει
θέση και στα μελανώματα των άκρων και τα υπονύχια μελανώματα, ιδι-
αίτερα όταν δεν είναι επαρκή τα χειρουργικά όρια ή σε περιπτώσεις
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όπου η χειρουργική αφαίρεση δεν είναι εφικτή.58, 59 Για το μελάνωμα
των άκρων τύπου εφηλίδας δεν υπάρχουν δεδομένα από τυχαιοποιημέ-
νες μελέτες, αλλά σε διάφορες σειρές περιστατικών έχει αναφερθεί ότι
η ΑΚΘ είναι μία πολύ καλά ανεκτή θεραπεία με ελάχιστα ποσοστά υπο-
τροπών (0-14%).60-62 Εν γένει, η ΑΚΘ με επιφανειακές ακτίνες-x χαμη-
λής ενέργειας ή ηλεκτρόνια μπορεί να αποτελέσει μία καλή εναλλακτι-
κή σε ηλικιωμένους ή ευπαθείς ασθενείς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που
χρειάζεται εκτεταμένο χειρουργείο και περίπλοκη αποκατάσταση
(LOE:IV, GOR: B). 

Αν και η χειρουργική εκτομή είναι η θεραπεία εκλογής για το μελάνω-
μα επί κακοήθους φακίδας, ικανοποιητικό αποτέλεσμα στον έλεγχο της
νόσου επιτυγχάνεται και με την ακτινοθεραπεία, με καλό αισθητικό και
λειτουργικό αποτέλεσμα, ειδικά σε δύσκολες περιοχές, όπως στο πρό-
σωπο, και ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς (LOE:III, GOR: A). Οι βασι-
κές ενδείξεις για χρήση ακτινοθεραπείας σε πρωτοπαθές μελάνωμα συ-
νοψίζονται στον Πίνακα 9.

Η ΑΚΘ ενδέχεται να έχει όφελος, σε μελάνωμα του βλεννογόνου
της πρωκτο-ορθικής περιοχής καθώς και των βλεννογόνων της κεφα-
λής και του τραχήλου, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με μελά-
νωμα του βλεννογόνου του αιδοίου με ανεπαρκές χειρουργείο ή σε
ασθενείς που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να χειρουργηθούν (LOE:IV,
GOR: B).64,65, 66
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Επιθυμητό αποτέλεσμα

Σε μελανώματα τύπου κακοήθους φακίδας, Η ακτινοθεραπεία αποτελεί θεραπεία 
τα οποία δεν μπορούν να αφαιρεθούν εκλογής με σκοπό τον τοπικό έλεγχο 
χειρουργικά λόγω θέσης, μεγέθους ή της νόσου.
γενικότερης κλινικής κατάστασης 

Σε χειρουργημένα μελανώματα δεσμοπλα- Μπορεί να χορηγηθεί συνδυαστικά ή και 
στικού τύπου, τα οποία έχουν υποτροπιά- ως μονοθεραπεία, με σκοπό την βελτίωση 
σει τοπικά. (μακροσκοπική ή και των πιθανοτήτων για τοπικό έλεγχο της
μικροσκοπική υποτροπή) νόσου.

Σε χειρουργημένα πρωτοπαθή μελανώματα Χορηγείται μόνο ως συμπληρωματική 
τα οποία έχουν υποτροπιάσει τοπικά θεραπεία με σκοπό την βελτίωση των 
(μακροσκοπική ή και μικροσκοπική πιθανοτήτων για τοπικό έλεγχο της 
υποτροπή) νόσου. 

Σημείωση: Η ακτινοθεραπεία δεν ενδείκνυται ως πρώτης γραμμής θεραπεία για το πρω-
τοπαθές μελάνωμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Bασικές ενδείξεις για χρήση ακτινοθεραπείας σε πρωτοπαθές μελάνωμα63
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8.3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΥ

8.3.1. Βιοψία του φρουρού λεμφαδένα (ανίχνευση 
μικρομεταστάσεων)
Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού αποτελεί εξέταση ρουτίνας στη διαδι-
κασία σταδιοποίησης του μελανώματος. Θα πρέπει να πραγματοποιείται
μόνο σε κέντρα με εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα χειρουργών, πυρηνι-
κών ιατρών και παθολογοανατόμων. Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού
πρέπει να γίνεται σε ασθενείς, που ο πρωτοπαθής όγκος παρουσιάζει
μεγαλύτερο βάθος ανάπτυξης κατά Breslow του 1mm67 (LOE:Ia, GOR:
A). Εάν συνυπάρχουν προγνωστικοί παράγοντες κινδύνου (εξέλκωση, μι-
τώσεις >1/mm2, υποστροφή) τότε διενεργείται και σε λεπτότερους όγ-
κους68 (LOE:Ia, GOR: B).

Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού αποσκοπεί στην εντόπιση του
πρώτου η των πρώτων παροχετευτικών λεμφαδένων στην ευρύτερη πε-
ριοχή των επιχώριων λεμφαδένων. Η τεχνική αυτή είναι κατάλληλη για
ασθενείς στους οποίους ούτε η κλινική εξέταση ούτε το υπερηχογράφη-
μα δίδουν ευρήματα λεμφαδενικής μετάστασης. Πολυκεντρικές μελέτες
δείχνουν ότι η διήθηση ή μη του λεμφαδένα φρουρού σχετίζεται με πα-
ρατεταμένο διάστημα ελεύθερο υποτροπής της νόσου αλλά χωρίς απο-
τέλεσμα στη συνολική επιβίωση.69-72 Η θεραπευτική αξία της βιοψίας του
λεμφαδένα φρουρού δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί, και προς το παρόν πα-
ραμένει μία εξέταση με προγνωστική αξία.73-76

Η διερεύνηση του λεμφαδένα φουρού διενεργείται είτε με ραδιοϊσο-
τοπική μέθοδο με την έγχυση ραδιοϊσοτόπου, συνήθως κολλοειδές Tc-
99m πέριξ της βλάβης και ακολούθως ανίχνευση του λεμφαδένα με το
μηχάνημα ανιχνευτή της ακτινοβολίας ή/και με την έγχυση μελαγχρωστι-
κής ουσίας πέριξ της βλάβης.77 Η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα θα
πρέπει να διενεργείται σε εξειδικευμένα κέντρα με την ανάλογη εμπειρία.

(Περισσότερες πληροφορίες για την παρασκευή ιστοτεμαχίου φρου-
ρού λεμφαδένα και την ιστοπαθολογική έκθεση στο addendum V). 

8.3.2. Προσέγγιση ασθενών μετά από τη βιοψία του φρουρού
λεμφαδένα 
Σε ασθενείς με αρνητικό (μη διηθημένο) λεμφαδένα φρουρό δεν απαιτεί-
ται περαιτέρω χειρουργική εκτομή των λεμφαδένων και η περαιτέρω αν-
τιμετώπιση γίνεται βάσει της σταδιοποίησης του μελανώματος, καθώς
δεν έχει αναφερθεί βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών μετά από προ-
φυλακτικού τύπου ριζική λεμφαδενεκτομή.73

Σε ασθενείς με μικρομεταστάσεις στο λεμφαδένα φρουρό, συστήνε-
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ται ριζική λεμφαδενική κένωση της σύστοιχης λεμφαδενικής χώρας ή/και
άλλων λεμφαδενικών περιοχών όπου έχει ανιχνευθεί θετικός λεμφαδένας
φρουρός.78, 79 

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για το ότι η ριζική λεμφαδε-
νεκτομή μετά από "θετικό" φρουρό λεμφαδένα, αυξάνει το ελεύθερο νό-
σου διάστημα χωρίς να επηρεάζει την συνολική επιβίωση.

8.3.3. Κλινικά διαγνωσμένη λεμφαδενική μετάσταση 
Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν κλινικές ή απεικονιστικές ενδείξεις λεμ-
φαδενικών μεταστάσεων, θα πρέπει να πραγματοποιείται ριζικός λεμφα-
δενικός καθαρισμός. Τέτοιες ενδείξεις αποτελούν η κλινική εντόπιση
σκληρών, ψηλαφητών λεμφαδένων ή η εντόπιση ύποπτων ευρημάτων σε
απεικονιστικό (CT, MRI) ή υπερηχογραφικό (US) έλεγχο. Πρέπει να ση-
μειωθεί ότι ο λεμφαδενικός καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται από έμπει-
ρους στον τομέα χειρουργούς, καθώς ορισμένες ανατομικές περιοχές
μπορούν να παρουσιάσουν μεγάλη ανατομική διαφοροποίηση, όσον
αφορά την λεμφική τους παροχέτευση, δυσχεραίνοντας την χειρουργική
προσπέλαση.63 Ο τρόπος προσέγγισης των ασθενών με πιθανές λεμφα-
δενικές μεταστάσεις, συνοψίζεται στον Πίνακα 10.
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Βιοψία φρουρού λεμφαδένα θα πρέπει να διενεργείται με σκοπό την σταδιοποίηση του
μελανώματος και τη διερεύνηση μικρομεταστάσεων (ιστολογικά ανιχνεύσιμων μεταστάσε-
ων) στους λεμφαδένες.
1. Ασθενείς με μελανώματα πάχους >1.0 mm και οι οποίοι δεν παρουσιάζουν κλινικά

στοιχεία λεμφαδενικής προσβολής (LOE:Ia, GOR: A).
2. Σε ασθενείς με μελανώματα πάχους <1mm και >0.75mm εάν παρουσιάζουν πρόσθε-

τους παράγοντες κινδύνου όπως: αυξημένο αριθμό μιτώσεων, εξέλκωση ή εκτεταμένη
υποστροφή (LOE:Ia, GOR: B).

Ριζική λεμφαδενεκτομή θα πρέπει να διενεργείται σε ασθενείς (LOE:Ia, GOR: A):
1. Με θετικά ευρήματα στην βιοψία φρουρού λεμφαδένα
2.  Κλινικά ψηλαφητές και ανιχνεύσιμες λεμφαδενικές μεταστάσεις 

Σημείωση: O ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός δεν πρέπει να διενεργείται προληπτικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Σύνοψη των οδηγιών για την διερεύνηση λεμφαδενικής νόσου
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Το 2009, η AJCC πρότεινε μια νέα, ανανεωμένη ΤΝΜ σταδιοποίηση του
μελανώματος, με ενσωμάτωση της σταδιοποίησης του λεμφαδένα
"φρουρού". Ο τρόπος σταδιοποίησης του μελανώματος σύμφωνα με τα
κριτήρια AJCC 2009 συνοψίζεται στους Πίνακες 11,12, 13 και 14.80 (LOE:
Iα, GOR: Α)

Η κλινική εξέταση με έμφαση σε άλλες ύποπτες μελαγχρωματικές
βλάβες του δέρματος, δορυφόρες εστίες, μεταστάσεις in-transit, λεμφα-
δενικές μεταστάσεις και απομακρυσμένες μεταστάσεις είναι επιβεβλημέ-
νη. (LOE: Iα, GOR: Α)

Σε ασθενείς με χαμηλή επικινδυνότητα μελανώματος (Τ1a) δεν χρει-
άζεται περαιτέρω διερεύνηση. (LOE: Iα, GOR: Α) Σε όγκους υψηλότερων
σταδίων, απεικονιστικές μέθοδοι, όπως υπέρηχος λεμφαδένων (για όγ-
κους T1b - T3a) και CT, MRI, PET scan (για όγκους >T3a) συστήνονται
πριν την χειρουργική αντιμετώπιση και τη βιοψία φρουρού λεμφαδένα.
(LOE: Iα, GOR: Α).

9. ΤΝΜ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ KATA ΑJCC

36

Πάχος του 
Τ- ταξινόμηση όγκου (mm) Πρόσθετοι προγνωστικοί παράγοντες

Tis Χωρίς In situ μελάνωμα, μη διηθητικό 
Tx πληροφορίες Δε μπορεί να γίνει σταδιοποίηση*

Τ1 < 1,0 χιλ. a. Χωρίς εξέλκωση και μιτώσεις <1/mm2

b. Με εξέλκωση ή μιτώσεις ≥1/mm2

Τ2 1,01 – 2,0 χιλ. a. Χωρίς εξέλκωση
b. Με εξέλκωση 

Τ3 2,01 – 4,0 χιλ. a. Χωρίς εξέλκωση
b. Με εξέλκωση

Τ4 >4,0 χιλ. a. Χωρίς εξέλκωση
b. Με εξέλκωση

*Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πάχος του όγκου ή για την ύπαρξη ή μη εξέλκωσης ή
μελάνωμα αγνώστου πρωτοπαθούς

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Tαξινόμηση του πρωτοπαθούς μελανώματος80
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9. ΤΝΜ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ KATA ΑJCC 37

Αριθμός μεταστατικών
Ν ταξινόμηση επιχώριων λεμφαδένων Φορτίο όγκου

Νx Αδύνατη η εξέταση των επιχώριων 
λεμφαδένων (π.χ. Προηγούμενη 
αφαίρεση για άλλο λόγο)

Ν0 Μη ύπαρξη μετάστασης στους 
επιχώριους λεμφαδένες

Ν1 1 λεμφαδένας προσβεβλημένος a. Μικρομεταστάσεις1

b. Μακρομεταστάσεις2 

Ν2 2-3 λεμφαδένες προσβεβλημένοι a. Μικρομεταστάσεις1

b. Μακρομεταστάσεις2

c. Δορυφόρες βλάβες ή 
in-transit μεταστάσεις 
χωρίς προσβεβλημένους
λεμφαδένες

Ν3 ≥4 λεμφαδένες προσβεβλημένοι 
ή ψηλαφητοί λεμφαδένες ή in 
transit/δορυφόρες εστίες και 
προσβεβλημένοι λεμφαδένες.

1Oι μικρομεταστάσεις βρίσκονται κατόπιν βιοψίας λεμφαδένα φρουρού ή λεμφαδενικού
καθαρισμού.

2Oι μακρομεταστάσεις ορίζονται ως κλινικά ψηλαφητοί λεμφαδένες, επιβεβαιωμένοι ιστο-
λογικά ως μεταστατικοί ή όταν η μετάσταση στον λεμφαδένα διηθεί την κάψα του.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Ν ταξινόμηση των επιχώριων λεμφαδένων80

Μ ταξινόμηση Τύπος απομακρυσμένης μετάστασης LDH

M0 Μη εύρεση απομακρυσμένης μετάστασης

Μ1a Δέρμα, υποδόριος ιστός ή απομακρυσμένος Φυσιολογική
λεμφαδένας

M1b Πνεύμονες Φυσιολογική

M1c Άλλες απομακρυσμένες μεταστάσεις Φυσιολογική
Οποιαδήποτε απομακρυσμένη μετάσταση Αυξημένη

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Μ ταξινόμηση των απομακρυσμένων μεταστάσεων στο μελάνωμα80
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38 9. ΤΝΜ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

Πρωτοπαθής Μετάσταση επιχόριων Απομακρυσμένες 
Στάδιο όγκος (Τ) λεμφαδένων (Ν) μεταστάσεις (Μ)

0 Tis N0 M0

ΙΑ T1a N0 M0

ΙΒ T1 N0 M0
T2a N0 M0

ΙΙΑ T2b N0 M0
T3a N0 M0

ΙΙΒ T3b N0 M0
T4a N0 M0

ΙΙC T4b N0 M0

IIIA Τ1-4a Ν1a Μ0
Τ1-4a Ν2a Μ0

IIIB Τ1-4b N1a M0
Τ1-4b N2a M0
Τ1-4a N1b M0
Τ1-4a N2b M0
Τ1-4c N2c M0

IIIC T1-4b N1b M0
T1-4b N2b M0
T1-4b N2c M0

Όποιο Τ N3 M0

IV Όποιο Τ όποιο Ν Μ1

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Σταδιοποίηση του μελανώματος80
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10.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συμπληρωματική θεραπεία χορηγείται σε ασθενείς χωρίς απομακρυ-
σμένες μεταστάσεις αλλά με αυξημένο κίνδυνο για διασπορά της νόσου
(στάδιο ΙΙ ή ΙΙΙ). Πριν από την εισαγωγή της νέας AJCC σταδιοποίησης, οι
ασθενείς με πάχος όγκου >1,5 χιλ. και/ή συμμετοχή των επιχώριων λεμ-
φαδένων θεωρούντο ασθενείς υψηλού κινδύνου. Η συμπληρωματική θε-
ραπεία επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της ζωής και για το λόγο αυτό
οι ενδείξεις χορήγησής της θα πρέπει να εξετάζονται πολύ προσεχτικά. 

10.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες πάνω στη συμπληρωματική χημειοθε-
ραπεία σε ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ δεν απέδειξαν κάποιο θερα-
πευτικό όφελος. Δεν υπάρχει ένδειξη συμπληρωματικής συστηματικής
χημειοθεραπείας στο μελάνωμα, πέρα από τους ασθενείς που συμμετέ-
χουν σε τυχαιοποιημένες μελέτες. 

Μία μεγάλη προοπτική τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη έδειξε
ότι η συμπληρωματική περιοχική χημειοθεραπεία του άκρου μετά από
χειρουργική εκτομή πρωτοπαθούς μελανώματος υψηλού κινδύνου δεν
αύξησε τη συνολική επιβίωση των ασθενών. Επομένως, η χημειοθερα-
πεία δεν έχει πλέον θέση στη συμπληρωματική θεραπεία του μελανώμα-
τος.63 

10.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Οι διάφοροι μη-ειδικοί ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες (Βacille Calmette
Guerin, Corynebacterium Parvum, Λεβαμιζόλη, απόσταγμα γκυ), κυτοκί-
νες (όπως η ιντερφερόνη-γ, η ιντερλευκίνη-2, ο GMCSF) και τα ειδικά για
το μελάνωμα εμβόλια δεν αποδείχτηκαν να είναι αποτελεσματικά σε προ-
οπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες. Συνεπώς, κανένας από τους προανα-
φερθέντες παράγοντες δεν συστήνεται ως συμπληρωματική θεραπεία πέ-
ρα από την περίπτωση των τυχαιοποιημένων μελετών (LOE:IV, GOR: -).63 

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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10.4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 
ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ-α 
Η ιντερφερόνη-α είναι ο πρώτος παράγοντας στα πλαίσια συμπληρωμα-
τικής θεραπείας του μελανώματος που φαίνεται να βελτιώνει σημαντικά
το διάστημα ελεύθερο νόσου και σε κάποιες τυχαιοποιημένες μελέτες
και τη συνολική επιβίωση.

Εντούτοις, τα αποτελέσματα από τις διάφορες μελέτες είναι αντι-
κρουόμενα. Μία πρόσφατη μετανάλυση έδειξε σημαντική βελτίωση του
διαστήματος ελεύθερης νόσου (λόγος σχετικών πιθανοτήτων [odds ra-
tio] 0,78, p<0.0001) και μία θετική τάση για βελτίωση της συνολικής επι-
βίωσης (odds ratio 0.90, p=0,09). Επομένως, οι ασθενείς που λαμβάνουν
συμπληρωματική θεραπεία με ιντερφερόνη-α πιθανώς να ωφεληθούν και
ένα μικρό ποσοστό των ασθενών ίσως και να θεραπευθεί (∼5%). Συμπε-
ρασματικά, η θεραπεία αυτή μπορεί να δοθεί σε ασθενείς υψηλού κινδύ-
νου, έχοντας πάντα υπ’ όψιν ότι η αναμενόμενη μείωση του κινδύνου εί-
ναι σχετικά χαμηλή.63, 81 

Γνωρίζοντας βέβαια το σχετικά μικρό όφελος από τη συμπληρωματι-
κή θεραπεία με ιντερφερόνη-α, είναι επίσης δικαιολογημένη και η προ-
σέγγιση της αποφυγής χορήγησης αυτής της θεραπείας. 

10.4.1. Συμπληρωματική θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθείς
όγκους υψηλού κινδύνου (Στάδια Ι/ΙΙ) 
Τρεις μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για τη χορήγηση χαμηλής δόσης
ιντερφερόνης-α σε ασθενείς με πρωτοπαθές μελάνωμα παχύτερο των
1,5 χιλ και χωρίς λεμφαδενική συμμετοχή. Σε όλες της μελέτες χορηγή-
θηκε ιντερφερόνη-α 3 εκ. IU 3, φορές την εβδομάδα για 6-18 μήνες.
Όλες οι μελέτες έδειξαν αύξηση του χρόνου ελεύθερου νόσου. Στη με-
γαλύτερη μελέτη που διήρκεσε 18 μήνες ανεδείχθη και μία τάση αύξη-
σης της συνολικής επιβίωσης (p=0.056). Δεν είναι γνωστό εάν οι υψηλό-
τερες δόσεις ή η αύξηση του διαστήματος χορήγησης οδηγούν σε καλύ-
τερα αποτελέσματα. Τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν με την πραγμα-
τοποίηση επιπρόσθετων τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών73, 81, 82

(LOE:Ib, GOR:0).

10.4.2. Συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς 
με λεμφαδενικές μεταστάσεις (Στάδιο ΙΙΙ) 
Πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες με διαφορετικές δόσεις ιντερφερόνης-
α έχουν πραγματοποιηθεί σε ασθενείς με λεμφαδενικές μεταστάσεις.
Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν αρχικά σε χειρουργική εκτομή των εμ-
πλεκόμενων λεμφαδένων έτσι ώστε η ιντερφερόνη να δράσει συμπληρω-
ματικά. 

40 10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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Τα πιο ξεκάθαρα αποτέλεσματα αφορούν τις υψηλές δόσεις ιντερφε-
ρόνης-α (20 εκ. IU/m2). Τρεις προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες έδει-
ξαν επιμήκυνση του διαστήματος ελεύθερου νόσου σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου (σε 2 μελέτες η ομάδα ελέγχου ήταν ασθενείς χωρίς θε-
ραπεία, ενώ στην τρίτη ασθενείς που έλαβαν εμβόλια γαγγλιοσίδης).83, 84

Η πρώτη προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη από τους Kirkwood και συν.
και το Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) που έγινε σύγκριση
χορήγησης υψηλής δόσης ιντερφερόνης-α με απλή παρακολούθηση
έδειξε επίσης ένα θετικό αποτέλεσμα στη συνολική επιβίωση.85

Αν και το θεραπευτικό σχήμα με υψηλή δόση ιντερφερόνης έχει εγ-
κριθεί στις ΗΠΑ και στον Καναδά ως συμπληρωματική θεραπεία εκλογής
σε ασθενείς με λεμφαδενική μετάσταση, κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες
εξετάζουν άλλα χαμηλότερα δοσολογικά σχήματα με ιντερφερόνη, λόγω
της σημαντικής τοξικότητας των υψηλών δόσεων και του γεγονότος ότι
μόνο ένα μικρό ποσοστό των ασθενών έχει καθαρό όφελος. 

Οι προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες της θεραπευτικής δράσης
της συμπληρωματικής θεραπείας με χαμηλή δόση ιντερφερόνης-α σε
ασθενείς με λεμφαδενικές μεταστάσεις είναι αντιφατικές. Μία μελέτη
από την επιστημονική ομάδα του WHO για το μελάνωμα έδειξε μία θετι-
κή επίδραση στο διάστημα ελεύθερο νόσου στην πρώτη ανάλυση των
αποτελεσμάτων, αλλά στα τελικά αποτελέσματα δε φάνηκε σημαντική
επίδραση ούτε στο διάστημα ελεύθερο νόσου, ούτε στη συνολική επι-
βίωση.86 Οι Garbe και συν. ανακοίνωσαν τα πρώτα αποτελέσματα της
μελέτης της Γερμανικής Δερματολογικής Ογκολογικής Ομάδας (Ger-
man Dermatologic Cooperative Oncology Group (DeCOG)) στα οποία
παρατηρείται αύξηση τόσο στο διάστημα ελεύθερο νόσου όσο και στη
συνολική επιβίωση στους ασθενείς που έλαβαν IFNa2a (3 εκ IU 3 x
εβδομάδα για 2 χρόνια) σε σύγκριση με αυτούς που δεν έλαβαν θερα-
πεία.87 Συνεπώς, υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα για τη χρήση συμπλη-
ρωματικής θεραπείας με ιντερφερόνη σε ασθενείς με λεμφαδενικές με-
ταστάσεις μετά από χειρουργική αφαίρεση. Τόσο η υψηλή δόση όσο και
η χαμηλή δόση ιντερφερόνης φαίνεται να είναι ελπιδοφόρες προσεγγί-
σεις και πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, με μετα-
στάσεις στους επιχώριους λεμφαδένες. Τα δοσολογικά σχήματα συμ-
πληρωματικής θεραπείας με ιντερφερόνη-α στο μελάνωμα συνοψίζονται
στον Πίνακα 15 (LOE:Ia, GOR: A).

Η χρήση συζευγμένης IFN-α με πολυαιθυλενογλυκόλη (πεγκυλιωμέ-
νη IFN-α) προκαλεί υψηλότερα επίπεδα του φαρμάκου στον ορό για με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι κλινικές μελέτες σήμερα εξετάζουν εάν
το θεωρητικό αυτό πλεονέκτημα οδηγεί σε κλινικό όφελος στους ασθε-
νείς με μελάνωμα. Η πεγκυλιωμένη IFN-α δίδεται μία φορά την εβδομά-
δα και έχει καλύτερο προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών. Στους ασθενείς
που δεν είναι καλά ανεκτή η κλασική μορφή της IFN-α, μπορεί να δοκι-
μαστεί η πεγκυλιωμένη μορφή της63 (LOE:IIb, GOR: B). Τα βασικά στοι-
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χεία της συμπληρωματικής θεραπείας σε ασθενείς σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ συ-
νοψίζονται στον Πίνακα 16. 

10.5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ anti-CTLA4 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Η μακροχρόνια χρήση του ipilimumab (ενός αντισώματος ικανού να ανα-
στείλει το CTLA4 επιτρέποντας την ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων
εναντίον των καρκινικών κυττάρων) ως συμπληρωματική θεραπεία, έχει
οδηγήσει σε βελτιωμένα διαστήματα ελευθέρα υποτροπής της νόσου
(HR 0.75; διάμεση τιμή διαστήματος ελεύθερου νόσου 26,1 μήνες αντί
17,1 μήνες, με επίτευξη 3ετούς διαστήματος ελεύθερου νόσου (RFS)
στο 46,5% των ασθενών αντί 34,8%, P=0.0013) τόσο σε ασθενείς σταδί-
ου νόσου N1b όσο και υψηλότερων σταδίων νόσου. Εντούτοις, η θερα-
πεία με το θεραπευτικό σχήμα 4 κύκλων από 10mg/kg κάθε 4 εβδομάδες
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Ασθενείς με μελάνωμα σταδίου IIA-C, IIIA -C σύμφωνα με την σταδιοποίηση AJCC 2009,
δύνανται να ωφεληθούν από τη χορήγηση συμπληρωματικής θεραπείας με IFN-α (LOE:Ia,
GOR: A)

Η δοσολογία και διάρκεια της θεραπείας με IFN-α επιλέγεται κατά περίπτωση και ύστερα
από υπολογισμό του κόστους/οφέλους για τον κάθε ασθενή

Η κλασική χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ως συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς
σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ (LOE:IIb, GOR: 0)

Η χρήση μη-ειδικών ανοσοδιεγερτικών παραγόντων δεν ενδείκνυται ως συμπληρωματική
θεραπεία σε ασθενείς σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ (LOE:IV, GOR: 0)

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Bασικά στοιχεία της συμπληρωματικής θεραπείας σε ασθενείς σταδίου ΙΙ
και ΙΙΙ82, 88, 89

Σχήμα Δόση Συχνότητα Διάρκεια Ένδειξη

Χαμηλής δόσης 3 εκ IU sc Ημέρες 1, 3 & 5 18 μήνες Στάδιο 
κάθε εβδομάδα ΙΙ-ΙΙΙ

Υψηλής δόσης
Έναρξη 20 εκ IU/m2 iv Ημέρες 1-5 4 εβδομάδες Στάδιο ΙΙΙ

γρήγορη έγχυση κάθε εβδομάδα

Συντήρηση 10 εκ IU/m2 sc Ημέρες 1,3 & 5 11 μήνες Στάδιο ΙΙΙ
κάθε εβδομάδα

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Δοσολογικά σχήματα συμπληρωματικής θεραπείας με ιντερφερόνη-α στο
μελάνωμα
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και στη συνέχεια επανάληψη κάθε 3 μήνες για έως και 3 έτη, έχει συσχε-
τιστεί με την εμφάνιση σοβαρών και μακροχρόνιων ανεπιθύμητων ενερ-
γειών όπως είναι η κολίτιδα ή διάφορες ενδοκρινοπάθειες. Για αυτούς
τους λόγους είναι απαραίτητη η διενέργεια περαιτέρω μελετών, ενώ οι
υποψήφιοι ασθενείς για λήψη Ipilimumab θα πρέπει να παραπέμπονται
σε εξειδικευμένα κέντρα στα οποία και διεξάγονται οι αντίστοιχες κλινι-
κές μελέτες.90

10.6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΧΩΡΙΩΝ
ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ
Όταν η λεμφαδενεκτομή δεν είναι ριζική (R1 εκτομή) ή όταν δεν είναι τε-
χνικά εφικτή, τότε μπορεί να εφαρμοστεί συμπληρωματική ακτινοθερα-
πεία. Στην περίπτωση που η νόσος είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, είναι δυ-
νατόν να διενεργηθεί μια κυτταρομειωτική επέμβαση προ της ακτινοθε-
ραπείας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση αγγείων και νεύρων
(LOE: IV, GOR: 0).

Η ακτινοθεραπεία έχει ρόλο στον έλεγχο της υποτροπής στους επι-
χώριους λεμφαδένες σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Σε μία μεγάλη ανα-
δρομική μελέτη, από τους Agrawal και συν. διερευνήθηκε ο ρόλος της
επικουρικής ακτινοθεραπείας μετά από θεραπευτική λεμφαδενεκτομή σε
ασθενείς υψηλού ρίσκου για περιοχική υποτροπή στους λεμφαδένες (το
υψηλό ρίσκο για υποτροπή σχετίζεται με τον αριθμό και το μέγεθος των
διηθημένων λεμφαδένων, την εντόπιση καθώς και την παρουσία ή όχι
εξωκαψικής επέκτασης).91 Σε αυτή τη μελέτη αναφέρθηκε τοπική λεμφα-
δενική υποτροπή στο 10,2% των ασθενών που έλαβαν συμπληρωματική
ΑΚΘ, συγκριτικά με το 40,6% των ασθενών που δεν έλαβαν ΑΚΘ. Στη
συγκεκριμένη μελέτη η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία συνδυάστηκε
με βελτιωμένο τοπικό-περιοχικό έλεγχο (P<.0001). Η συνηθέστερη ανε-
πιθύμητη ενέργεια που συσχετίστηκε με την εφαρμογή της ακτινοθερα-
πείας ήταν το λεμφοίδημα.91 

Ομοίως με την προηγούμενη μελέτη, οι Burmeister και συν. διερεύνη-
σαν το ρόλο της εφαρμογής συμπληρωματικής ΑΚΘ στους επιχώριους
λεμφαδένες ασθενών υψηλού ρίσκου για υποτροπή. Σε αυτή την μελέτη
250 ασθενείς με - μη μεταστατική νόσο και με ψηλαφητή λεμφαδενοπά-
θεια κατά τη διάγνωση ή με ψηλαφητή μονήρη εστία υποτροπής υπεβλή-
θησαν σε λεμφαδενεκτομή και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.
Η πρώτη ομάδα έλαβε ακτινοθεραπεία (48 Gy σε 20 συνεδρίες) ενώ ή
δεύτερη όχι.92 Η αναφερόμενη υποτροπή στους λεμφαδένες ήταν στατι-
στικώς σημαντικά μικρότερη στην ομάδα των ασθενών που έλαβε συμ-
πληρωματική ΑΚΘ σε σχέση με τους ασθενείς που απλά παρακολουθή-
θηκαν. Η ολική επιβίωση καθώς και το διάστημα ελεύθερο υποτροπής
δεν διέφεραν στις 2 ομάδες. Στην τελική ανάλυση των αποτελεσμάτων
(με μέσο χρόνο παρακολούθησης 73 μήνες) η επικουρική ακτινοθερα-
πεία συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενερ-
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γειών/ τοξικότητα (grade 2-4), χωρίς όμως να επηρεάζεται η ποιότητα
ζωής των ασθενών.92

Συμπερασματικά, η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία ενώ σχετίζεται
με τη μείωση της υποτροπής στους λεμφαδένες, συσχετίζεται με αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ). Επομένως, ο κίν-
δυνος εμφάνισης ΑΕ πιθανώς να υπερκαλύπτει το όφελος από τη μείωση
του κινδύνου υποτροπής στους επιχώριους λεμφαδένες. Αυτό το συμπέ-
ρασμα σε συνδυασμό με την τάση για μικρότερη επιβίωση καταλήγει σε
σημαντική ετερογένεια απόψεων σχετικά με το ρόλο της επικουρικής
ακτινοθεραπείας στους λεμφαδένες. Η επιλογή των υποψήφιων ασθενών
για συμπληρωματική ακτινοθεραπεία γίνεται βάση ορισμένων κριτηρίων
όπως: ο αριθμός, η εντόπιση, οι διαστάσεις των διηθημένων λεμφαδένων
καθώς και η παρουσία η μη, εκτεταμένης μακροσκοπικής  εξωλεμφαδενι-
κής  επέκτασης (Πίνακας 17).

Tα διάφορα σχήματα κλασματοποίησης της μετεγχειρητικής ακτινο-
θεραπείας έχουν συγκριθεί σε κλινικές μελέτες. Η υποκλασματοποιημέ-
νη ακτινοθεραπεία είναι εξίσου αποτελεσματική με την συμβατική ακτινο-
βόληση.93, 94 Αν και η τοξικότητα πιθανώς να είναι αυξημένη όταν χρησι-
μοποιούνται μεγαλύτερα ημερήσια κλάσματα, θεωρείται ότι όλα τα σχή-
ματα υποκλασματοποίησης είναι στον ίδιο βαθμό ανεκτά.

Η συστηματική θεραπεία μπορεί να αυξήσει την τοξικότητα όταν χο-
ρηγείται ταυτόχρονα με την ακτινοβολία. Για παράδειγμα, σε ασθενείς
με χειρουργηθέν μελάνωμα σταδίου ΙΙΙ που έλαβαν συμπληρωματική
ακτινοθεραπεία ταυτόχρονα με ιντερφερόνη-α παρατηρήθηκε σημαντική
τοξικότητα. Εντούτοις, μελέτες έχουν αποδείξει την ασφάλεια της συγ-
χορήγησης ακτινοθεραπείας με τεμοζολαμίδη στη θεραπεία των εγκεφα-
λικών μεταστάσεων. Οι βασικές ενδείξεις για την χρήση ακτινοθεραπείας
σε ασθενείς με λεμφαδενικές μεταστάσεις συνοψίζονται στον Πίνακα 17.
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Η ακτινοθεραπεία χορηγείται ως μετεγχειρητική συμπληρωματική θεραπεία στις εξής πε-
ριπτώσεις (LOE: IV, GOR: 0):
•  ≥ 3 λεμφαδένες με μεταστάσεις
•  Διήθηση της λεμφαδενικής κάψας
•  Μετάσταση λεμφαδένων>3 cm
Σκοπός: ο τοπικός έλεγχος της νόσου μετά από υποτροπή λεμφαδενικής νόσου

Η ακτινοθεραπεία θα πρέπει να χορηγείται στην πάσχουσα περιοχή σε δόσεις 50-60 Gy
5 ημέρες την εβδομάδα με ημερήσια δόση 1.8 -2.5 Gy ανά συνεδρία.

Σημείωση: Δεν έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί ότι η χρήση ακτινοθεραπείας σε λεμφα-
δενικές μεταστάσεις βελτιώνει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Βασικές ενδείξεις για την χρήση ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με λεμφα-
δενικές μεταστάσεις63, 91, 95, 96
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Το μεταστατικό μελάνωμα αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα θεραπευτικό
πρόβλημα καθώς συχνά είναι ανθεκτικό στη θεραπεία με τα κλασικά χη-
μειοθεραπευτικά σχήματα ενώ ταυτόχρονα συνοδεύεται από χαμηλό
προσδόκιμο ζωής. Τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν στην θεραπευτική
φαρέτρα του μεταστατικού μελανώματος οι στοχευμένες θεραπείες. Η
χρήση των θεραπειών αυτών οφείλεται στην κατανόηση της μοριακής
βιολογίας και ανοσολογίας του μελανώματος και έχει συμβάλλει στην
αύξηση του μεσοδιαστήματος ελεύθερου νόσου αλλά και της ποιότητας
ζωής των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι
το μελάνωμα αποτελεί έναν περίπλοκο βιολογικά όγκο και αρκετά σημεία
στην παθογένεια του παραμένουν να διαλευκανθούν. 

Γενικώς, η αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος χωρίζεται
σε: (1) χειρουργική και (2) συστηματική θεραπεία.

11.1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ- ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΕΚΤΟΜΗ

11.1.1. Μετάσταση στο δέρμα 
Η θεραπεία εκλογής μίας μονήρους ή ολιγάριθμων δερματικών μεταστά-
σεων είναι η χειρουργική εκτομή. Εάν στον ίδιο χρόνο εντοπιστούν και
απομακρυσμένες μεταστάσεις, τότε η θεραπεία θα πρέπει να είναι συ-
στηματική, με ή χωρίς την τοπική θεραπεία στις επιμέρους βλάβες. Εάν
υπάρχουν πολλαπλές δορυφόρες βλάβες ή in-transit μεταστάσεις σε ένα
άκρο και δεν είναι εφικτή η χειρουργική θεραπεία, τότε μία αποτελεσμα-
τική προσέγγιση είναι η επομονωμένη ενδαγγειακή έγχυση μεγάλων δό-
σεων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων (isolated limb perfusion / HILP)
(LOE: III, GOR: 0). Κατ’ αυτήν διενεργείται πλήρης αγγειακός αποκλει-
σμός του μέλους, καθετηριασμός των αγγείων, σύνδεση με συσκευή
εξωσωματικής κυκλοφορίας και χορήγηση μεγάλων δόσεων χημειοθερα-
πευτικών φαρμάκων και βιολογικών παραγόντων, αποφεύγοντας την το-
ξικότητα των φαρμάκων αυτών. Με προσθήκη παράγοντα νέκρωσης όγ-
κου (TNF) και ήπιας υπερθερμίας βελτιώνεται η περαιτέρω ανταπόκριση

11. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟY ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
(ΣΤΑΔΙΟ ΙV)
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των φαρμάκων αυτών.97, 98 Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται κρυοθεραπεία,
ηλεκτροχημειοθεραπεία, και ενδοβλαβικές μέθοδοι όπως η IL-2 ενδοβλα-
βικά/τοπικά63 και ογκολυτική θεραπεία με T-VEC (Talimogene laherpare-
prec).

11.1.2. Απομακρυσμένες μεταστάσεις
Εάν η απομακρυσμένη μετάσταση μπορεί να αφαιρεθεί ριζικά (R0 εκτο-
μή), τότε η χειρουργική αφαίρεση της μετάστασης είναι και η θεραπεία
εκλογής (LOE: IIb, GOR: B). Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η εκτομή μονή-
ρων ή ολιγάριθμων μεταστάσεων μπορεί να ωφελήσει κάποιους ασθενείς
σταδίου IV. Η πιθανότητα προεγχειρητικής θεραπείας (neoadjuvant the-
rapy) και στη συνέχεια εκτομής της μετάστασης θα πρέπει επίσης να
εξετάζεται. Οι επεμβάσεις κυτταρομείωσης είναι υπό αμφισβήτηση, κα-
θώς δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι βελτιώνουν την επιβίωση.63, 99 

11.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

11.2.1. Γενικές αρχές
Οι κύριες ενδείξεις της συστηματικής θεραπείας είναι οι ανεγχείρητοι,
υποτροπιάζοντες όγκοι, οι ανεγχείρητες επιχώριες μεταστάσεις και οι
απομακρυσμένες μεταστάσεις (Στάδιο IV).100 Στο στάδιο αυτό, η ίαση με
τη χορήγηση συστηματικών παραγόντων επιτυγχάνεται εξαιρετικά σπά-
νια. Υπάρχουν όμως δύο άλλοι στόχοι:
• Αύξηση της συνολικής επιβίωσης και του ελεύθερου νόσου διαστή-

ματος.
• Μείωση του μεγέθους ή του φορτίου του όγκου με αποτέλεσμα αύ-

ξηση των ασυμπτωματικών περιόδων ή βελτίωση των συμπτωμάτων. 

11.2.2. Ιστορική αναδρομή
To 2011 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τη θεραπεία του μεταστατικού με-
λανώματος. Μέχρι τότε η πρόγνωση των ασθενών με μεταστατικό μελά-
νωμα παρέμενε πτωχή με μέση επιβίωση από 6-9 μήνες,101 η δε πενταε-
τής επιβίωση δεν ξεπερνούσε το 5-10%. Παρά την εκτεταμένη κλινική
έρευνα οι θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς με μεταστατικό με-
λάνωμα ήταν λίγες και το νόσημα εθεωρείτο σαν από τα περισσότερο
χημειοάντοχα νεοπλάσματα.102 Πολλοί παράγοντες είχαν ελεγχθεί για
την αντινεοπλασματική τους δράση με πτωχή αποτελεσματικότητα και
μέχρι το 2011 ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής
(FDA) είχε εγκρίνει μόνο δύο φάρμακα: την ντακαρμπαζίνη και την ιντερ-
λευκίνη-2. 

Η ντακαρμπαζίνη είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως είτε σαν μονοθεραπεία

46 11. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΙV)
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είτε σε συνδυασμούς με χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία. Οι θερα-
πευτικές επιλογές εξαρτώνται από παράγοντες όπως η ηλικία του ασθε-
νούς, η γενική κατάσταση του ασθενούς (ECOG performance status), η
έκταση της νόσου και τα όργανα που έχουν προσβληθεί, προηγούμενες
θεραπείες, η ταχύτητα εξέλιξης της νόσου, συμπαραμαρτούντα νοσήμα-
τα, συμπτώματα, οι επιθυμίες του ασθενούς καθώς και η διαθεσιμότητα
των θεραπειών. Η θεραπεία για το μεταστατικό μελάνωμα είχε παρηγο-
ρητικό ρόλο. Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της μοριακής βιολογίας
και της ανοσολογίας άλλαξαν την εικόνα. 

11.2.3. Στοχευμένες θεραπείες

11.2.3.1. Στοχευμένες θεραπείες στο μεταστατικό μελάνωμα -
Εισαγωγή
Η αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της ενεργοποίησης του ενδοκυττά-
ριου μονοπατιού της MAPK, οδήγησε στην ταυτοποίηση νέων φαρμακευ-
τικών στόχων και την ανάπτυξη σημαντικών θεραπευτικών προσεγγίσεων
για το μεταστατικό μελάνωμα. 

Ενεργοποιός μετάλλαξη στο BRAF ανευρίσκεται σε περίπου 40-50%
των μεταστατικών μελανωμάτων. Στο 80-90% των περιπτώσεων, αυτή η
ενεργοποιός μετάλλαξη αφορά την αντικατάσταση ενός γλουταμινικού
οξέος σε βαλίνη στο αμινοξύ 600 (V600E mutation), ενώ παρατηρούνται
και λιγότερο συχνές μεταλλάξεις όπως στη θέση V600K ή R.103

Αυτές περιλαμβάνουν την αναστολή των BRAF, MEK, NRAS, και c-Kit.
Σε κάθε ασθενή με μεταστατικό μελάνωμα θα πρέπει να ελέγχεται η μο-
ριακή κατάσταση του όγκου (κατά προτίμηση από μεταστατική θέση) ή,
αν μη διαθέσιμη, από τον πρωτοπαθή όγκο, όσον αφορά την παρουσία ή
όχι ενεργοποιού μετάλλαξης στη θέση V600 του BRAF. Εφόσον η ανάλυ-
ση αυτή είναι αρνητική, περαιτέρω έλεγχος μπορεί να αφορά το NRAS ή
το c-Kit (για ασθενείς με μελάνωμα άκρων ή βλεννογόνων) ή τα GNA11,
GNAQ (για ασθενείς με οφθαλμικό μελάνωμα). Υπάρχουν πρώιμα δεδο-
μένα ότι ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα και NRAS μεταλλάξεις μπο-
ρεί να ωφεληθούν από θεραπεία με ΜΕΚ αναστολείς.63 

Η παρουσία μιας μετάλλαξης V600E ή V600K προβλέπει την ανταπό-
κριση σε BRAF ή MEK αναστολείς.104 Σήμερα, δύο BRAF αναστολείς
έχουν δείξει σημαντικό κλινικό όφελος και είναι εγκεκριμένοι για τη θε-
ραπεία ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα με μεταλλαγμένο BRAF, το
vemurafenib και το dabrafenib, καθώς και δύο MEK αναστολείς, το tra-
metinib, και το cobimetinib. Το dabrafenib και το vemurafenib φαίνεται ότι
έχουν παρόμοια δραστικότητα σαν μονοθεραπείες, ώστε η επιλογή μετα-
ξύ τους να βασίζεται κυρίως σε άλλους παράγοντες, όπως το σχετικά
διαφορετικό προφίλ τοξικότητάς τους.105 Ο συνδυασμός dabrafenib και
trametinib εμφανίζει στατιστικά σημαντικά καλύτερη ελεύθερη προόδου
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νόσου επιβίωση, υψηλότερα ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης και
καλύτερη συνολική επιβίωση σε σύγκριση με μονοθεραπεία με αναστο-
λέα BRAF.106 Ο συνδυασμός επίσης εμφανίζει σημαντικά λιγότερη δερ-
ματική τοξικότητα. Για ασθενείς που είναι υποψήφιοι για στοχευμένη θε-
ραπεία, συστήνεται έναρξη με συνδυασμό αναστολέα BRAF και MEK. 

Παρότι η ανοσοθεραπεία είναι μια σημαντική θεραπευτική επιλογή
για όλους τους ασθενείς στην 1η γραμμή, εκείνοι με μεταλλάξεις στο
BRAF και μεγάλο φορτίο νόσου, σπλαχνικές μεταστάσεις, αυξημένη
LDH (M1c νόσο) ή φτωχή κατάσταση απόδοσης (PS), είναι πιθανότερο
να εμφανίσουν ταχεία πρόοδο της νόσου και μικρότερη συνολικά επι-
βίωση. Σε αυτούς τους ασθενείς όλες οι διεθνείς κατευθυντήριες οδη-
γίες συστήνουν έναρξη με BRAF+/- MEK αναστολέα και όχι ανοσοθερα-
πεία.14, 63, 99

Για ασθενείς χωρίς μετάλλαξη V600 BRAF, αλλά με μετάλλαξη στο c-
KIT, η χρήση ενός αναστολέα του c-KIT (π.χ. imatinib) μπορεί να προσφέ-
ρει μια σημαντική θεραπευτική επιλογή.107, 108 

11.2.3.2. BRAF αναστολείς

I. Vemurafenib

Πρόκειται για έναν από του στόματος, μικρομοριακό εκλεκτικό αναστο-
λέα τυροσίνης κινάσης του BRAF, που έλαβε έγκριση από το FDA το
2011 για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα θετικό για τη
μετάλλαξη BRAF V600E.

Θεραπεία με αναστολείς του BRAF δεν συστήνεται σε μελανώματα
χωρίς μεταλλάξεις στο BRAF (γονίδιο άγριου τύπου/ wild-type), καθώς
προκλινικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι αναστολείς του BRAF μπορούν
παραδόξως να ενισχύσουν το μονοπάτι της MAPK σε καρκινικά κύτταρα
που φέρουν άγριου τύπου BRAF, ειδικά παρουσία RAS μεταλλάξεων.109

Η έγκριση του vemurafenib βασίστηκε στα δεδομένα της διεθνούς,
πολυκεντρικής μελέτης (BRIM-3), η οποία τυχαιοποίησε 675 BRAF mut
ασθενείς να λάβουν είτε vemurafenib (960 mg από το στόμα, δύο φορές
ημερησίως) είτε DTIC (1,000 mg/m2 IV κάθε 3 εβδομάδες). Η υπεροχή
του vemurafenib ήταν εμφανής σε όλες τις παραμέτρους ανταπόκρισης
και επιβίωσης (HRdeath vemurafenib group = 0.37 (95% CI, 0.26–0.55;
P<.001).110

II. Dabrafenib

Το Dabrafenib είναι επίσης ένας από του στόματος μικρομοριακός
εκλεκτικός αναστολέας της τυροσίνης κινάσης του BRAF που έλαβε έγ-
κριση από το FDA το 2013 για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό με-
λάνωμα με μεταλλαγμένο BRAF V600E. Η έγκριση του dabrafenib βασί-
στηκε στη διεθνή, πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη BREAK-3, η

48 11. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΙV)

1_Layout 1  13/10/2016  3:34 μμ  Page 48



οποία συνέκρινε το dabrafenib με το DTIC.111 Συνολικά 250 ασθενείς με
ανεγχείρητο σταδίου III ή IV μελάνωμα και BRAFV600E μεταλλάξεις, τυ-
χαιοποιήθηκαν 3:1 σε dabrafenib 150 mg από το στόμα δύο φορές ημε-
ρησίως ή DTIC 1,000 mg/m2 IV κάθε 3 εβδομάδες), με πρωτεύον κατα-
ληκτικό σημείο την αξιολόγηση του PFS (progression free survival- διά-
στημα χωρίς εξέλιξη της νόσου). Το HR (λόγος επιπτώσεων - Hazard
ratio) για το PFS ήταν 0.30 (95% CI, 0.18–0.51; P< .0001). Το ενδιάμεσο
PFS ήταν 5.1 μήνες για το dabrafenib έναντι 2.7 μήνες για το DTIC. Τα
ποσοστά μερικής ανταπόκρισης, PR, ήταν 47% έναντι 5%, και πλήρους
ανταπόκρισης, CR 3% έναντι 2% σε ασθενείς που έλαβαν dabrafenib
έναντι DTIC, αντίστοιχα.111

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν δερματικές (υπερκερα-
τώσεις, κερατοακανθώματα, ερυθροδυσαισθησία παλαμών-πελμάτων),
πυρεξία, κόπωση, κεφαλαλγία και αρθραλγίες. Ακανθοκυτταρικό καρκί-
νωμα του δέρματος (SCC) ή κερατοακάνθωμα εμφανίστηκε σε 12 ασθε-
νείς, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα σε 4, και νέο πρωτοπαθές μελάνωμα
σε 2 ασθενείς.111 

11.2.3.3. MEK αναστολείς

I. Trametinib

Το Trametinib είναι ένας μικρομοριακός εκλεκτικός αναστολέας του
MEK1 και του MEK2, ο οποίος χρησιμοποιείται από του στόματος. Προ-
κλινικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι ΜΕΚ αναστολείς μπορούν να ανα-
στείλουν την κυτταρική ανάπτυξη και να προάγουν το κυτταρικό θάνατο
σε μελάνωμα θετικό για μετάλλαξη στο BRAF.112 Το 2013, το trametinib
εγκρίθηκε από το FDA για τη θεραπεία μεταστατικoύ μελανώματος με
μεταλλάξεις στο BRAF V600E/Κ, βάσει στοιχείων από μια τυχαιοποιημένη
μελέτη με 322 ασθενείς (281 με BRAF V600E, 40 με BRAF V600K, 1 με
δύο μεταλλάξεις), όπου συγκρίθηκε το trametinib (2 mg μία φορά ημερη-
σίως από το στόμα) έναντι ενδοφλέβιας χημειοθεραπείας (DTIC 1,000
mg/m2 κάθε 3 εβδομάδες ή paclitaxel 175 mg/m2 κάθε 3 εβδομάδες).113

Το PFS ήταν 4.8 μήνες για το trametinib έναντι 1.5 μήνα για τη χημειοθε-
ραπεία (HR για PFS ή θάνατο, 0.45; 95% CI, 0.33–0.63; P< .001). Παρε-
νέργειες που οδήγησαν σε αναβολές ή προσωρινές διακοπές της θερα-
πείας εμφανίστηκαν στο 35% των ασθενών στην ομάδα του trametinib
έναντι 22% της ομάδας χημειοθεραπείας.113 Ο ΜΕΚ αναστολέας φαίνεται
να έχει διαφορετικό προφίλ παρενεργειών από τους BRAF αναστολείς,
με συχνότερες παρενέργειες το εξάνθημα, διάρροια, ναυτία-έμετο, κό-
πωση, περιφερικό οίδημα, αλωπεκία, υπέρταση. Επίσης, σπανιότερα, εμ-
φανίστηκε καρδιομυοπάθεια (7%), ενδιάμεση πνευμονοπάθεια (2.4%) και
κεντρική ορώδης αμφιβληστροειδοπάθεια (<1%). Δεν παρατηρήθηκαν
ακανθοκυτταρικά καρκινώματα δέρματος (SCCs).113 
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II. Cobimetinib

Το Cobimetinib είναι επίσης ένας από του στόματος, μικρομοριακός
εκλεκτικός MEK αναστολέας, που αναπτύχθηκε παράλληλα με τον BRAF
αναστολέα vemurafenib. Τα κλινικά δεδομένα δραστικότητας και ασφά-
λειας είναι παρόμοια με του trametinib, ενώ τυχαιοποιημένα δεδομένα
από τη μελέτη του συνδυασμού coBRIM (vemurafenib με cobimetinib)
έχουν υποβληθεί για έγκριση.114 

III. KIT αναστολείς

Πρώιμα δεδομένα αναφέρουν ότι τα βλεννογονικά και τα μελανώματα
των άκρων φέρουν ενεργοποιούς μεταλλάξεις ή υπερεκφράσεις του c-
KIT, επομένως, πιθανώς να είναι ευαίσθητα σε θεραπεία με c-KIT ανα-
στολείς, όπως το imatinib, το masitinib, κ.ά. Μελέτες φάσης II και III είναι
διαθέσιμες με τέτοιους αναστολείς σε ασθενείς με ανεγχείρητο σταδίου
III ή στάδιο IV μελάνωμα που φέρει c-KIT μετάλλαξη.115, 116

11.2.3.4. Θεραπεία με συνδυασμό αναστολέων 
H αντίσταση στις θεραπείες με BRAF αναστολείς, που παρατηρείται σε
ασθενείς που φέρουν μεταλλάξεις στο BRAFV600, πιθανώς να σχετίζεται
με επανενεργοποίηση του μονοπατιού της MAP κινάσης. Συνδυασμοί
αναστολέων που αναστέλλουν σε διαφορετικές θέσεις το ίδιο μονοπάτι ή
διαφορετικές θέσεις σε πολλαπλά μονοπάτια, βρίσκονται στο επίκεντρο
του ερευνητικού ενδιαφέροντος. 

11.2.3.4.1. Συνδυασμοί BRAF και MEK αναστολέων

Ι. Dabrafenib με trametinib

Τον Ιανουάριο 2014, το FDA έδωσε εσπευσμένη έγκριση στη συνδυασμέ-
νη θεραπεία με dabrafenib και trametinib για ασθενείς με μεταστατικό με-
λάνωμα με μεταλλάξεις στο BRAF V600E/Κ. Η έγκριση δόθηκε με βάση τα
αποτελέσματα αντικειμενικής ανταπόκρισης από μια ανοιχτή τυχαιοποι-
ημένη μελέτη φάσης ΙΙ σε 162 ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα με με-
ταλλάξεις στο BRAF V600E/Κ, που έλαβαν μονοθεραπεία με dabrafenib
(150 mg δύο φορές ημερησίως) ή σε συνδυασμό με trametinib (1 ή 2 mg
ημερησίως).117 Αναφέρθηκαν ποσοστά ανταπόκρισης 76%, με διάμεση
διάρκεια 10.5 μήνες, έναντι ανταποκρίσεων 54% με διάμεση διάρκεια 5.6
μήνες, στους ασθενείς που έλαβαν το συνδυασμό και στους ασθενείς
που έλαβαν μονοθεραπεία με dabrafenib, αντίστοιχα.117 Ακολούθησε πλή-
ρης έγκριση του συνδυασμού μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που
ανέφεραν σημαντική βελτίωση του PFS και της συνολικής επιβίωσης από
2 μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες πρώτης γραμμής, την COMBI-d και
την COMBI-v.106, 118
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Η διεθνής, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ COMBI-d,
συμπεριέλαβε 423 ασθενείς με ανεγχείρητο μελάνωμα σταδίου IIIC ή
σταδίου IV, θετικό για μεταλλάξεις στο BRAF V600E/Κ, οι οποίοι τυχαι-
οποιήθηκαν να λάβουν είτε τον συνδυασμό dabrafenib (150 mg από το
στόμα δύο φορές ημερησίως) με trametinib (2 mg από το στόμα μία φο-
ρά ημερησίως) είτε dabrafenib με εικονικό φάρμακο.118 Το διάμεσο PFS
ήταν 9.3 μήνες για το συνδυασμό και 8.8 μήνες για το dabrafenib με εικο-
νικό φάρμακο. Το HRdeath ή προόδου νόσου ήταν 0.75 (95% CI, 0.57–
0.99; P= .03). Στην τελική ανάλυση το διάμεσο PFS ήταν 11.0 μήνες για
το συνδυασμό και 8.8 μήνες για το dabrafenib με εικονικό φάρμακο.118 Το
HR για PFS ή θάνατο ήταν 0.67 (95% CI, 0.53 to 0.84; P= .0004). Η διά-
μεση συνολική επιβίωση, (OS), ήταν 25.1 μήνες για το συνδυασμό dabra-
fenib με trametinib και 18.7 μήνες για το dabrafenib με εικονικό φάρμακο,
ενώ το HR ήταν 0.71 (95% CI, 0.55 to 0.92; P= 0.01).118 Η συχνότητα εμ-
φάνισης grade 3-4 ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) ήταν παρόμοια στις
δύο ομάδες, ενώ φαίνεται ότι η πυρεξία ήταν συχνότερη στο σκέλος του
συνδυασμού. Οι υπερκερατωσικές δερματικες βλάβες, περιλαμβανομέ-
νων και των SCC (ακανθοκυτταρικών καρκίνων), που σχετίζονται με την
παράδοξη ενεργοποίηση του μονοπατιού της MAPK, ήταν πολύ λιγότε-
ρες με την προσθήκη του MEK αναστολέα. Σπάνιες, αλλά σοβαρές AE
περιελάμβαναν το μειωμένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας και την
αμφιβληστροειδοπάθεια.118

Η δεύτερη, διεθνής τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ, COMBI-v, τυ-
χαιοποίησε 704 ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα και μεταλλάξεις στο
BRAF V600, να λάβουν είτε το συνδυασμό dabrafenib με trametinib είτε
μονοθεραπεία με vemurafenib.106 Η διάμεση OS για ασθενείς που έλαβαν
μόνο vemurafenib ήταν 17.2 μήνες, ενώ η ομάδα του συνδυασμού δεν εί-
χε ακόμα φτάσει στη διάμεση τιμή για τη συνολική επιβίωση.106 

ΙΙ. Vemurafenib με cobimetinib

Η διεθνής τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ, coBRIM, τυχαιοποίησε 495
ασθενείς με ανεγχείρητο σταδίου IIIC ή σταδίου IV μελάνωμα με BRAF
V600 μεταλλάξεις να λάβουν είτε το συνδυασμό vemurafenib (960 mg
από το στόμα δύο φορές ημερησίως) και cobimetinib (60 mg από το
στόμα μία φορά ημερησίως για 21 ημέρες ακολουθούμενο από 7 ημέ-
ρες διακοπή) είτε vemurafenib με εικονικό φάρμακο.119 Το διάμεσο PFS
ήταν 9.9 μήνες για τον συνδυασμό cobimetinib/vemurafenib έναντι 6.2
μήνες για το vemurafenib με εικονικό φάρμακο (HR για θάνατο ή πρό-
οδο ήταν 0.51 (95% CI, 0.39 to 0.68; P= .001). Η συχνότητα εμφάνισης
grade 3-4 AE ήταν παρόμοια και για τις δύο ομάδες.119 Σπάνιες αλλά σο-
βαρές AE περιελάμβαναν την αμφιβληστροειδοπάθεια, τη μείωση κλά-
σματος εξώθησης και παράταση του QT, ενώ οι υπερκερατωσικές δερ-
ματικές βλάβες ήταν και εδώ σπανιότερες με την προσθήκη του ΜΕΚ
αναστολέα.119
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11.2.3.4.2. Άλλοι συνδυασμοί αναστολέων

Συνδυασμοί αναστολέων βρίσκονται σε ανάπτυξη στοχεύοντας άλλους
μηχανισμούς αντίστασης σε BRAF-μεταλλαγμένο μελάνωμα (πχ. ενεργο-
ποίηση μέσω του μονοπατιού PI3K/Akt), όπως συνδυασμοί MEK με CDK
αναστολείς, κ.ά.115

11.2.3.5. Στοχευμένη Ανοσοθεραπεία
Η έννοια της τροποποίησης της ανοσολογικής απάντησης του ασθενούς
με σκοπό την αντιμετώπιση κακοηθειών, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής
καθώς όλο και περισσότερα ρυθμιστικά μονοπάτια γίνονται γνωστά. Το
σχετιζόμενο αντιγόνο 4 με το κυτταροτοξικό Τ-λεμφοκύτταρο (Cytotoxic
T-lymphocyte-associated antigen 4, CTLA-4) είναι ένα μόριο που δύναται
να αναστείλει τα μονοπάτια ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων.120

Δρα σαν ένα μοριακό «φρένο» ανακόπτοντας τα σήματα που απαιτούν-
ται για την ενεργοποίηση του ανοσιακού καταρράκτη που προηγείται
της ενεργοποίησης του Τ λεμφοκυττάρου. Το μονοκλωνικό αντίσωμα
anti-CTLA-4 μπορεί να συνδεθεί με το αντιγόνο CTLA-4 και έτσι να προ-
λάβει την ανασταλτική του δράση, οδηγώντας στην ενεργοποίηση και
πολλαπλασιασμό του Τ λεμφοκυττάρου.88 Το Tremelimumab και το ipili-
mumab είναι δύο πλήρως εξανθρωπισμένα IgG μονοκλωνικά αντισώμα-
τα εναντίον του CTLA-4. To tremelimumab απέτυχε να παράγει θετικά
αποτελέσματα με αποτέλεσμα την διακοπή των αντίστοιχων κλινικών με-
λέτών.121 

I. Mονοκλωνικά αντισώματα εναντίον του CTLA-4

Το Ipilimumab, ήταν το πρώτο φάρμακο της κατηγορίας που έλαβε έγ-
κριση από το FDA (Μάρτιος 2011) βάση των θετικών αποτελεσμάτων στη
συνολική επιβίωση. Ήταν επίσης το πρώτο φάρμακο μέσα σε 13 χρόνια
το οποίο έλαβε έγκριση για τη θεραπεία του μεταστατικού μελανώματος. 

Η έγκριση του Ipilimumab βασίστηκε στην βελτίωση της επιβίωσης
που παρατηρήθηκε σε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ΙΙΙ. Στη πρώ-
τη, το ipilimumab χορηγήθηκε μόνο του ή σε συνδυασμό με ένα πεπτιδι-
κό εμβόλιο gp-100 και συγκρίθηκε με τη χορήγηση του πεπτιδικού εμβο-
λίου gp100 σε ασθενείς με μελάνωμα σταδίου ΙΙΙ ή ΙV που είχαν εμφανί-
σει πρόοδο νόσο σε προηγούμενη θεραπεία για μεταστατικό μελάνω-
μα.122 Το Ipilimumab χορηγήθηκε στη δόση 3mg/kg κάθε 3 εβδομάδες
για σύνολο 4 θεραπειών. Η μέση συνολική επιβίωση για τους ασθενείς
που έλαβαν ipilimumab και ipilimumab με το εμβόλιο ήταν 10.1 και 10
μήνες αντίστοιχα, ενώ για αυτούς που έλαβαν μονοθεραπεία με το εμ-
βόλιο ήταν 6.4 μήνες.122 Η διαφορά στην επιβίωση μεταξύ των δύο ομά-
δων που έλαβαν το αντίσωμα δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Τα ποσο-
στά διετούς και τριετούς επιβίωσης ήταν 25-30% για τις ομάδες ασθε-
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νών που έλαβαν ipilimumab, τιμές σχεδόν διπλάσιες συγκριτικά με την
ομάδα του εμβολίου.122

Η δεύτερη μελέτη φάσης ΙΙΙ συνέκρινε τον συνδυασμό του ipilimumab
με την ντακαρμπαζίνη (DTIC) και τη μονοθεραπεία με ντακαρμπαζίνη. Το
Ipilimumab χορηγήθηκε σε δόση 10mg/kg σαν θεραπεία πρώτης γραμ-
μής.123 Η συνολική επιβίωση ήταν στατιστικά σημαντικά καλύτερη για
τους ασθενείς που έλαβαν ipilimumab (11.2 μήνες vs. 9.1 μήνες).123 Τα
υπολογιζόμενα ποσοστά διετούς και τριετούς επιβίωσης για το σκέλος
του ipilimumab ήταν 20.8-28.5%. Ο συνδυασμός της ντακαρμπαζίνης με
το ipilimumab αύξησε τα ποσοστά εμφάνισης ηπατίτιδας και αρκετοί
ασθενείς δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τους 4 κύκλους προγραμμα-
τισμένης χορήγησης.123 Επιπλέον ανάλυση αυτών των δεδομένων κατέλη-
ξε ότι η προσθήκη της ντακαρμπαζίνης στο ipilimumab δεν βελτιώνει το
θεραπευτικό αποτέλεσμα.123 Το είδος των ανεπιθύμητων ενεργειών που
εμφανίζονται με τη χορήγηση του ipilimumab οφείλονται κυρίως στην
ανοσολογική του δράση με τη πιο συχνή παρενέργεια να είναι η διάρροια
ανοσολογικής αρχής.123 Το FDA τελικά έδωσε έγκριση στο ipilimumab για
τη δόση των 3mg/kg χορηγούμενη κάθε 3 εβδομάδες για συνολικά 4 δό-
σεις σαν θεραπεία πρώτης ή δεύτερης γραμμής στο μεταστατικό μελά-
νωμα Στην Ευρώπη, αρχικά το EMA έδωσε έγκριση μόνο για τους ασθε-
νείς που εμφάνιζαν πρόοδο νόσου κατά τη διάρκεια συστηματικής θερα-
πείας123 και τον Οκτώβριο 2013 και ως θεραπεία πρώτης γραμμής. 

II. Mονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν το anti-PD-1 και το PD-L1

Αντισώματα κατά του PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) ή των συνδέτων
τους (PD-L1, MPDL3280A, MEDI4736) έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία στο
μεταστατικό μελάνωμα. Η σύνδεση PD-1 και PDL-1 απενεργοποιεί το Τ-
κύτταρο. Εάν αναστείλουμε αυτή τη σύνδεση επαναδραστηριοποιούμε
το Τ-λεμφοκύτταρο στο μικροπεριβάλλον του όγκου.124

II.a. Νivolumab

Το Nivolumab ήταν το πρώτο πλήρως εξανθρωπισμένο IgG4 μονοκλωνι-
κό αντίσωμα κατά του PD-1 που δοκιμάστηκε θεραπευτικά. Στην πρώτη
μελέτη φάσης Ι οι ανταποκρίσεις ήταν 29% και η τοξικότητα Grade 3-4,
6%. Παρακολούθηση (F/U) αυτών των ασθενών έδειξε 43% 2ετή επιβίω-
ση.125,126 Μία άλλη μελέτη φάσης ΙΙ έδειξε ανταπόκριση στο 25% των
ασθενών, που είχαν υποτροπιάσει μετά το ipilimumab.127 Δύο μελέτες
φάσης ΙΙΙ επιβεβαίωσαν την δραστικότητα του φαρμάκου πριν ή μετά το
ipilimumab. Σε 370 αρρώστους που τυχαιοποιήθηκαν να πάρουν nivolu-
mab ή χημειοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία υπερτερούσε σε ανταποκρί-
σεις (32% vs 11%) και σε ανοχή στο φάρμακο, ενώ σε σύγκριση με την
ντακαρμπαζίνη είχε καλύτερο ORR (40% vs 14%) PFS (5,1 vs 2,2m) και
OS στον 1 χρόνο (73% vs 42%).128, 129
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Βάσει των παραπάνω το nivolumab έχει έγκριση για θεραπεία οποι-
ασδήποτε γραμμής, ακόμη και μετά από αστοχία στο ipilimumab ή στους
BRAF αναστολείς (BRAF mutants).

II.β. Pembrolizumab 

Το Pembrolizumab είναι επίσης ένα εξανθρωπισμένο IgG4 μονοκλωνικό
αντίσωμα κατά του PD-1. Αρχικά εκτιμήθηκε σε μελέτη φάσης Ι με 411
ασθενείς. Πέτυχε ανταποκρίσεις στο 26% των ασθενών που είχαν αποτύ-
χει στο ipilimumab. Σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγουμένως ipili-
mumab οι ανταποκρίσεις έφθασαν το 40%.130 Σε απευθείας σύγκριση με
ΧΜΘ πέτυχε καλύτερο ORR, PFS και OS.131

ΙΙ.γ. Συνδυασμός Νivolumab + Ιpilimumab

Στην μελέτη CheckMate 069, μια φάσης ΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη όπου
συγκρίθηκε ο συνδυασμός nivolumab και ipilumab με τη μονοθεραπεία
με ipilimumab μόνο σε ασθενείς που δεν είχαν πάρει προηγούμενα άλλη
θεραπεία, το ORR ήταν καλύτερο για τον συνδυασμό (61% vs 11) καθώς
και το PFS. Παρ’ όλα αυτά τοξικότητα Grade 3-4 συνέβη στο 54% των
ασθενών που πήραν τον συνδυασμό σε αντίθεση με μόλις το 24% αυτών
που πήραν ipilimumab.132

11.2.4. Χημειοθεραπεία και χημειο-ανοσοθεραπεία

11.2.4.1. Μονοθεραπεία με κυτταροστατικούς παράγοντες και
κυτταροκίνες
Σήμερα, υπάρχει διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός χημειοθεραπευτικών
παραγόντων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μέτρια αποτελεσματικότητα στη
θεραπεία του προχωρημένου μελανώματος. Η χημειοθεραπεία, παρόλα αυ-
τά, δύναται να οδηγήσει σε υποστροφή των όγκων και μείωση των συμπτω-
μάτων που σχετίζονται με αυτόν. Η πιο καθιερωμένη μονοθεραπεία είναι με
δακαρβαζίνη (DTIC). Αντικειμενική ύφεση (> 50% μείωση της μάζας του όγ-
κου) επιτυγχάνεται στο 5.3-28.6% των ασθενών133, 134 (LOE: Ib, GOR: 0).

Πολλές μελέτες έχουν επίσης αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα
των κυτταροκινών σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο. Τόσο η IFN όσο
και η IL-2 επιτυγχάνουν ποσοστά ύφεσης συγκρίσιμα με αυτά των κυττα-
ροστατικών παραγόντων. Η θεραπεία με IL-2 οδηγεί σε παρατεταμένη
πλήρη ύφεση στο 5% των ασθενών134 (LOE: Ib, GOR: 0). Τα θεραπευτικά
σχήματα καθώς και τα αναμενόμενα ποσοστά ανταπόκρισης συνοψίζον-
ται στους Πίνακες 18 και 19. 

11.2.4.2. Πολυχημειοθεραπεία και χημειοανοσοθεραπεία 
Ο συνδυασμός κυτταροστατικών παραγόντων και κυτταροκινών αυξάνει
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τα αντικειμενικά ποσοστά ανταπόκρισης. Καμία μελέτη όμως δεν έχει
δείξει σημαντική βελτίωση στη συνολική επιβίωση των ασθενών. Η ανοχή
στη θεραπεία με ένα χημειοθεραπευτικό παράγοντα μειώνεται όταν προ-
στίθεται ιντερφερόνη-α ή IL-2. Ο συνδυασμός πολλαπλών χημειοθερα-
πευτικών παραγόντων (πολυχημειοθεραπεία) ή πολλαπλών χημειοθερα-
πευτικών παραγόντων και κυτταροκινών (πολυχημειοανοσοθεραπεία)
επίσης αυξάνει τα ποσοστά ύφεσης σε σχέση με τη μονοθεραπεία, αλλά
και στην περίπτωση αυτή δε βελτιώνεται η συνολική επιβίωση (Πίνακας
19) (LOE: Ia, GOR: B) Σε αυτά τα σχήματα συμπεριλαμβάνονται οι συν-
δυασμοί CarboTax (carboplatin με paclitaxel), GemTreo (Gemcitabine με
treosulfan), DVP (DTIC, vindesine, cisplatin), BHD (BCNU, hydroxyurea,
DTIC) και BOLD (bleomycin, vincristine, CCNU, DTIC). Η πολυχημειοθε-
ραπεία είναι πολύ πιο τοξική από τη μονοχημειοθεραπεία. Σε μεμονωμέ-
νες όμως περιπτώσεις η χρήση πολλαπλών παραγόντων προσφέρουν
αποτελεσματική ανακούφιση και μειώνουν την ανεπιθύμητη συμπτωματο-
λογία από τον όγκο. 
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Φαρμακευτικός Ποσοστό 
παράγοντας Δόση ανταπόκρισης

Δακαρβαζίνη135-139 250mg/m2 i.v. ημερησίως για 5 ημέρες 12.1-17.6%
(LOE: Ib, GOR: 0) κάθε 3-4 εβδομάδες

800-1200mg/m2 i.v. ημερησίως μία ημέρα 5.3-23%
κάθε 3-4 εβδομάδες

Τεμοζολαμίδη137, 140 150-200 mg/m2 p.o. ημερησίως για 13.5-21%
(LOE: Ib, GOR: 0) 5 ημέρες κάθε 4 εβδομάδες

Φοτεμουστίνη141, 142 100mg/m2 i.v. τις ημέρες 1,8 και 15; 7.4-24.2%
(LOE: Ib, GOR: 0) στη συνέχεια διακοπή 5 εβδομάδες και

επανάληψη μίας δόσης κάθε 3 εβδομάδες

Βινδεσίνη143, 144 3 mg/m2 i.v. κάθε 14 ημέρες 12-26%
(LOE: Ib, GOR: 0)

Ιντερφερόνη-α145, 146* 9-18 εκ IU/m2 s.c. 3 φορές την εβδομάδα 13-25%
(LOE: Ib, GOR: 0)

Ιντερλευκίνη-2147-149* 6 εκ IU/kg με 15 λεπτη έγχυση i.v. κάθε 16-21.6%
(LOE: Ib, GOR: 0) 8 ώρες για 5 ημέρες (σύνολο 14 δόσεις).

Επανάληψη κάθε 2 εβδομάδες

ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Μονοθεραπεία των προχωρημένων δερματικών μελανωμάτων και ποσο-
στά ανταπόκρισης σύμφωνα με προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες ή μικρές μελέτες*
φάσης ΙΙ
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Θεραπευτικό Ποσοστό 
σχήμα Δόση ανταπόκρισης

DTIC (LOE: Ia, GOR: B) DTIC 850mg/m2 i.v. Ημέρα 1 (ή τεμοζο- 14-27.7%
(Τεμοζολαμίδη)+ λαμίδη 150mg/m2 p.o. ημέρες 1-5)
Ιντερφερόνη-α150 Ιντερφερόνη-α2a/b 3 εκ IU/m2 s.c. ημέρες 

1-5, στη συνέχεια ιντερφερόνη-α2a/b 
5 εκ IU/m2 s.c, 3 φορές την εβδομάδα τις 
εβδομάδες 2-4, επανάληψη κάθε 4 εβδομάδες.

Βινδεσίνη + Βινδεσίνη 3mg/m2 i.v. ημέρα 1 24%
Ιντερφερόνη-α151 Ιντερφερόνη-α2a/b 5 εκ IU/m2 s.c. 3 φορές 
(LOE: Ia, GOR: B) την εβδομάδα, επανάληψη κάθε 2 

εβδομάδες

BHD152 BCNU 150mg/m2 i.v. ημέρα 1 κάθε δεύτερο 12.7-30.4%
(LOE: Ia, GOR: B) κύκλο

Υδροξυουρία 1500mg/m2 p.o. ημέρες 1-5
DTIC 150mg/m2 i.v. ημέρες 1-5 κάθε 

4 εβδομάδες

BOLD153, 154 Μπλεομυκίνη 15mg i.v. ημέρες 1+4 22-40%
(LOE: Ia, GOR: B) Βινκριστίνη 1mg/m2 i.v. ημέρες 1+5

CCNU 80mg/m2 p.o. ημέρα 1
DTIC 200mg/m2 i.v. ημέρες 1-5 κάθε 

4-6 εβδομάδες

DVP155, 156 DTIC 250mg/m2 i.v. ημέρες 1-5 31.4-45%
(LOE: Ia, GOR: B) Βινδεσίνη 3mg/m2 i.v. ημέρα 1

Σισπλατίνη 100mg/m2 i.v. ημέρα 1 
κάθε 3-4 εβδομάδες

DVP157 DTIC 450 mg/m2 i.v. ημέρες1+8 24%
(LOE: Ia, GOR: B) Βινδεσίνη 3mg/m2 i.v. ημέρες 1+8

Σισπλατίνη 50mg/m2 i.v. ημέρες 
1+8 κάθε 3-4 εβδομάδες

DBCT158-160 DTIC 220mg/m2 i.v. ημέρες 1-3 18.5-31.9%
(LOE: Ia, GOR: B) BCNU 150mg/m2 i.v. ημέρα 1 κάθε 

δεύτερο κύκλο
Σισπλατίνη 25 mg/m2 i.v. ημέρες 1-3
Ταμοξιφένη 2 x 10 mg p.o. ημερησίως 

κάθε 3-4 εβδομάδες

ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Πολυχημειοθεραπεία και χημειοανοσοθεραπεία προχωρημένου δερματι-
κού μελανώματος και ποσοστά ανταπόκρισης σύμφωνα με προοπτικές τυχαιοποιημένες
μελέτες ή μικρές μελέτες* φάσης ΙΙ
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11.3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Βάσει των ανωτέρω και των εγκρίσεων που υπάρχουν για θεραπείες
πρώτης γραμμής, δεν πρέπει να παραλείπεται η εγγραφή των ασθενών
σε ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, καθώς η ίαση του μεταστατικού μελανώμα-
τος είναι ακόμη μακριά. Βασιζόμενοι στην ποικιλία των διαθέσιμων θερα-
πευτικών επολογών, είναι σημαντικό να εξατομικεύουμε τη θεραπεία της
νόσου. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικά του ασθενούς και της νόσου,
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ΕΙΚΟΝΑ 1. Επιλογή θεραπείας πρώτης γραμμής.
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όπως ο βαθμός διαφοροποίησης (grade) της νόσου, η έκταση των μετα-
στάσεων, η ηλικία και τα συμπαρομαρτούντα νοσήματα πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’όψιν. Για ασθενείς συμπτωματικούς με ταχεία εξέλιξη της
νόσου (M1c, LDH παθολογική), μπορεί η ύφεση των συμπτωμάτων και η
υποχώρηση της νόσου να δώσει την ευκαιρία για θεραπεία 2ης γραμμής,
βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Το IPILIMU-
MAB και οι BRAF αναστολείς σε BRAF mut ασθενείς αντικατέστησαν αρ-
χικά την ΧΜΘ (χημειοθεραπεία), σαν επιλογή 1ης γραμμής. Στη συνέχεια
η ανοσοθεραπεία με anti PD-1 φάρμακα (NIVOLUMAB, PEMBROLIZU-
MAB) κέρδισε έδαφος σε σχέση με το IPILIMUMAB και οι συνδυασμοί B-
RAF και ΜΕΚ αναστολέων (DABRAFENIB + TRAMETINIB, VEMURAFE-
NIB + COBIMETINIB) απεδείχθησαν καλύτεροι από την μονοθεραπεία
των παραπάνω φαρμάκων. Ο συνδυασμός επίσης IPILIMUMAB με NIVO-
LUMAB είναι καλύτερος από κάθε φάρμακο μόνο του, αλλά πιο τοξικός
ενώ η αλληλούχιση NIVOLUMAB, IPILIMUMAB δεν έχει ξεκαθαριστεί,
φαίνοντας ότι υπερτερεί η χορήγηση NIVOLUMAB πρώτα και IPILIMU-
MAB μετά. Είναι βέβαιο ότι η αποσαφήνιση του ρόλου του υπολογισμού
του PDL-1 καθώς και η σωστή μέτρηση του θα χρησιμεύουν στην χρησι-
μοποίηση του για προβλεπτικό παράγοντα ανταπόκρισης στην αντί PD-1
θεραπεία. Τέλος ο ρόλος της χημειοθεραπείας παραμένει πάντα υπό διε-
ρεύνηση κυρίως σε B-RAF wt αρρώστους, σε συνδυασμούς με ανοσοθε-
ραπεία ή B-RAF inhibitors ή σε αλληλούχιση με ανοσοθεραπεία κυρίως
(Εικόνα 1). Σε περίπτωση υποτροπής μετά την επιλογή πρώτης γραμμής
είναι καλό οι ασθενείς να εγγράφονται σε κλινικά πρωτόκολλα (μελέτες).
Ο θεραπευτικός αλγόριθμος της υποτροπής φαίνεται στην Εικόνα 2. Η
έρευνα στο μεταστατικό μελάνωμα συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς
και είναι βέβαιο ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι θα ανατραπούν σύντομα
προς βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος.
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ΕΙΚΟΝΑ 2. Επιλογή θεραπείας 2ης γραμμής.
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12.1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
Το κακόηθες μελάνωμα είναι ο τρίτος σε συχνότητα συμπαγής όγκος
που εμφανίζει εγκεφαλικές μεταστάσεις κατά τη διάρκεια της φυσικής
του εξέλιξης (10-15% των περιπτώσεων), μετά τον καρκίνο του πνεύμονα
και του μαστού. Το ποσοστό ανέρχεται στο 50-60% σε νεκροτομικά ευ-
ρήματα.161

Η μέση επιβίωση των ασθενών με κακόηθες μελάνωμα και μεταστά-
σεις στο Κ.Ν.Σ. (κεντρικό νευρικό σύστημα) χωρίς θεραπευτική αντιμε-
τώπιση είναι της τάξεως των 3-6 μηνών.161

12.1.1. Διάγνωση - Σταδιοποίηση
Όλοι οι ασθενείς με διάγνωση διηθητικού κακοήθους μελανώματος και
μεγάλο πάχος διήθησης (Breslow >4 mm) καθώς και όλοι οι ασθενείς με
ύποπτη κλινική εικόνα ή συμπτωματολογία ανεξαρτήτως πάχους διήθη-
σης θα πρέπει να υποβάλλονται σε αρχικό απεικονιστικό έλεγχο σταδιο-
ποίησης που θα περιλαμβάνει αξονική τομογραφία εγκεφάλου και, επί
ενδείξεων, μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου.

Όλοι οι ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα που εμφανίζουν ύποπτη
κλινική εικόνα ή συμπτωματολογία θα πρέπει να υποβάλλονται σε απει-
κονιστικό έλεγχο σταδιοποίησης που θα περιλαμβάνει αξονική τομογρα-
φία εγκεφάλου και, επί ενδείξεων, μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου.

Η παρουσία εγκεφαλικών μεταστάσεων σε ασθενή με κακόηθες με-
λάνωμα κατηγοριοποιεί τον ασθενή στην κατηγορία Μ1b κι επί παρου-
σίας αυξημένης LDH, στην κατηγορία Μ1c.63, 80

12.1.2. Αξιολόγηση - Αρχική αντιμετώπιση
Όλοι οι ασθενείς με διάγνωση εγκεφαλικών μεταστάσεων από κακόηθες
μελάνωμα κατηγοριοποιούνται ως συμπτωματικοί ή ασυμπτωματικοί με
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κριτήριο την παρουσία ή όχι αντικειμενικών σημείων ή συμπτωμάτων
σχετιζόμενων με τη νόσο.

Η αρχική αξιολόγηση περιλαμβάνει και τον έλεγχο επινέμησης/επέ-
κτασης της νόσου στο Ε.Ν.Υ. (εγκεφαλονωτιαίο υγρό) με έλεγχο που
μπορεί να περιλαμβάνει οσφυονωτιαία παρακέντηση.

Οι συμπτωματικοί ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αρχικά με
άμεση αποιδηματική αγωγή που περιλαμβάνει την από του στόματος ή
ενδοφλέβια χορήγηση κορτικοειδών (κατά προτίμηση δεξαμεθαζόνης),
μαννιτόλης και χορήγηση, κατά περίπτωση αντιεπιληπτικών σκευασμά-
των μετά από ενδελεχή νευρολογική εκτίμηση.

Όλοι οι ασθενείς με διάγνωση εγκεφαλικών μεταστάσεων από κακόη-
θες μελάνωμα θα πρέπει να υποβάλλονται σε ενδελεχή νευροχειρουργι-
κή αξιολόγηση για το ενδεχόμενο εξαιρεσιμότητας των βλαβών, είτε σε
πρώτο χρόνο, είτε μετά την εφαρμογή συστημικής ή τοπικοπεριοχικής
θεραπείας.63, 162

12.1.3. Αντιμετώπιση - Χειρουργική εξαίρεση
Σε περίπτωση χειρουργικά εξαιρέσιμων εγκεφαλικών μεταστάσεων και
απουσία άλλης μεταστατικής βλάβης σε χειρουργήσιμους ασθενείς, η
χειρουργική εξαίρεση (μεταστασεκτομή) αποτελεί θεραπεία εκλογής σε
επιλεγμένες περιπτώσεις (1-3 εγκεφαλικές εστίες), είτε σε πρώτο χρόνο,
είτε μετά την εφαρμογή συστημικής θεραπείας για υποσταδιοποίηση
των βλαβών (LOE: Ib, GOR: Β).

Η διεγχειρητική χρήση συστήματος πλοήγησης για ελαχιστοποίηση
μετεγχειρητικών νευρολογικών συμβαμμάτων, καθώς επίσης και η διεγ-
χειρητική ακτινοθεραπεία ή στερεοτακτική ακτινοχειρουργική έχουν έν-
δειξη σε επιλεγμένες περιπτώσεις και η χρήση τους θα πρέπει να εξατο-
μικεύεται. 

Σε περίπτωση έντονα συμπτωματικών εγκεφαλικών μεταστάσεων και
παρουσία άλλων μεταστατικών εστιών, η μεταστασεκτομή της εγκεφαλι-
κής βλάβης για παρηγορικούς λόγους έχει ένδειξη σε επιλεγμένες περι-
πτώσεις.63, 163

12.1.4. Αντιμετώπιση - Ακτινοθεραπεία 
Η ολοκρανιακή ακτινοθεραπεία έχει ένδειξη στην αντιμετώπιση των εγκε-
φαλικών μεταστάσεων από κακόηθες μελάνωμα, είτε ως επικουρική θε-
ραπεία μετά από πλήρη χειρουργική εξαίρεση, είτε ως ριζική θεραπεία
σε περίπτωση ανεγχείρητης νόσου στον εγκέφαλο (LOE: Ib, GOR: Β).

Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική
στην ολοκρανιακή ακτινοβόληση σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών
(π.x. 1-3 εγκεφαλικές εστίες μεγέθους κάτω των 3 εκατοστών εκάστη) με
στόχο την προφύλαξη των ανώτερων νοητικών λειτουργιών από την ολο-
κρανιακή ακτινοβόληση (LOE: Ib, GOR: Β).
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Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί ως εναλλα-
κτική θεραπεία σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών που δεν δύνανται
να χειρουργηθούν (πχ 1-3 βλάβες κάτω των 3 εκατοστών εκάστη σε
ασθενή που δεν δύναται να χειρουργηθεί).63, 164, 165

12.1.5. Συστηματική θεραπεία
Οι κλασσικοί χημειοθεραπευτικοί παράγοντες του κακοήθους μελανώμα-
τος εμφανίζουν χαμηλό βαθμό διεισδυτικότητας του αιματοεγκεφαλικού
φραγμού και η χορήγησή τους σε περίπτωση εγκεφαλικών μεταστάσεων
είναι γενικά αναποτελεσματική. Η ντακαρβαζίνη, η τεμοζολαμίδη και η
φωτεμουστίνη διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό αλλά οι αντα-
ποκρίσεις τους είναι γενικά σπάνιες και σύντομες σε διάρκεια162 (LOE: IV,
GOR: 0).

Όλοι οι εγκεκριμένοι παράγοντες στην θεραπεία πρώτης γραμμής
του μεταστατικού μελανώματος έχουν δραστικότητα έναντι των εγκεφα-
λικών μεταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των anti-CTLA4 (Ipilimumab)
και anti-PD1/PDL1 μονοκλωνικών αντισωμάτων (π.χ Nivolumab), καθώς
και των BRAF αναστολέων σε περίπτωση BRAF θετικής νόσου, μόνων
(Dabrafenib, Vemurafenib) ή σε συνδυασμό με MEK αναστολέα (πχ Da-
brafenib + Trametinib, Vemurafenib + Cobimetinib)166 (LOE: IIa, GOR: B).

Σε BRAF θετική νόσο με εγκεφαλικές μεταστάσεις που προκαλούν
χωροκατακτητικά φαινόμενα και συμπτωματολογία ενδοκράνιας υπέρτα-
σης, ενδείκνυται η έναρξη θεραπείας με BRAF αναστολέα ή με το συν-
δυασμό BRAF και MEK αναστολέα ώστε να επιτευχθεί άμεση μείωση του
ενδοκράνιου φορτίου της νόσου116, 167 (LOE: IIa, GOR: B).

Σε BRAF θετική νόσο, ο συνδυασμός BRAF αναστολέα με MEK ανα-
στολέα αυξάνει τα ποσοστά ανταπόκρισης, τη διάρκεια ανταπόκρισης
και τη διάρκεια μέχρι την πρόοδο νόσου σε σχέση με τη μονοθεραπεία
με BRAF αναστολέα.
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13.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο σκοπός της παρακολούθησης των ασθενών με μελάνωμα είναι η πρώι-
μη διάγνωση υποτροπών της νόσου, για έγκαιρη αντιμετώπιση και πιθα-
νόν αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. H τακτική παρακολούθηση έχει
επίσης σαν στόχο την πρώιμη ανίχνευση ενός δεύτερου ή πολλαπλού
πρωτοπαθούς μελανώματος που συμβαίνει σε ποσοστό 10-15% των
ασθενών και ειδικά σε αυτούς με οικογενές ιστορικό ή σύνδρομο δυ-
σπλαστικών σπίλων. 

Δεν υπάρχει σύμπνοια όσον αφορά τη συχνότητα και τον τρόπο πα-
ρακολούθησης των ασθενών με διαγνωσμένο μελάνωμα, με απεικονιστι-
κές και εργαστηριακές εξετάσεις. Ο καθορισμός του τύπου, της συχνό-
τητας και της διάρκειας παρακολούθησης των ασθενών, εξαρτάται από
το στάδιο της νόσου και από την ιδιαιτερότητα του ασθενούς. Οι περισ-
σότερες υποτροπές φαίνεται να συμβαίνουν στα πέντε πρώτα χρόνια
από τη διάγνωση. Η τοπική υποτροπή της νόσου και οι λεμφαδενικές με-
ταστάσεις παρατηρούνται με την κλινική εξέταση, το υπερηχογράφημα
και τη βιοψία λεμφαδένων. Απομακρυσμένες μεταστάσεις αξιολογούνται
κυρίως με εργαστηριακές και απεικονιστικές τεχνικές. Άλλοι παράγον-
τες, όπως η ηλικία των ασθενών, η πρόσβαση σε ιατρικό κέντρο και επί-
σης το επίπεδο του ατομικού στρες, πρέπει να αξιολογούνται. Τελευταία
συστήνεται η εξατομικευμένη παρακολούθηση αναλόγως με το στάδιο
της νόσου, το οικογενειακό ιστορικό, τον αριθμό των σπίλων και συνοδές
κακοήθειες. Η εκπαίδευση των ασθενών για την μηνιαία αυτοεξέταση
του δέρματος έχει πάρει επίσης σημαντική θέση, καθώς το 50% των
υποτροπών παρατηρούνται από τους ίδιους ή από συγγενικά πρόσωπα.

13.2. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ
Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται στην σταδιοποίηση ΤΝΜ
και στα χρόνια που ακολουθούν από την διάγνωση για να καθορίσουν τα
μεσοδιαστήματα της κλινικής και απεικονιστικής εξέτασης.

Στα μελανώματα σταδίου Ι (Τ1Ν0) απαιτείται κλινική εξέταση κάθε έξι

13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΜΕ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
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μήνες για τα πρώτα 3 χρόνια και μετά μία φορά τον χρόνο για τα πρώτα
10 χρόνια από την διάγνωση του μελανώματος (LOE: IIb, GOR: A).

Η κλινική εξέταση για τα μελανώματα σταδίου Ι (Τ2Ν0) έως ΙΙΒ συνί-
σταται κάθε 3 μήνες για τα πρώτα 3 χρόνια, για τα επόμενα 2 χρόνια κά-
θε 5 μήνες και μία ή δύο φορές τον χρόνο έως τα πρώτα 10 χρόνια
(LOE: IIb, GOR: A).

Στα μελανώματα σταδίου ΙΙC έως ΙΙΙ συνίσταται κλινική εξέταση κάθε
3 μήνες για τα πρώτα 5 χρόνια και κάθε 6 μήνες μέχρι τα 10 χρόνια.
(LOE: 1b, GOR: B) Η πρωτεΐνη S100 έχει προταθεί ως αξιόπιστος δεί-
κτης υποτροπής του μελανώματος και συνιστάται από ορισμένα κέντρα
να μετράται κάθε 6 με 12 μήνες τα πρώτα 5 χρόνια για τα μελανώματα
σταδίου Ι (Τ2Ν0) έως ΙΙΒ και κάθε 6 μήνες για τα στάδια IIC έως ΙΙΙ (LOE:
Ia, GOR: B). Παρομοίως συνιστάται και το υπερηχογράφημα επιχώριων
λεμφαδένων κάθε 6 με 12 μήνες για τα μελανώματα σταδίου Ι (Τ2Ν0)
έως IIB και κάθε 6 μήνες για τα στάδια IIC έως ΙΙΙ (LOE: Ia, GOR: A). Η
ανάγκη διενέργειας υπερηχογραφήματος άνω-κάτω κοιλίας και η ακτινο-
γραφία θώρακος εξατομικεύεται για τους ασθενείς σταδίου Ι (Τ2Ν0) έως
ΙΙΙ τα πρώτα 5 χρόνια από την αρχική διάγνωση (LOE: IIb, GOR: B). Ολό-
σωμη απεικόνιση με αξονική τομογραφία (CT), μαγνητική τομογραφία
(MRI), τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET scan) ή PET-CT, συνιστά-
ται κάθε 6 με 12 μήνες για τα πρώτα 5 χρόνια παρακολούθησης σε ασθε-
νείς με μελανώματα σταδίου IIC έως ΙΙΙ (LOE: Ia, GOR: B). Σε ασθενείς
σταδίου IV η κλινική εξέταση, οι εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετά-
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I (≤T1N0) 6 12 12 – – – –

I (T2N0), 3 6 6-12 6-12 6-12 εξατομι- –
IIA+B κευμένo

IIC, III 3 3 6 6 6 εξατομι- 6-12
κευμένο

IV εξατομι- εξατομι- εξατομι- εξατομι- εξατομι- εξατομι- εξατομι-
κευμένο κευμένο κευμένο κευμένο κευμένο κευμένο κευμένο

ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Συνιστώμενο πρόγραμμα παρακολούθησης ασθενών με μελάνωμα39 
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σεις αξιολογούνται μεμονωμένα και κατά περίπτωση (σε εξατομικευμένη
βάση) (LOE: Ia, GOR: A).39, 168 

Η διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική προσέγγιση των μελα-
νωμάτων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών διαφόρων
ειδικοτήτων (δερματολόγοι, χειρουργοί, ογκολόγοι) (LOE: Ia, GOR: A).
Το συνιστώμενο πρόγραμμα παρακολούθησης ασθενών με μελάνωμα
συνοψίζεται στον Πίνακα 20.

Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι ότι οι συγγενείς τους
έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος, αλλά πρέπει να σημει-
ωθεί ότι ο γενετικός έλεγχος δεν αποτελεί προς το παρόν μέρος του τα-
κτικού τους ελέγχου.
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Σκοπός της σύνοψης αυτής είναι η γρηγορότερη – πιο στοχευμένη- πρό-
σβαση στις κατευθυντήριες οδηγίες. 

Διάγνωση
• Η κατηγορηματική διάγνωση του μελανώματος θα πρέπει να γίνεται

με τη βοήθεια βιοψίας ιστοτεμαχίου μετά από ολική εκτομή της ύπο-
πτης μελαγχρωματικής βλάβης, με μικρό περιφερικό περιθώριο.

• Η ιστοπαθολογική έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες
για τον ιστογενετικό τύπο του μελανώματος, το πάχος κατά Breslow,
τον αριθμό των μιτώσεων, την παρουσία εξέλκωσης, την παρουσία
και έκταση της υποστροφής και την ύπαρξη ή όχι υπολειπόμενης νό-
σου στα χειρουργικά όρια.

• Σημαντική είναι η ολόσωμη κλινική εξέταση των ασθενών, με ιδιαίτε-
ρη προσοχή και σε άλλες ύποπτες μελαγχρωματικές βλάβες, σε πα-
ρουσία δορυφορικών βλαβών ή in transit μεταστάσεων, και στην εξέ-
ταση περιφερικών λεμφαδένων για την πιθανή ανεύρεση μακροσκο-
πικών λεμφαδενικών μεταστάσεων.

• Σε χαμηλού κινδύνου μελανώματα (pT1a), η διενέργεια απεικονιστι-
κού ελέγχου αποφασίζεται βάσει της κλινικής εικόνας του ασθενούς. 

• Σε μελανώματα υψηλού κινδύνου, μετά την αρχική σταδιοποίηση, με
ιστοπαθολογική εξέταση του πρωτοπαθούς όγκου και τη βιοψία του
φρουρού λεμφαδένα, συνιστάται απεικονιστικός έλεγχος, προκειμέ-
νου να είναι δυνατή η ορθή σταδιοποίηση του όγκου.

Θεραπευτική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς όγκου
• Συνιστάται ευρεία εκτομή των πρωτοπαθών όγκων με περιθώρια

ασφάλειας 0,5 εκατοστών για in situ μελανώματα, 1 εκατοστό για όγ-
κους με ιστολογικό πάχος έως 1 χιλιοστό, 1 έως 2 εκατοστά για όγ-
κους από 1 έως 2 χιλιοστά και 2 εκατοστών για παχύτερους από 2 χι-
λιοστά όγκους

• Συνιστάται η διενέργεια βιοψίας φρουρού λεμφαδένα σε μελάνωματα
με πάχος όγκου >1 mm, με σκοπό την ακριβή σταδιοποίηση του όγ-
κου. Δεν υπάρχει σαφής οδηγία για ασθενείς με μελανώματα σταδίου
pT1b και πάχους> 0.75 mm και επομένως η διενέργεια της βιοψίας
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φρουρού λεμφαδένα θα πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση,
συνεκτιμώντας την παρουσία μεταβολής, εξέλκωσης και υποστροφής
στον πρωτοπαθή όγκο.

• Οι ασθενείς με μελάνωμα σταδίου ΙΙΙ θα πρέπει να αξιολογούνται κα-
τά περίπτωση ώστε να αποφασιστεί το όφελος της χορήγησης συμ-
πληρωματικής θεραπεία με ιντερφερόνη. Οι ασθενείς που δύνανται
να ωφεληθούν από την χορήγηση συμπληρωματικής ανοσοθεραπεί-
ας με IFN-α είναι εκείνοι που παρουσιάζουν μικρομεταστατική νόσο
επιχώριων λεμφαδένων ή πρωτοπαθές μελάνωμα με εξέλκωση. Σε
ασθενείς σταδίου ΙΙΙΒ και άνω, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετο-
χή σε κλινικές δοκιμές, εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. 

• Η πιθανότητα χειρουργικής αφαίρεσης ή ακτινοθεραπείας ή περιοχι-
κής/ενδοβλαβικής θεραπείας σε τοπικά υποτροπιάζουσα νόσο ή σε
απομακρυσμένες μεταστάσεις, θα πρέπει να εξετάζεται ως θεραπευ-
τική επιλογή, σε ασθενείς με καλή κλινική κατάσταση, καθώς πιθανόν
να βοηθήσει στον μακροπρόθεσμο έλεγχο της νόσου

Θεραπεία μεταστατικής νόσου (στάδιο IV)
• Υλικό από τον πρωτογενή όγκο (κατά προτίμηση) ή από τις απομα-

κρυσμένες μεταστάσεις θα πρέπει να εξετάζεται για την ανίχνευση
μετάλλαξης BRAFV600. Οι πρώτης και δεύτερης γραμμής θεραπευτι-
κές επιλογές για το μεταστατικό μελάνωμα συμπεριλαμβάνουν: τα
αντισώματα αντι-PD1 (pembrolizumab, nivolumab), τα αντισώματα
αντι-CTLA4 (ipilimumab) (για όλους τους ασθενείς), και μονοθερα-
πεία ή συνδυασμούς με αναστολείς του BRAF /ΜΕΚ για ασθενείς με
μεταλλαγμένο γονίδιο BRAF.

• Εάν οι ασθενείς δεν μπορούν να ενταχθούν σε κλινικές μελέτες ή οι
νέες στοχευμένες θεραπείες δεν είναι διαθέσιμες ή οι ασθενείς δεν
ανταποκρίνονται σε αυτές, θα πρέπει να χορηγείται θεραπεία με χη-
μειοθεραπεία (κυτταροτοξικά φάρμακα) όπως η ντακαρμπαζίνη ή τε-
μοζολαμίδη.

Ενημέρωση των ασθενών και παρακολούθηση
• Ασθενείς με μελάνωμα θα πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες για την απο-

φυγή της έκθεσης στον ήλιο, την χρήση αντηλιακής προστασίας και
την αποφυγή χρήσης τεχνητών μέσων μαυρίσματος.

• Οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδεύονται στην τακτική αυτο-εξέτασης
του δέρματος, της τομής από την επέμβαση αφαίρεσης της πρωτο-
παθούς εστίας, και των περιφερικών λεμφαδένων.

• Οι ασθενείς θα πρέπει να επισκέπτονται τον θεράποντα ιατρό τους,
βάσει του χρονοδιαγράμματος που συνοψίζεται στον Πίνακα 20.
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1. ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΦΑΚΙΔΑ
Η κακοήθης φακίδα (ΚΦ) ή φακίδα του Hutchinson, τοποθετείται στην κα-
τηγορία των in situ μελανωμάτων σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και αποτελεί το 5%-15% του συνό-
λου των μελανωμάτων.20, 169 Η βλάβη αυτή εντοπίζεται κυρίως σε άτομα
άνω των 45 ετών,170 και έχει την τάση να εξελίσσεται αργά με το χρόνο. Η
κακοήθης φακίδα δύναται να εξαλλαγεί σε διηθητικό κακόηθες μελάνωμα
(μελάνωμα επί κακοήθους φακίδας). Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί
ποιο είναι το ακριβές ποσοστό των ΚΦ που εκτρέπεται τελικά σε διηθητι-
κό μελάνωμα ούτε και ο ακριβής χρόνος που χρειάζεται για να εξαλλαγεί
μια ΚΦ, αν και αυτός προσδιορίζεται σε πολλά έτη.171 Δεν υπάρχουν αξιό-
πιστα στοιχεία που να συγκρίνουν τα ποσοστά επιβίωσης σε ασθενείς με
ΚΦ, μελάνωμα επί κακοήθους φακίδας και άλλα μελανώματα.

Η κακοήθης φακίδα εμφανίζεται ως μια καφέ-μαύρη κηλίδα με ανώ-
μαλα όρια, κυρίως σε ηλιοεκτεθειμένες περιοχές του σώματος (π.χ. κε-
φαλή) ή σε περιοχές που έχουν υποστεί έντονη ηλιακή βλάβη. Χαρακτη-
ρίζεται από έντονη ποικιλομορφία η οποία δυσχεραίνει την κλινική της
παρακολούθηση.

Η διαγνωστική προσέγγιση σε βλάβη ύποπτη για κακοήθη φακίδα.
Περιλαμβάνει, εκτός της κλινικής εξέτασης, τις περαιτέρω μεθόδους:
• Δερματοσκόπηση: Η δερματοσκόπηση είναι μία μέθοδος με ικανο-

ποιητική ευαισθησία και ειδικότητα στην διάγνωση της ΚΦ. Η διαγνω-
στική δυνατότητα της μεθόδου αυτής, όμως, υπόκειται σε ορισμέ-
νους περιορισμούς που έχουν να κάνουν με την κλινική εικόνα της
ΚΦ, σε συνδυασμό με την έντονη ηλιακή ελάστωση που παρατηρείται
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σε αυτούς τους ασθενείς και το γεγονός ότι τα δερματοσκοπικά κρι-
τήρια διάγνωσης διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την
εντόπιση της βλάβης.172, 173 Το προτεινόμενο μεσοδιάστημα επανεξε-
τάσεων κυμαίνεται από 3 μήνες έως και ένα χρόνο και προσαρμόζε-
ται κατά περίπτωση174 (LOE: III, GOR: B).

• Συνεστιακή μικροσκόπηση (reflectance confocal microscopy,
RCT): Η μέθοδος αυτή έχει πιθανή θέση στην διάγνωση της ΚΦ. Βα-
σικός περιορισμός της μεθόδου το μικρό βάθος διείσδυσης με απο-
τέλεσμα την μη πλήρη απεικόνιση της βλάβης.175 Πιθανή η χρήση της
μεθόδου για την επιλογή κατάλληλου σημείου για τη λήψη βιοψίας
(LOE: III, GOR: B).

• Λυχνία Wood: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί ένα
αδρό περίγραμμα της βλάβης, όμως, συχνά το περίγραμμα αυτό δεν
ανταποκρίνεται στα αληθή όρια της176 (LOE: IV, GOR: B).

• Ιστολογική εξέταση και ανοσοϊστοχημεία: Η ιστολογική εκτίμηση
μιας μελαγχρωματικής βλάβης αποτελεί το χρυσό κανόνα στην δια-
φοροδιάγνωση της. Συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαν-
τάται διαγνωστική δυσκολία ή που υπάρχει πιθανότητα συνύπαρξης
διηθητικού μελανώματος (LOE: Ia, GOR: A). Ανοσοϊστοχημική εξέτα-
ση διενεργείται σε περίπτωση αμφιλεγόμενης ιστολογικής διάγνωσης
και συνοδεύει το ιστοπαθολογικό πόρισμα (LOE: III, GOR: B). Το ιστο-
τεμάχιο που λαμβάνεται κατά τη διενέργεια βιοψίας θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνει ολόκληρη τη βλάβη (full excisional biopsy) (LOE: Ia, GOR:
A). Εάν, λόγω μεγέθους, εντόπισης ή γενικής κατάστασης του ασθε-
νούς, δεν είναι δυνατή η πλήρης εξαίρεση της βλάβης τότε συνίστα-
ται η λήψη punch βιοψίας (ενός ή και περισσοτέρων ιστοτεμαχίων)
από τις πιο άτυπες κλινικά και δερματοσκοπικά περιοχές της βλάβης.
(LOE: III, GOR: B). Η λήψη ιστοτεμαχίου με την τεχνική shave αντεν-
δείκνυται (LOE: IV, GOR: -).

Θεραπευτικές προσεγγίσεις
Η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της κακοήθους φακίδας είναι
η πλήρης χειρουργική εξαίρεση της βλάβης
• Χειρουργική εξαίρεση με την τεχνική Mohs: Ένας αριθμός μη τυ-

χαιοποιημένων αναδρομικών μελετών αναφέρουν εξαιρετικά χαμηλά
ποσοστά υποτροπών (0%-6,25%) μετά από την διενέργεια χειρουργι-
κής αφαίρεσης με την τεχνική Mohs. Συνίσταται η προτίμηση της τε-
χνικής αυτής όταν είναι διαθέσιμη52,177 (LOE: IIa, GOR: A).

• Χειρουργική αφαίρεση με τεχνικές σταδιακής αφαίρεσης (Slow
Mohs, staged excision, square excision κτλ.): Σημαντικός αριθμός
μη τυχαιοποιημένων και τυχαιοποιημένων μελετών αναφέρουν εξαι-
ρετικά χαμηλά ποσοστά υποτροπών (0%-12%) μετά από την διενέρ-
γεια χειρουργικής αφαίρεσης με τεχνικές σταδιακής αφαίρεσης. Συ-
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νίσταται η προτίμηση της τεχνικής αυτής όταν είναι διαθέσιμη. Κύριο
μειονέκτημα της μεθόδου η συνολική διάρκεια της διαδικασίας και το
γεγονός ότι ο/η ασθενής θα πρέπει να παραμείνει με ανοιχτό το
τραύμα έως την ολοκλήρωση της177 (LOE: IIa, GOR: A).

• Κλασική χειρουργική αφαίρεση: Ένας αριθμός μη τυχαιοποιημένων
αναδρομικών μελετών αναφέρουν ικανοποιητικά ποσοστά υποτρο-
πών με τη χρήση της κλασικής χειρουργικής εξαίρεσης (8%-20%).52
Κύριo μειονέκτημα της κλασικής χειρουργικής αποτελεί το μεγάλο
εγχειρητικό όριο (αναφέρεται ότι θα πρέπει να είναι >0,9-1,5 εκ για
να επιτευχθεί πλήρης ίαση με ποσοστά υποτροπών 0%-18%)178, 179,
καθώς συχνά υπάρχει διασπορά κακοήθων μελανοκυττάρων στην πε-
ριφέρεια της βλάβης (LOE: IIa, GOR: A).

Άλλες θεραπευτικές επιλογές
• Ακτινοθεραπεία: Ένας μικρός αριθμός μελετών αναφέρει ικανοποι-

ητικά αποτελέσματα από τη χρήση ακτινοθεραπείας στην θεραπεία
της κακοήθους φακίδας. Αναφέρονται ποσοστά υποτροπών από 0%-
20%. Παρόλα αυτά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για
το πλέον ενδεικνυόμενο σχήμα. Η ακτινοθεραπεία αυτή τη στιγμή θε-
ωρείται κατάλληλη μόνο ως 2ης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς όπου
η χειρουργική εκτομή κρίνεται αδύνατη171 (LOE: III, GOR: B).

• Κρυοθεραπεία: Η κρυοθεραπεία δύναται να χρησιμοποιηθεί στη θε-
ραπεία της κακοήθους φακίδας σε ασθενείς που κρίνονται ακατάλλη-
λοι για χειρουργική εκτομή ή ακτινοθεραπεία. Απαιτείται επιθετική
χρήση της μεθόδου για να επιτευχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα171

(LOE: IV, GOR: B).

Περιορισμένα στοιχεία υπάρχουν για την αποτελεσματικότητα θεραπευ-
τικών επιλογών όπως: ο ηλεκτροκαυτηριασμός , η χρήση τοπικής ιμικουϊ-
μόδης (με ή χωρίς συνδυασμό ταζαροτένης), η χρήση αζελαϊκού οξέως
και η χρήση τοπικής 5 φλουο-ουρακίλης.171 (LOE: V, GOR: -) Οι μέθοδοι
αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε ασθενείς που κρίνονται ακα-
τάλληλοι για χειρουργική εκτομή ή ακτινοθεραπεία.

Η χρήση lasers (CO2, Q-switched neodymium-doped yttrium alumi-
nium garnet, Q-switched ruby, argon, και alexandrite) θα πρέπει να γίνε-
ται με επιφύλαξη στη θεραπεία της κακοήθους φακίδας, καθώς μικρές
μελέτες έχουν δείξει ποσοστά υποτροπών έως και 38% με μέρος των
βλαβών να εξαλλάσσονται σε μελάνωμα.21 (LOE: IV, GOR: -)

Θεραπεία υποτροπιάζουσας ΚΦ
Προτιμώμενη θεραπεία σε περίπτωση υποτροπής αποτελεί η χειρουργι-
κή εξαίρεση της βλάβης με τη χρήση τεχνικής Mohs ή παραλλαγών αυ-
τής. (LOE: IIa, GOR: A) Εάν η χειρουργική εξαίρεση είναι μη δυνατή τότε
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επιλέγεται ανά περίπτωση κάποια από τις θεραπείες 2ης γραμμής, όπως
π.χ. η ακτινοθεραπεία. 14 (LOE: III, GOR: A)

Σε περίπτωση που διαγνωστεί διηθητικό μελάνωμα (όχι in situ), η θε-
ραπευτική προσέγγιση γίνεται ανάλογα με τη σταδιοποίηση του μελανώ-
ματος. 

Έχει αναφερθεί ότι το 5% περίπου των ΚΦ υποτροπιάζουν μέσα σε 2
έτη από την χειρουργική αφαίρεση. Εν γένει, η παρακολούθηση που
προτείνεται είναι όμοια με εκείνη ενός in situ μελανώματος. Χρήσιμη εί-
ναι η δερματοσκοπική εξέταση των χειρουργικών ορίων της βλάβης ενώ
ορισμένοι συγγραφείς επισημαίνουν και τη χρησιμότητα της RCT αλλά
και της λυχνίας Wood για τον ίδιο λόγο.14, 172 

2. ΥΠΟΝΥΧΙΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
Το υπονύχιο μελάνωμα είναι μια σπάνια μορφή του μελανώματος των
άκρων που αναπτύσσεται στην κοίτη του όνυχα. Αποτελεί περίπου το
0.7% με 3.5% όλων των μελανωμάτων ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυ-
τών (15-65%) είναι αμελανωτικά. Παρατηρείται κυρίως στην 7η δεκαετία
στους άνδρες και στην 6η στις γυναίκες. Στην τυπική του μορφή παρου-
σιάζεται ως μια μελαγχρωματική διαμήκης ράβδωση ή μια ακανόνιστη
υπονύχια βλάβη με ή χωρίς επέκταση στο περιβάλλον δέρμα. Η διαφορι-
κή διάγνωση περιλαμβάνει καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις της ονυ-
χαίας μονάδας όπως τη γραμμική μελανονυχία, που οφείλεται στο μελα-
νοκυτταρικό συνδεσμικό σπίλο ή στη φακίδα, στην εθνοτική μελάγχρω-
ση, άλλους όγκους της ονυχαίας μονάδας, το υπονύχιο αιμάτωμα, την
ονυχομυκητίαση, τις μελαγχρώσεις σε συστηματικά νοσήματα κ.α. Η πα-
ρουσία μελάγχρωσης στο περιβάλλον δέρμα, το ονομαζόμενο σημείο
Hutchinson, είναι ένα σημαντικό διαγνωστικό εύρημα που κατευθύνει
στη διάγνωση του υπονύχιου μελανώματος. Η ατυπία της εντόπισης και
των λοιπών κλινικών χαρακτηριστικών (αμελανωτικές μορφές) συχνά
έχουν ως συνέπεια την καθυστέρηση της διάγνωσης. Έτσι, η 5ετής επι-
βίωση κυμαίνεται μεταξύ 16% με 80%, η πρόγνωση του όμως δε φαίνεται
να διαφέρει από άλλα μελανώματα ιδίου πάχους.22, 180

Το ιστορικό, η κλινική εικόνα, και η δερματοσκόπηση αποτελούν ση-
μαντικά στοιχεία κλινικής εκτίμησης μιας αλλοίωσης. Επί ύποπτης ονυ-
χαίας βλάβης είναι απαραίτητη η βιοψία της μήτρας. Λόγω της ιδιαίτε-
ρης ανατομίας της ονυχαίας μονάδας και της προέλευσης του μελανώ-
ματος από τη μήτρα, η βιοψία θα πρέπει να γίνει από έμπειρο ιατρό στην
τεχνική. Σε ύποπτη υπονύχια βλάβη, η ονυχαία πλάκα πρέπει να αφαιρε-
θεί επαρκώς ώστε να αποκαλυφθεί η υποκείμενη βλάβη και να γίνει μια
βιοψία εκτομής ή μερική βιοψία ανάλογα με το μέγεθος της αλλοί-
ωσης.54, 55 (LOE: IIa, GOR: A)

70 ADDENDUM Ι. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

2_Layout 1  13/10/2016  3:35 μμ  Page 70



3. ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΤΩΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ 
Ο βλεννογόνος του στόματος, ρινός, φάρυγγα, πεπτικού (οισοφάγος
κλπ), και γεννητικού συστήματος αποτελεί σπάνια θέση εκδήλωσης ενός
μελανώματος και συνήθως διαγιγνώσκεται από την ιατρική ειδικότητα
που θεραπεύει την αντίστοιχη περιοχή.181 

Το μελάνωμα του επιπεφυκότα αποτελεί μια σπάνια μορφή οφθαλμι-
κού μελανώματος σε σχέση με αυτό του ραγοειδούς (ίριδα, ακτινωτό
σώμα, χοριοειδής). Το μελάνωμα των βλεννογόνων αντιπροσωπεύει λιγό-
τερο από το 2% όλων των πρωτοπαθών μελανωμάτων. Απαντάται συχνό-
τερα σε γυναίκες, κυρίως λόγω του μελανώματος της γυναικείας γεννη-
τικής περιοχής, ενώ η επίπτωση του αυξάνεται με την ηλικία. Περίπου τα
μισά μελανώματα εκδηλώνονται στην περιοχή της κεφαλής και τραχή-
λου, περίπου 17% στην ορθοπρωκτική χώρα, και 18% στη γυναικεία γεν-
νητική χώρα. Τα υπόλοιπα αφορούν σε οισοφάγο, χοληδόχο κύστη και
χοληφόρα, έντερο, επιπεφυκότα και ουρήθρα.181,182 Η παθογένεια τους
φαίνεται να διαφέρει σε κάποιο βαθμό από το μελάνωμα του δέρματος
καθότι μεταλλάξεις και/ή αυξημένος αριθμός αντιγράφων του υποδοχέα
τυροσινικής κινάσης ΚΙΤ εμπλέκεται στη παθογένεση του.182 Η διάγνωση
του γίνεται συχνά με καθυστέρηση λόγω της ιδιαίτερης ανατομικής εντό-
πισης αυτού και της απουσίας συμπτωμάτων. Κλινικά ο όγκος παρουσιά-
ζεται ως μελαγχρωματική κηλίδα ή πλάκα που μπορεί να έχει και πολυ-
ποειδή χαρακτηριστικά ή να είναι εξελκωμένη. Η αιμορραγία του όγκου
αποτελεί συχνά το σύμπτωμα που οδηγεί στη διάγνωση, αλλά και σε αυ-
τή τη περίπτωση μια εσφαλμένη εκτίμηση πχ μιας αιμορροειδοπάθειας
μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση. Αποφρακτικά σημεία, παραμόρ-
φωση, ή πόνος αποτελούν όψιμα σημεία. Η διάγνωση επιτυγχάνεται με
τη βιοψία της βλάβης ενώ σημαντικό είναι να αποκλεισθεί η δευτεροπα-
θής εντόπιση σε βλεννογόνο καθώς το συνδεσμικό στοιχείο που απαιτεί-
ται για τη διάγνωση του πρωτοπαθούς μελανώματος συχνά απουσιάζει
στις εξελκωμένες βλάβες.182 Ενίοτε απαντώνται και αμελανωτικές μορ-
φές. Η πρόγνωση του σε σχέση με το μελάνωμα του δέρματος και του
οφθαλμού είναι δυσμενέστερη με την 10ετή επιβίωση να φθάνει το 38%,
ενώ αυτή του αιδοίου είναι με 65% σημαντικά καλύτερη σε σχέση με το
22% των λοιπών εντοπίσεων.182, 183 
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1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
Περίπου 5-10% των μελανωμάτων εμφανίζονται σε οικογένειες. Θετικό
ιστορικό μελανώματος σε ένα συγγενή πρώτου βαθμού διπλασιάζει τον
κίνδυνο για μελάνωμα. Στην περίπτωση του συνδρόμου οικογενών άτυ-
πων πολλαπλών σπίλων και οικογενούς μελανώματος [familial atypical
multiple mole melanoma syndrome (FAMMM)], ο σχετικός κίνδυνος για
μελάνωμα αυξάνει κατά 85 φορές.184 Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν
να εμπλέκονται γονίδια υψηλής διεισδυτικότητας όπως τα CDKN2A,
CDK4, POT1 και BAP1. Ο κυριότερος εκπρόσωπος αυτής της ομάδας γο-
νιδίων είναι το Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (CDKN2A), το οποίο
κωδικοποιεί δύο διαφορετικές ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες (p16 και
p14ARF) και δρα ως ογκοκατασταλτικό γονίδιο.185,186 Πολυμορφισμοί του
οδηγούν σε διαταραχή του κυτταρικού κύκλου αποτελούν τους συχνότε-
ρους πολυμορφισμούς που εμπλέκονται σε οικογενή μελανώματα (ποσο-
στό 10-40%) και πολλαπλά πρωτοπαθή μελανώματα, ενώ είναι πολύ σπά-
νιοι σε σποραδικά μελανώματα. Επίσης, πολυμορφισμοί αυτοί έχουν συ-
σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης και άλλων κακοηθειών πλην
του μελανώματος.185,186 

Οικογένειες με πολλά (στην περίπτωση της Ελλάδας 2 ή περισσότε-
ρα) μέλη με μελάνωμα, πολλαπλά πρωτοπαθή μελανώματα σε ένα ασθε-
νή, μικρή ηλικία εμφάνισης της νόσου και/ή συνύπαρξη καρκίνου του
παγκρέατος μπορεί να υποδηλώνουν γενετική προδιάθεση.187 Τα μέλη
αυτών των οικογενειών θα πρέπει να εκπαιδεύονται πώς να αποφεύγουν
την έντονη έκθεση στον ήλιο (LOE: IIa, GOR: A) και πώς να εξετάζουν οι
ίδιοι το δέρμα τους σε τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους,
(LOE: III, GOR: A) ενώ οι μελαγχρωματικές τους βλάβες θα πρέπει να
εξετάζονται τακτικά από δερματολόγο.184 (LOE: IIb, GOR: A) Επίσης, τα
μέλη αυτών των οικογενειών είναι υποψήφια για γενετικό τεστ για την
εκτίμηση του γενετικού κινδύνου εμφάνισης μελανώματος με την προ-
ϋπόθεση ότι έχει εντοπιστεί στα πάσχοντα μέλη η παθογόνος μετάλλαξη.
(LOE: IV, GOR: -)
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Παρόλα αυτά, το γενετικό τεστ στο οικογενές μελάνωμα παρουσιάζει
ορισμένες πολύπλοκες πτυχές188:
• Στην πλειοψηφία των οικογενειών, δεν ανιχνεύεται η υπεύθυνη μετάλ-

λαξη, καθώς οι γνώσεις μας για τη γενετική του οικογενούς μελανώ-
ματος είναι ακόμα ελλιπείς.

• Η διεισδυτικότητα των πολυμορφισμών του CDKN2A εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες (όπως το γεωγραφικό πλάτος, η ηλικία, η πα-
ρουσία άλλων μεταλλάξεων στο MC1R).

• Η κλινική χρησιμότητα του γενετικού τεστ αμφισβητείται γιατί το απο-
τέλεσμα μπορεί να μην επηρεάζει την κλινική πρακτική. (LOE: IV,
GOR: B)

• Δεν υπάρχουν προς το παρόν κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμε-
τώπιση οικογενειών με μεταλλάξεις στο CDKN2A.

• Εντούτοις, η συνύπαρξη σε οικογένειες μελανώματος και καρκίνου
του παγκρέατος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να συζητείται το
ενδεχόμενο γενετικού τεστ. (LOE: IV, GOR: B)

• Οι θεράποντες ιατροί πρέπει να συζητούν και να ενημερώνουν τα μέ-
λη των οικογενειών για τις κλινικές και ψυχολογικές συνέπειες πριν
τη διενέργεια του τεστ. (LOE: III, GOR: A)

• Το γενετικό τεστ και η εκπαίδευση των οικογενειών παρέχουν την ευ-
καιρία να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας γύρω από τους παράγοντες
κινδύνου εμφάνισης μελανώματος, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι ψυχολογικοί παράγοντες και ανησυχίες. (LOE:
IV, GOR: B)

2. ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Το ηλικιακό όριο για τον χαρακτηρισμό του παιδιού είναι ασαφές. Βιολο-
γικά χαρακτηρίζεται έτσι ο άνθρωπος στο στάδιο της ανάπτυξης από την
γέννηση έως την εφηβεία. Το μελάνωμα της προεφηβικής ηλικίας είναι
σπάνιο και προκύπτει κυρίως επί εδάφους ενός μεγάλου συγγενούς με-
λανοκυτταρικού σπίλου (ΣΜΣ) είτε ως μια σπιτσοειδής μελανοκυτταρική
βλάβη. Σε μικρούς και μεσαίους ΣΜΣ ο κίνδυνος μελανώματος δεν έχει
επαρκώς εκτιμηθεί, αλλά η βιβλιογραφία αναφέρει σπάνια περιπτώσεις
μελανώματος σε μεσαίου μεγέθους ΣΜΣ. Ο μεγάλος ΣΜΣ δύναται να
αποτελεί παράγοντα νευροδερματικής μελάνωσης με συμμετοχή του
ΚΝΣ. Ο κίνδυνος μελανώματος σε μεγάλους ΣΜΣ κυμαίνεται σε διάφο-
ρες μελέτες μεταξύ είναι 2-5% (έως και 20%), όπου παρατηρείται σε με-
γαλύτερο βαθμό κατά την πρώτη δεκαετία της ζωής και ιδιαίτερα κάτω
από την ηλικία των 5 ετών. Η προφυλακτική αφαίρεση μικρών και μεσαί-
ων ΣΜΣ δεν έχει τεκμηριωμένο όφελος, σε μεγάλους πιθανά να μειώνει
τον κίνδυνο ενός μελανώματος.189 Στις σπιτσοειδείς βλάβες, η ατυπία
της εικόνας και η ταχεία εξέλιξη αποτελούν συνήθως τις περιπτώσεις
που ο κλινικός γιατρός θέτει στη διαφορική διάγνωση το μελάνωμα, και
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προβαίνει στη διαγνωστική εξαίρεση της ύποπτης βλάβης. Επί υποψίας
κακοήθειας μετά τη βιοψία μιας σπιτσοειδούς βλάβης συστήνεται η εκτί-
μηση της αλλοίωσης από έμπειρους στο αντικείμενο παθολογοανατό-
μους.190,191 

Σε γενικές γραμμές, το μελάνωμα, αν και σπάνιο, αποτελεί την πιο
κοινή μορφή καρκίνου του δέρματος στα παιδιά, ακολουθουμένη από
τους καρκίνους των επιδερμιδικών κυττάρων.192,193 Σε μια αναδρομική με-
λέτη, όπου διερευνήθηκαν 22524 ιστοπαθολογικές εκθέσεις δέρματος,
από ασθενείς ηλικίας κάτω των 20 ετών, εντοπίστηκαν 38 μελανώματα,
33 εκ των οποίων σε ασθενείς ηλικίας 15 έως 19 ετών.194

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαγιγνώσκονται περίπου 425 νέα μελανώ-
ματα σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 20 ετών ετησίως.195 Ο αριθμός αυτός
αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των νέων μελανωμάτων ετησίως, και
στο 8 % του συνόλου των καρκίνων σε παιδιά ηλικίας 15 έως 19 ετών.196

Η επίπτωση του παιδικού και εφηβικού μελανώματος παρουσίασε αύξη-
ση κατά 2% ετησίως μεταξύ των ετών 1973 και 2009, πλήττοντας κυρίως
κορίτσια ηλικίας από 15 έως 19 ετών.196

Όπως και στο μελάνωμα των ενηλίκων, απαραίτητη στην διάγνωση
του παιδικού μελανώματος είναι η χειρουργική εκτομή και η διενέργεια
βιοψίας. (LOE: Ia, GOR: A) Πάντα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι
στα παιδιά η διάγνωση του μελανώματος μπορεί να παρουσιάσει δυσκο-
λίες, καθώς σε αυτές τις ηλικίες συχνά απαντώνται σπιτσοειδείς βλάβες,
οι οποίες ενώ έχουν ανησυχητική ιστοπαθολογική και κλινική εικόνα, εί-
ναι απολύτως καλοήθεις. Η διενέργεια ανοσοϊστοχημείας και ευαίσθη-
των μοριακών τεχνικών, όπως CGH και FISH, ενδέχεται να βοηθήσει
στην διαφοροδιάγνωση των βλαβών αυτών. (LOE: III, GOR: B) (adden-
dum V) Τα ασφαλή χειρουργικά όρια είναι πανομοιότυπα με εκείνα του
μελανώματος των ενηλίκων.197 (Πίνακας 8) Η διενέργεια βιοψίας φρου-
ρού λεμφαδένα θα πρέπει να συνιστάται σε βλάβες με βάθος κατά Bres-
low μεγαλύτερου από 1 mm ή σε εκείνους των οποίων οι βλάβες είναι λε-
πτότερες από 1 mm κατά Breslow αλλά συνοδεύονται από εξέλκωση,
εκτεταμένη υποστροφή ή μιτώσεις ≥1 ανά mm2.198-200 (LOE: III, GOR: A)

Σε ασθενείς όπου ο φρουρός λεμφαδένας ανευρίσκεται θετικός, θα
πρέπει να πραγματοποιείται λεμφαδενικός καθαρισμός της περιο-
χής.197,200 (LOE: III, GOR: A) Ταυτόχρονα, ανάλογα με τη σταδιοποίηση
του μελανώματος, θα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα χορήγησης
προφυλακτικής θεραπείας με ιντερφερόνη-α2β.200-202 (LOE: III, GOR: B)
Σε περιπτώσεις ασθενών με απομακρυσμένες μεταστάσεις, μπορεί να
χορηγηθούν θεραπευτικά σχήματα με ιντερφερόνη, δακαρβαζίνη, τεμο-
ζολομίδη, sorafenib, ή ιντερλευκίνη-2.101 (LOE: III, GOR: A) Μέχρι στιγμής
δεν υπάρχουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των νεώτερων, στο-
χευμένων θεραπειών όπως οι αναστολείς BRAF/MEK ή ανοσοθεραπείες
στο παιδικό μελάνωμα.104,122 
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3. ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
Παρά τη γενική παραδοχή ότι η κύηση αυξάνει τη δραστηριότητα των
μελανοκυττάρων όπως τεκμηριώνεται από την παρατηρούμενη σε αυ-
τήν υπερμελάγχρωση, δεν υπάρχει σημαντική απόδειξη ότι οι μελανο-
κυταρικοί σπίλοι αλλάζουν σημαντικά κατά τη διάρκειά της. Επομένως
συστήνεται η διαγνωστική αφαίρεση των σπίλων εκείνων που αλλάζουν
και έχουν χαρακτηριστικά ύποπτα για μελάνωμα κατά την κύηση. Η
κύηση από μόνη της δεν θα πρέπει να αποτελέσει λόγο καθυστέρησης
της διάγνωσης. (LOE: Ia, GOR: A) Η διαγνωστική αφαίρεση της ύπο-
πτης βλάβης δύναται να γίνει με τη χρήση τοπικού αναισθητικού με τη
σύμφωνη γνώμη του ασθενούς και του γυναικολόγου του. (LOE: Ia,
GOR: A) Το μελάνωμα είναι συχνό σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλι-
κίας και η επίπτωση του υπολογίζεται σε περίπου 1 στις 40.000 κυή-
σεις. Όμως η κύηση δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο ενός μελανώ-
ματος, ούτε να επηρεάζει την μετέπειτα πορεία του η οποία εξαρτάται
από το πάχος του και την ύπαρξη εξέλκωσης. Μετέπειτα κυήσεις δεν
φαίνεται να επηρεάζουν την πρόγνωση ενός μελανώματος. (LOE: III,
GOR: B) Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε μία πρόσφατη
μετά-ανάλυση αναφέρεται ότι οι ασθενείς που παρουσιάζουν μελάνωμα
κατά ή μετά την κύηση ενδέχεται να έχουν χειρότερη πρόγνωση.203 Τα
στοιχεία αυτά είναι αμφιλεγόμενα, καθώς τα αποτελέσματα των σχετι-
κών με το θέμα μετά-αναλύσεων φαίνεται να επηρεάζονται σαφέστατα
από τα inclusion – exclusion κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τους
συγγραφείς. Εξαιτίας αυτού, δεν μπορεί να γίνει σαφής σύσταση στο
θέμα.204, 205 ((LOE: Ib, GOR: 0)

Ενίοτε τίθεται το ερώτημα του προγραμματισμού μιας μελλοντικής
κύησης σε μια ασθενή με μελάνωμα. Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
που εντός 5 ετών είχαν διαγνωσθεί και αντιμετωπισθεί για μελάνωμα
υψηλού κινδύνου και σκέφτονται μια μελλοντική κύηση θα πρέπει να ενη-
μερωθούν πλήρως για την πρόγνωση του νοσήματος τους. Δεν υπάρ-
χουν σαφείς σχετικές οδηγίες, όμως αν η ασθενής πάσχει από μελάνωμα
υψηλού κινδύνου μπορεί να συστηθεί μια αναμονή 2-5 ετών έως την επό-
μενη κύηση, καθότι το μελάνωμα συνήθως υποτροπιάζει τα πρώτα έτη.
(LOE: III, GOR: B) Ενώ στα παχιά μελανώματα ο κίνδυνος υποτροπής εί-
ναι σαφώς μεγαλύτερος, στα λεπτά μελανώματα αν και χαμηλός δεν εί-
ναι μηδενικός. Επομένως, τελική απόφαση βρίσκεται στον ασθενή μετά
από κατάλληλη ενημέρωση. Καθώς η αντισύλληψη και η ορμονική θερα-
πεία υποκατάστασης δεν επηρεάζουν τον κίνδυνο μελανώματος, δεν
προκύπτει να υπάρχει αντένδειξη για αυτές σε γυναίκες με ιστορικό με-
λανώματος. (LOE: III, GOR: B)
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4. ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Το μελάνωμα στους ηλικιωμένους χαρακτηρίζεται από χαμηλότερα πο-
σοστά επιβίωσης καθώς αρνητικοί προγνωστικοί δείκτες κατά τη διάγνω-
ση όπως το πάχος, η εξέλκωση κ.α., βρίσκονται σε υψηλότερο ποσοστό
σε αυτή την ηλικία.206 Η χειρότερη πρόγνωση του μελανώματος στους
ηλικιωμένους πιθανώς να είναι αποτέλεσμα μιας καθυστερημένης διά-
γνωσης, καθώς η ενημέρωση και εγρήγορση (αυτοεξέταση, γνώση πρώι-
μων συμπτωμάτων, κλπ) στους υπερήλικες είναι ελλιπής. Η εξέλκωση και
αιμορραγία αποτελούν τους κύριους λόγους αναζήτησης ιατρικής βοή-
θειας.206 Τα ανωτέρω πιθανά σχετίζονται και με την διάγνωση μεγαλύτε-
ρου ποσοστού οζωδών μελανωμάτων και μελανωμάτων επί εδάφους κα-
κοήθους φακίδας, που για ξεχωριστούς λόγους το καθένα οδηγούν σε
καθυστερημένη διάγνωση.206, 207 Όμως η προχωρημένη ηλικία αποτελεί
από μόνη της ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα. Έτσι, ασθενείς με
μελάνωμα άνω των 80 ετών έχουν 1.5-2.2 φορές αυξημένο κίνδυνο σε
σχέση με μικρότερες ηλικίες.207 Αντικείμενο συζήτησης αποτελεί η μετα-
βολή στην ανοσολογική λειτουργία που επέρχεται σε προχωρημένη ηλι-
κία.206 Ακόμη και η πιθανότητα μετάστασης στους περιοχικούς λεμφαδέ-
νες είναι μικρότερη στους ηλικιωμένους λόγω δυσλειτουργίας των λεμ-
φαγγείων. Η βιοψία εκτομής επιτρέπει με ασφάλεια τη διάγνωση του με-
λανώματος.207 (LOE: Ia, GOR: A) Η μερική βιοψία είναι μια εναλλακτική
προσέγγιση σε ένα ηλικιωμένο ασθενή με μια μεγάλη μελαγχρωματική
βλάβη στο πρόσωπο, όμως όπου είναι εφικτό πρέπει να αποφεύγεται,
καθώς λόγω της έκτασης της αλλοίωσης μια ενδεχόμενα μη αντιπροσω-
πευτική βιοψία θα δυσχεράνει τον παθολογοανατόμο. (LOE: III, GOR: B)
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1. ΕΠΙΚΤΗΤΟΙ ΣΠΙΛΟΙ
Η εμφάνιση μελανώματος οφείλεται στην αλληλεπίδραση περιβαλλοντι-
κών και φαινοτυπικών παραγόντων που σχετίζονται με τον ξενιστή. Στους
παράγοντες που σχετίζονται με τον ξενιστή συμπεριλαμβάνονται ο αριθ-
μός και το είδος των μελανινοκυτταρικών σπίλων.39

Οι κοινοί σπίλοι αποτελούν καλοήθεις όγκους από μελανινοκύτταρα
και σπιλοκύτταρα και σύμφωνα με τη Διεθνή Αντιπροσωπεία για την
έρευνα στον Καρκίνο (IARC) εμφανίζονται ως «καφέ ή μαύρες μελαγχρω-
ματικές κηλίδες ή βλατίδες, σαφώς αφοριζόμενες και σκουρότερες στο
χρώμα από το περιβάλλον δέρμα, χωρίς να έχουν τα χαρακτηριστικά των
εφηλίδων, των ηλιακών φακών, των σμηγματορροϊκών μυρμηκιών και των
café-au-lait κηλίδων».

Οι άτυποι σπίλοι, με συχνότητα εμφάνισης 2-8% στην Καυκάσια φυ-
λή, είναι επίκτητοι σπίλοι με διάμετρο ≥5mm και επίπεδο τμήμα που πλη-
ρούν τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω κριτήρια: 1) ποικιλοχρωμία, 2)
ασυμμετρία και 3) ασάφεια ορίων. Ένας ικανοποιητικός αριθμός στοιχεί-
ων υποδηλώνει ότι ο αριθμός των κοινών σπίλων αποτελεί ισχυρό προ-
γνωστικό παράγοντα για την ανάπτυξη μελανώματος και ότι η παρουσία
άτυπων σπίλων μπορεί να παίζει ανεξάρτητο ρόλο.208 

Ο κίνδυνος μελανώματος αυξάνει, όσο αυξάνει ο αριθμός και η κλινι-
κή ατυπία στους σπίλους ενός ατόμου; είναι χαμηλός σε άτομα με λίγους
κοινούς σπίλους, υψηλότερος σε άτομα με περισσότερους κοινούς σπί-
λους και πολύ υψηλός στα άτομα με πολλούς, κλινικά άτυπους (δυσπλα-
στικούς) σπίλους. Άτομα με >100 κοινούς σπίλους έχουν 7 φορές (6,89;
95% CI 4,63–10,3) πιο αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος από
αυτά με λίγους σπίλους (<15 σπίλοι).3 Επίσης ο μεγαλύτερος αριθμός
σπίλων σχετίζεται στενά με την εμφάνιση μελανώματος σε μη ηλιοεκτε-
θειμένες περιοχές του σώματος, όπως ο κορμός και τα κάτω άκρα.39 Ο
μεγάλος συνολικός αριθμός δυσπλαστικών σπίλων είναι στενά συνδεδε-
μένος με αυξημένο κίνδυνο μελανώματος, ανεξάρτητα από τον συνολικό
αριθμό όλων των σπίλων; άτομα με >5 άτυπους σπίλους έχουν 6 φορές
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(6,4; 95% CI 3,8–10,3) πιο αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος από
αυτά χωρίς άτυπους σπίλους.3, 39

Οι περισσότερες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ταξινομούν τους
παράγοντες κινδύνου, «>100 κοινοί σπίλοι» και «>5 άτυποι σπίλοι» ως
“πολύ υψηλού κινδύνου”. Το όριο όμως που διαχωρίζει τα άτομα υψηλού
από τα άτομα χαμηλού κινδύνου δεν έχει ακόμη πλήρως διασαφηνιστεί.

2. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΠΙΛΟΙ
Οι συγγενείς σπίλοι (ΣΜΣ) εμφανίζονται κατά τη γέννηση, στις πρώτες
εβδομάδες ή, κατά άλλους, μέσα στα πρώτα 2 έτη της ζωής και η συχνό-
τητα εμφάνισής τους κυμαίνεται συνήθως από 1-6%. Διακρίνονται σε μι-
κρούς ≤1,5cm (διάμετρος στην ενήλικο ζωή), με συχνότητα 1:100 γεννή-
σεις, μεσαίους 1,6-19,9cm, 1:1000 γεννήσεις, μεγάλους ≥20cm, 1:20 000
γεννήσεις και γιγάντιους (ΓΣΣ) > 40-60cm, 1: 500 000 γεννήσεις.209 

Οι σπίλοι αυτοί σχετίζονται με την εμφάνιση της νευροδερματικής με-
λάνωσης, όταν τα μελανινοκύτταρα πολλαπλασιάζονται μέσα στις λεπτές
μήνιγγες και το εγκεφαλικό παρέγχυμα (κυρίως οι ΓΣΣ, με πολλές δορυ-
φόρες βλάβες και εντόπιση στο κεφάλι και το λαιμό) και με την ανάπτυξη
μελανώματος, τόσο στο δέρμα, όσο και εξωδερματικά, κυρίως σε περιο-
χές του κεντρικού νευρικού συστήματος.209 Το μέγεθος του σπίλου σχε-
τίζεται άμεσα με την πιθανότητα εμφάνισης νευροδερματικής μελάνω-
σης, η οποία και απαντάται συχνότερα σε ασθενείς με ΓΣΣ.210 

Ο κίνδυνος ανάπτυξης μελανώματος στους μικρούς και μεσαίους ΣΣ
είναι μικρός και εμφανίζεται σε <1% των περιπτώσεων, στην περιφέρεια
της βλάβης, κατά τη διάρκεια ή μετά την εφηβεία και επιφανειακά στο
επίπεδο του δερματοεπιδερμιδικού συνδέσμου.211 

Στους ΓΣΣ η συχνότητα εμφάνισης μελανώματος είναι μεγαλύτερη;
αυτή ποικίλλει στη βιβλιογραφία από 0-50%, αλλά συνηθέστερα κυμαίνε-
ται από 5-10%. Εδώ μελάνωμα αναπτύσσεται οπουδήποτε στη βλάβη,
στο 70% των περιπτώσεων σε μικρότερες ηλικίες, πριν από την εφηβεία
και σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος. Το 55% των αναφερόμενων
στη βιβλιογραφία μελανωμάτων επί ΓΣΣ ήταν θανατηφόρα με μέση ηλι-
κία θανάτου τα 10 έτη.

Ο κίνδυνος εμφάνισης μελανώματος στους συγγενείς σπίλους αυξά-
νει με:211

• Το μέγεθος
• Τον αριθμό των δορυφόρων βλαβών (>20 δορυφόρες βλάβες) και 
• Την εντόπιση στον κορμό (αν και οι γνώμες διίστανται πάνω σ’ αυτό) 

3. ΣΠΙΛΟΙ SPITZ
Οι κοινοί σπίλοι Spitz αποτελούν καλοήθεις μελανινοκυτταρικούς σπί-
λους από μεγάλα επιθηλιοειδή, ατρακτοειδή μελανινοκύτταρα που δια-
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τάσσονται σε δεσμίδες. Συχνά εμφανίζονται στην παιδική ηλικία ως θο-
λωτές βλατίδες/οζίδια, με διάμετρο <6mm, χρώματος ερυθρού/ροζ/κα-
φέ ή ως μαύρες επίπεδες μελαγχρωματικές βλάβες (Reed nevus ή pig-
mented Spitz nevus). Συνιστούν το 1% των αφαιρεθέντων σπίλων στα
παιδιά.212, 213

Στο άλλο άκρο του φάσματος, άτυπες μελαγχρωματικές βλάβες με
σπιτσοειδή χαρακτηριστικά παρουσιάζουν τέτοιο πλειομορφισμό και
ιστολογικά χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορική διάγνωση από το
μελάνωμα δύσκολη ή αδύνατη. Για αυτούς τους όγκους χρησιμοποιείται
σήμερα ο όρος άτυπα σπιτσοειδή νεοπλάσματα με αδιευκρίνιστη κακοή-
θη δυναμική (atypical spitzoid neoplasms with uncertain malignant poten-
tial).212-214 

Κανένα κλινικό ή δερματοσκοπικό χαρακτηριστικό δεν είναι απολύ-
τως αξιόπιστο στη διαφορική διάγνωση του σπίλου Spitz από το μελάνω-
μα.215 

• Βλάβες μικρές (<1 cm), δερματοσκοπικά τυπικές που εμφανίζονται
σε άτομα έως 12 ετών μπορεί να υποβάλλονται σε τακτική παρακο-
λούθηση κάθε 3-6 μήνες.

• Όλες οι βλάβες με χαρακτηριστικά σπίλου Spitz σε άτομα μεγαλύτε-
ρα των 12 ετών πρέπει να αφαιρούνται και να εξετάζονται ιστολογικά.

4. ΚΥΑΝΟΙ ΣΠΙΛΟΙ
Οι κυανοί σπίλοι αντιπροσωπεύουν καλοήθεις μελανινοκυτταρικούς σπί-
λους με κυρίαρχο ιστοπαθολογικό εύρημα τον πολλαπλασιασμό βαθειά
κεχρωσμένων μελανινοκυττάρων στο δικτυωτό χόριο.216 Η κλινική και
δερματοσκοπική διάγνωσή τους είναι συνήθως εύκολη, όταν πρόκειται
για χρόνιες, σταθερές βλάβες με ομοιογενή μπλε-γκρι μελάγχρωση και
απουσία διαγνωστικών κριτηρίων μελανώματος.217 Όταν το ιστορικό της
βλάβης είναι άγνωστο, σε ενήλικες ασθενείς, ή όταν η βλάβη είναι πρό-
σφατη και αλλάζει, τότε πρέπει να αφαιρείται για τον αποκλεισμό μελα-
νώματος ή μετάστασης από μελάνωμα.216 Τα μελανώματα που μοιάζουν
με κυανούς σπίλους (blue nevus like melanomas) είναι σπάνια, εμφανί-
ζονται πιο συχνά σε άνδρες, στην 4η δεκαετία της ζωής και εντοπίζονται
οπουδήποτε στο σώμα. Όλες οι οζώδεις κυανές βλάβες, που δεν πλη-
ρούν με βεβαιότητα ξεκάθαρα κριτήρια καλοήθειας, πρέπει να αφαι-
ρούνται για την αποφυγή του κινδύνου καθυστέρησης της διάγνωσης
ενός οζώδους μελανώματος.216
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1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ABCDE
• Ασυμμετρία (A/Asymmetry): Η ασυμμετρία θεωρείται ένα κοινό χα-

ρακτηριστικό των άτυπων μελαγχρωματικών βλάβων. Ωστόσο, υπάρ-
χουν διάφορες μελαγχρωματικές βλάβες που μπορεί να είναι ασύμ-
μετρες χωρίς να θεωρούνται κακοήθεις. Σε αυτές συμπεριλαμβάνον-
ται οι café au lait κηλίδες, οι ink-spot lentigos και οι σπιλοκυτταρικοι
σπίλοι, Από την άλλη πλευρά, οι βλάβες όπως τα οζώδη μελανώματα
είναι απόλυτα συμμετρικες εμφανίζοντας επιθετική συμπεριφορά.
Ωστόσο, οι άτυποι σπίλοι, το μελάνωμα επί κακοήθους φακίδας, οι
σπιτσοειδείς όγκοι, οι μελανοκυτταρικοι όγκοι άγνωστου κακοήθους
δυναμικού (MELTUMPs), το επιφανειακό μελάνωμα και το κακόηθες
μελάνωμα των άκρων εμφανίζουν ασυμμετρία και απαιτούν άμεση αν-
τιμετώπιση. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της ασυμμετρίας ως κριτή-
ριο στη διάγνωση του κακοήθους μελανώματος θεωρείται ότι είναι
57% και 72% αντίστοιχα.218

• Όρια (B-Border): Ως μη σαφώς αφοριζόμενα όρια σε μια μελαγχρω-
ματική βλάβη ορίζουμε την ύπαρξη «θολών», τραχιών, με εγκοπές ή
ακανόνιστων συνόρων. Αυτό το χαρακτηριστικό αποτελεί την κλινική
εκδήλωση της βιολογικής συμπεριφοράς των κακοήθων μελανοκυτ-
τάρων ιδιαίτερα κατά τη φάση της ακτινικής ανάπτυξης και συνδέεται
άμεσα με τη διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής σπίλου σε
ιστολογικό επίπεδο. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με τον κανόνα ασυμμε-
τρία, ασαφή όρια μπορούν να παρατηρηθούν και σε απόλυτα καλοή-
θεις βλάβες (café au lait κηλίδες, σπιλοκυτταρικός σπίλος κ.λπ.), ενώ
βλάβες με σαφώς καθορισμένα σύνορα, όπως το οζώδες μελάνωμα,
μπορεί να εμφανίζουν ιδιαίτερα επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Η
ευαισθησία και η ειδικότητα των ασαφών ορίων ως κριτήριο στη διά-
γνωση του μελανώματος θεωρείται ότι είναι 57% και 71% αντίστοι-
χα.218

• Χρώμα (C/Color): Η χρωματική ανομοιομορφία είναι ένα άλλο χαρα-
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κτηριστικό που σχετίζεται στενά με τους άτυπους σπίλους. Τα μελα-
νώματα παρουσιάζουν χρωματικές ανωμαλίες και μπορεί να εμφανί-
ζονται με μαύρο, ιώδες, γκρι, καφέ και κόκκινο χρώμα. Διάφορες με-
λέτες έχουν αναφέρει ότι τα κυρίαρχα χρώματα που απαντώνται στα
επιφανειακώς επεκτεινόμενα μελανώματα είναι το σκούρο καφέ και
το μαύρο, ενώ στα οζώδη μελανώματα είναι το ροζ και το μαύρο.30

Τα αμελανωτικά και τα οζώδη μελανώματα μπορεί να παρουσιάζουν
χρωματική ομοιομορφία (ροζ ή κοκκινωπό χρώμα) και, ως εκ τούτου,
εύκολα συγχέονται με τους κυανούς σπίλους ή τα αιμαγγειώματα. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, όπου η κλινική διάγνωση είναι αβέβαιη, οι ύπο-
πτες βλάβες πρέπει να απομακρύνονται αμέσως και να εξετάζονται
ιστολογικά.218

• Διάμετρος (D/Diameter): Η διάμετρος θεωρείται επίσης ένα σημαντι-
κό κριτήριο για τη διάγνωση του μελανώματος . Γενικώς, πιστεύεται
ότι οι σπίλοι με διάμετρο> 6 χιλιοστά δύνανται να παρουσιάσουν
υψηλότερο κίνδυνο εκτροπής σε κακοήθεια. Ωστόσο, έχουν παρατη-
ρηθεί μελανώματα με διαμέτρους μικρότερες από 6 χιλιοστά, ενώ άλ-
λες βλάβες, όπως π.χ. συγγενείς μελανοκυτταρικοί σπίλοι, είναι εντε-
λώς καλοήθεις παρά το γεγονός ότι έχουν διαμέτρους μεγαλύτερες
από 6 mm. Ένας αριθμός μελετών έχει αξιολογήσει τη συχνότητα
των μικρής διαμέτρου μελανωμάτων αναφέροντας ότι τα «μικρά» με-
λανώματα μπορούν να αποτελούν το 2,2% (<6 χιλιοστά) έως το 22%
(<5 χιλιοστά) όλων των μελανωμάτων.219,220 Πρέπει να αναφερθεί,
ωστόσο, ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ της διάμετρου της
βλάβης και της κλινικής συμπεριφοράς των βλαβών.30 

• Εξέλιξη (E/Evolution or Elevation): Η κλινική εξέταση μιας ύποπτης
μελανοκυτταρικης βλάβης περιλαμβάνει μια αξιολόγηση της εξέλιξης
της βλάβης αυτής με το πέρασμα του χρόνου. Οι πρόσφατες αυξή-
σεις σε διάμετρο, οι αλλαγές στη μορφολογία (χρώμα, σχήμα, συμ-
μετρία κλπ) ή η εμφάνιση συμπτωματολογίας (κνησμός , αιμορραγία
ή άλγος) είναι παράγοντες που θα μπορούσαν να κατευθύνουν προς
τη διάγνωση ενός μελανώματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η "Ε" συνιστώσα του ακρωνυμίου ABCDE
αναφέρεται στην αύξηση του ύψους (Elevation), που συχνά παρατηρείται
στα οζώδη μελανώματα ή στο οζώδες μέρος ενός επιπολής επεκτεινόμε-
νου μελανώματος, ενός μελανώματος επί κακοήθους φακίδας ή ενός με-
λανώματος των άκρων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το οζώδες
μελάνωμα δεν ακολουθεί τους κανόνες που παρατηρούνται σε άλλους
τύπους μελανωμάτων, καθώς συχνά είναι συμμετρικό με σαφώς αφορι-
ζόμενα όρια και ομοιογενές χρώμα. Ωστόσο, είναι μια ταχέως αναπτυσ-
σόμενη βλάβη που χαρακτηρίζεται από ταχείες αλλαγές στο μέγεθος, το
σχήμα και το ύψος.30
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗ-
ΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
Για τη δερματοσκοπική διάγνωση του μελανώματος προτείνονται διάφο-
ροι διαγνωστικοί αλγόριθμοι, όπως η ανάλυση προτύπου, ο κανόνας
ABCD, η μέθοδος Menzies, ο κατάλογος των 7 σημείων, ο κατάλογος
των 3 σημείων, η μέθοδος «χάος και οδηγά σημεία» κ.α..221 Πλην της
ανάλυσης προτύπου, που είναι και η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθο-
δος, οι υπόλοιπες διακρίνουν απλώς τις ύποπτες βλάβες, οι οποίες πρέ-
πει να εξεταστούν περαιτέρω ιστολογικά. Στην ανάλυση προτύπου, δια-
κρίνονται 2 βήματα: στο πρώτο διευκρινίζεται αν η βλάβη είναι μελανο-
κυτταρική ή μη μελανοκυτταρική και στο δεύτερο, αν η βλάβη είναι κα-
λοήθης ή κακοήθης.221 Επιπροσθέτως, στο δεύτερο βήμα επιχειρείται η
ακριβής δερματοσκοπική διάγνωση, καθόσον αταξινόμητες βλάβες μπο-
ρεί επίσης να υποκρύπτουν ένα μελάνωμα, πράγμα που πρέπει να ξεκα-
θαρίζεται με ιστολογική εξέταση. 

Στη συνολική δερματοσκοπική αξιολόγηση, ένα μελάνωμα χαρακτη-
ρίζεται από ασυμμετρία, ποικιλοχρωμία (>2 χρώματα: μαύρο, ανοικτό
καστανό, σκούρο καστανό, γκρι, ερυθρό, λευκό) και χαοτική εικόνα. Το
συνολικό πρότυπο μπορεί να είναι πολυσύνθετο, “δίκην αστρικής έκρη-
ξης» ή μη ειδικό.222 Δεν υπάρχουν απολύτως ειδικά για το μελάνωμα δερ-
ματοσκοπικά κριτήρια. Έχουν περιγραφεί όμως τα εξής ειδικά του μελα-
νώματος τοπικά δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά: άτυπο δίκτυο, ακανό-
νιστες ακτινωτές γραμμώσεις ή ψευδοπόδια, κυανόλευκο πέπλο, ακανό-
νιστες κουκίδες και σφαιρίδια, περιοχές χωρίς δομή ποικίλου χρώματος,
υποστροφή και χρυσαλίδα ή κρυσταλλικές δομές. 223,224 

Τα δερματοσκοπικά ευρήματα συσχετίζονται με το πάχος (κατά Bres-
low) του μελανώματος, επιτρέποντας την προεγχειρητική εκτίμηση του
πάχους. Το λεπτό μελάνωμα (<0,5mm) χαρακτηρίζεται από την παρου-
σία άτυπου δικτύου, σκουρόχρωμων κηλίδων ή περιοχών υποστροφής.
Το ενδιάμεσου πάχους (>0,5 mm <2mm) μελάνωμα παρουσιάζει πολυ-
σύνθετο πρότυπο με πολλά χρώματα και κρυσταλλικές δομές, ενώ το
παχύ μελάνωμα (>2mm) χαρακτηρίζεται από παρουσία κυανού και μαύ-
ρου χρώματος ή κυανόλευκου πέπλου.18, 225

Το αμελανωτικό μελάνωμα αποτελεί διαγνωστική πρόκληση. Το συνο-
λικό πρότυπο είναι μη ειδικό, ενώ στα τοπικά δερματοσκοπικά του χαρα-
κτηριστικά περιλαμβάνονται τα πολύμορφα αγγεία (συνδυασμός στιγμο-
ειδών, ανώμαλων γραμμοειδών και αγγείων «δίκην εκπωματιστήρα φελ-
λών»), οι ερυθρογαλακτόχροες περιοχές και η χρυσαλλίδα. Στο υπομε-
λανωτικό μελάνωμα, εκτός των παραπάνω, παρατηρούνται υπολειμματι-
κά δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά μελακυτταρικής βλάβης.226, 227

Στα μελανώματα που μπορεί δερματοσκοπικά να χαρακτηριστούν ως
ψευδώς αρνητικά, εκτός από το αμελανωτικό/υπομελανωτικό μελάνωμα,
περιλαμβάνονται επίσης τα μελανώματα που μιμούνται καλοήθεις μελα-
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νοκυτταρικές βλάβες (δυσπλαστικό σπίλο, σπίλο Spitz/Reed, κυανό σπί-
λο, χοριακό σπίλο, υποτροπιάζοντα σπίλο, σπίλο Sutton) και εκείνα που
μιμούνται καλοήθεις μη μελανοκυτταρικές βλάβες (πυογόνο κοκκίωμα ή
άλλη αγγειακή βλάβη, σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση).212, 214

Το μελάνωμα του ηλιοεκτεθειμένου δέρματος, που αναπτύσσεται επί
κακοήθους φακίδας, εξελίσσεται δερματοσκοπικά σε 4 φάσεις, ήτοι: ανι-
σοκατανομή της μελάγχρωσης γύρω από τα θυλακικά στόμια, δακτυλι-
οειδές-κοκκιώδες πρότυπο (γκρι χρώμα, “κύκλος εντός κύκλου”, ρομβο-
ειδείς δομές και ομοιογενής μελάγχρωση με αρχική διατήρηση και τελι-
κή εξαφάνιση των θυλακικών στομίων. Επιπλέον, στα πλαίσια της νεοαγ-
γείωσης μπορεί να παρατηρηθούν ερυθρές ρομβοειδείς δομές και αυξη-
μένο αγγειακό δίκτυο.228, 229 

Το μελάνωμα των άκρων χαρακτηρίζεται από το πρότυπο των παράλ-
ληλων ακρολοφιών (παχιές καστανές γραμμές που περικλείουν τα λευκά
στόμια των εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων) ή από μια ακανόνιστη μελάγ-
χρωση με ασυμμετρία και ποικιλοχρωμία.230, 231 Το μελάνωμα των ονύχων
χαρακτηρίζεται από καστανόμαυρη επιμήκη ταινία που αποτελείται από
επιμέρους επιμήκεις γραμμές με διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό πά-
χος, άνιση μεταξύ τους απόσταση και απώλεια της παράλληλης διάτα-
ξης τους. Μπορεί να υπάρχουν σταγόνες αίματος και ακανόνιστη μελάγ-
χρωση του περιονυχίου (πρότυπο παράλληλων ακρολοφιών).231 
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1. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ47

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΚΟΠΗ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) 

1.1. Δέρματος ή βλεννογόνου με αλλοίωση / ευρύτερη 
εκτομή δέρματος

Περιγραφή:
• Σχήμα εξαιρεθέντος δέρματος ή βλεννογόνου (ατρακτοειδές, υπο-

στρόγγυλο, τριγωνικό, ακανόνιστο).
• Διαστάσεις κατά επιφάνεια (έκταση) δέρματος ή βλεννογόνου 

( _Χ_cm).
• Πάχος δέρματος / υποδορίου λίπους / μαλακών μορίων ( _cm).
• Διαστάσεις κατά επιφάνεια (έκταση) βλάβης ( _Χ_ cm)
• Ύψος βλάβης ( _cm) επί παρουσίας ύβου
• Χρώμα, συμμετρία ή ασυμμετρία, όρια και σχήμα βλάβης.
• Φωτογραφία ή σχεδιάγραμμα σε ειδικές περιπτώσεις.
• Μήκος ουλής ή αλλοιώσεις στο γύρω δέρμα και τα μαλακά μόρια, σε

υλικό ευρύτερης εκτομής.

Τρόπος κοπής / επεξεργασίας
• Μονιμοποίηση σε ουδέτερο διάλυμα φορμόλης
• Σήμανση με σινική μελάνη των ορίων του εξαιρεθέντος τεμαχίου. (Σι-

νική διαφόρων χρωμάτων συνιστάται σε μεγάλου μεγέθους βλάβες ή
με ειδικές -με ράμματα- σημάνσεις από το χειρουργό). Δεν απαιτείται
σε δειγματοληπτικές βιοψίες που διενεργούνται για διαγνωστικούς
λόγους.

• Κοπή δειγματοληπτικής εκτομής με τρυπάνι (punch biopsy) σε δύο
(2) τμήματα κάθετα προς τη δερματική επιφάνεια, επί μεγάλης διαμέ-
τρου υλικού. Αποφεύγεται η κοπή υλικών μικρής διαμέτρου.
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• Κοπή μικρού και μέσου μεγέθους υλικού (δέρματος ή βλεννογόνου με
βλάβη ή ουλή) κάθετα προς τον επιμήκη άξονα του τεμαχίου και σε
παράλληλες τομές πάχους 2mm (για μικρού και μέσου μεγέθους υλι-
κά) με συνεχή αρίθμηση (Εικόνες 3 και 4).

• Κοπή μεγάλου μεγέθους υλικού (δέρματος ή βλεννογόνου με βλάβη ή
ουλή) σε τομές πάχους 2mm, κάθετα φερόμενες προς τον επιμήκη
άξονα του κατά τη μεσότητά του και σε τομές παράλληλες προς τον
επιμήκη άξονα του υλικού στα δύο άκρα του (Εικόνα 5).

• Κοπή ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους υλικού (δέρματος ή βλεννογόνου
με βλάβη ή ουλή) σε τομές πάχους 2mm, κάθετα φερόμενες προς τον
επιμήκη άξονα του κατά τη μεσότητά του και σε τομές παράλληλες
προς τον επιμήκη άξονα του υλικού σε περιφερική ζώνη με ειδική
αρίθμηση κατά τη φορά δεικτών ωρολογίου (Εικόνα 6).

• Έγκλιση σε κύβους παραφίνης του συνόλου της βλάβης ή της ουλής
ακόμα και σε ευμεγέθη υλικά, σε περιπτώσεις άτυπων μελαγχρωστι-
κών αλλοιώσεων ή μελανώματος. 
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• Κοπή υλικού άκρου δακτύλου με όνυχα, για μελανοκυτταρική αλλοί-
ωση, σε παράλληλες διατομές πάχους 2mm, που θα περιλαμβάνουν
τη μήτρα (ρίζα) του όνυχα, την ονυχιαία πτυχή, το επωνύχιο με τυχόν
δερματική μελάγχρωση και μικρό τμήμα όνυχα (μέχρι της περιοχής
του μηνίσκου). Ο όνυχας στο σημείο αυτό, δεν αποσπάται. 

• Η υπονύχιος περιοχή τέμνεται επίσης σε παράλληλες τομές μαζί με
την υπερκείμενη ονυχιαία πλάκα για την οποία, όταν είναι ιδιαίτερα
σκληράς σύστασης, χρησιμοποιείται γλυκερινούχο διάλυμα και ΟΧΙ
αφαλατωτικό. Επί μελανώματος, το υποκείμενο οστούν αποχωρίζεται
από τα υπερκείμενα μαλακά μόρια και εγκλείεται σε κύβους παραφί-
νης μετά ελεγχόμενη αφαλάτωση και παράλληλες διατομές πάχους
2mm

• Ο αριθμός των κύβων παραφίνης με την ανάλογη σήμανση / αρίθμη-
ση των ιστολογικών τομών και τη θέση προέλευσής τους αλλά και η
ολική έγκλειση του υλικού, θα πρέπει να αναφέρονται στην ιστολογι-
κή έκθεση. 

• Σε περιπτώσεις υλικών ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους, με προβληματι-
κή την έγκλειση του συνόλου των ορίων του εξαιρεθέντος τεμαχίου,
μπορεί να διενεργηθεί δειγματοληπτική λήψη ορισμένων μόνων το-
μών, υπό την ευθύνη, παρακολούθηση και κρίση ειδικευμένου παθο-
λογοανατόμου. Το γεγονός θα πρέπει να καταγράφεται στην ιστολο-
γική έκθεση.

• Αρχική χρώση των ιστολογικών τομών με Ηωσίνη-Αιματοξυλίνη (Η-Ε).
Συνιστάται η διάγνωση με βάση τη μορφολογική εικόνα της αλλοί-
ωσης (αρχιτεκτονική & κυτταρολογικά χαρακτηριστικά). Στη συνέχεια,
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εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικές
χρώσεις (ιστοχημικές ή ανοσοϊστοχημικές). Απαραίτητη η διατήρηση
υλικού του όγκου για τυχόν μελλοντικούς μοριακούς ελέγχους.

2. ΒΙΟΨΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΟΥ 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ76

Περιγραφή 
• Περιγραφή του συνόλου του αποσταλέντος υλικού (αριθμός τεμα-

χίων, διάμετρος κάθε τεμαχίου ( _cm)).
• Αριθμός εξαιρεθέντων λεμφαδένων.
• Διαστάσεις ( _Χ_Χ_cm) ή μεγαλύτερη διάμετρος ( _cm) κάθε λεμφα-

δένα ‘φρουρού’. Σε περίπτωση λεμφαδενικού καθαρισμού καταγρά-
φεται η μεγαλύτερη διάμετρος του μικρότερου και μεγαλύτερου των
λεμφαδένων (από _cm έως _cm)

• Χρώμα, σύσταση, όψη λεμφαδένα ή λεμφαδένων. Να περιγράφονται
τυχόν υπάρχουσες λιπώδης εκφύλιση, ίνωση, χρωστική ή τυχόν μα-
κροσκοπικά αντιληπτές μεταστατικές εστίες με τη διάμετρό τους,
όψη και χροιά τους.

• Συμπεριλαμβανόμενο τμήμα δέρματος περιγράφεται ως επί υλικού
ευρύτερης εκτομής

Τρόπος κοπής-επεξεργασίας
• Μονιμοποίηση σε ουδέτερο διάλυμα φορμόλης
• Αρχικά, διατομή του λεμφαδένα ‘φρουρού’ σε δύο ήμισυ, κατά μήκος

του μεγαλύτερου άξονά του. Στη συνέχεια, παράλληλες διατομές πά-
χους 2mm, καθενός των ημίσεων ορίζονται με συνεχόμενη σήμανση
(πχ 1,2,3,4,5 ή Α,Β,Γ,Δ,Ε, Ζ κλπ) (Εικόνα 7). Εναλλακτικά, σε μεγάλου
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μεγέθους λεμφαδένες προτείνεται από ορισμένες ερευνητικές ομά-
δες, η διατομή του λεμφαδένα φρουρού σε τομές παράλληλες μετα-
ξύ τους και κάθετες προς τον επιμήκη άξονα του λεμφαδένα (πχ
1,2,3,4,5 ή Α,Β,Γ,Δ,Ε, Ζ κλπ) (Εικόνα 8).

• Κατανομή λεμφαδένων ριζικού λεμφαδενικού καθαρισμού σε ομάδες
ανάλογα με τη διάμετρό τους (≤0.5cm, >0,5 και ≤1cm, >1cm). 

• Λεμφαδένες διαμέτρου >1cm, τέμνονται κάθετα προς τον επιμήκη
άξονα και σε τομές πάχους 2mm, με συνεχόμενη σήμανση. Ιδιαίτερα
ευμεγέθεις λεμφαδένες τέμνονται κάθετα προς τον επιμήκη άξονά
τους, σε τομές πάχους 2mm, με συνεχόμενη σήμανση.

• Η λήψη εντυπωμάτων επιτρέπει την αρχική εκτίμηση τυχόν μεταστα-
τικής νόσου σε κυτταρολογικό επίπεδο.

• Η ταχεία βιοψία υλικού λεμφαδένα “φρουρού”, δεν συνιστάται.
• Έγκλειση σε κύβους παραφίνης -με ανάλογη των τομών σήμανση-

όλου του εξαιρεθέντος υλικού λεμφαδένων. 
• Σε υλικό ριζικού λεμφαδενικού καθαρισμού, συνιστάται έγκλειση ανά

κύβο παραφίνης, με κατάλληλη αρίθμηση, 5-6 λεμφαδένες διαμέτρου
≤0,5cm ή 2 λεμφαδένων μδ >0.5cm και >1cm, διατμημένων παράλ-
ληλα προς τον επιμηκέστερο άξονά τους (4 τομές ανά κύβο).

• Σε συμπεριλαμβανόμενο τμήμα δέρματος, λαμβάνονται τομές από
τυχόν διακριτές αλλοιώσεις. Τυχαία τομή λαμβάνεται επί απουσίας
ιδιαίτερων αλλοιώσεων. 

• Πρωτόκολλο λήψης ιστολογικών τομών λεμφαδένα “φρουρού”: Αρχι-
κά, λήψη ιστολογικών τομών Η-Ε από το σύνολο των κύβων παραφί-
νης. Επί εμφανούς μεταστατικής νόσου δεν συνιστάται περαιτέρω
διερεύνηση με ανοσοχρώσεις. Επί μη εμφανούς μεταστατικής νόσου
λαμβάνονται από κάθε κύβο παραφίνης 30 συνεχόμενα αριθμημένες
ιστολογικές τομές πάχους 3-5μ, που χρωματίζονται ανά δεκάδα με Η-
Ε (1η τομή) με δείκτη S100 πρωτεΐνης (2η τομή), ΗΜΒ45 (3η τομή)
και MΑRT-1/MELAN-A (4η τομή). Εφόσον δεν τεκμηριωθεί μεταστατι-
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κή νόσος, ακολουθεί η χρώση των τομών 5, 6, 7, 8 με Η-Ε, S100,
HMB45 και Μart1/MELAN A, αντίστοιχα.

• Πρωτόκολλο λήψης ιστολογικών τομών σε υλικό ριζικού λεμφαδενι-
κού καθαρισμού. Λήψη αρχικών ιστολογικών τομών Η-Ε από το σύνο-
λο των κύβων παραφίνης. Σε λεμφαδένες με εμφανή μεταστατική νό-
σου δεν συνιστάται περαιτέρω διερεύνηση με ανοσοχρώσεις. Οι υπό-
λοιποι λεμφαδένες θα πρέπει να χρωματίζονται με δείκτη ΗΜΒ45 για
τον ασφαλή καθορισμό του συνολικού αριθμού των διηθημένων λεμ-
φαδένων.

3. ΒΙΟΨΙΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ “ΦΡΟΥΡΟΥ”

3.1. Επί παρουσίας μεταστατικής νόσου 
Επί παρουσίας μεταστατικής νόσου αναφέρεται αν πρόκειται για:
• Μονήρη ή πολυεστιακή μεταστατική νόσο.
• Μικρομετάσταση

3.2. Μεγάλη εστία μετάστασης
• Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός λεμφαδένων “φρουρών” να

αναφέρεται ο αριθμός των λεμφαδένων με μετάσταση.
• Να αναφέρονται το ποσοστό (%) διήθησης του λεμφαδένα, η διάμε-

τρος (_mm) της μεγαλύτερης εστίας, η εντόπιση του νεοπλασματι-
κού ιστού (περιφερή λεμφόκολπο, φλοιώδη υποκαψική περιοχή, μυε-
λώδη κεντρική περιοχή).

• Καταγραφή μιτώσεων (σε mm2), νεκρώσεων, τυχόν διάσπασης της
λεμφαδενικής κάψας ή / και διήθησης του περιλεμφαδενικού λίπους.
Συνιστάται η καταγραφή του βάθους διήθησης του λεμφαδένα από
την έσω επιφάνεια της κάψας.

• Καταγραφή τυχόν διήθησης αγγείων εκτός της κάψας. Αν ναι προσ-
διορίστε το είδος του αγγείου (λεμφαγγείο ή αιμοφόρο αγγείο).

4. ΡΙΖΙΚΟΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
• Καταγραφή του αριθμού των διηθημένων από το μελάνωμα λεμφαδέ-

νων.
• Καταγραφή μιτώσεων (σε mm2 επιλέγοντας την περιοχή με τις περισ-

σότερες μιτώσεις) ή νεκρώσεων της μεταστατικής εστίας.
• Καταγραφή τυχόν διάσπασης της λεμφαδενικής κάψας ή / και διήθη-

σης του περιλεμφαδενικού λίπους.
• Καταγραφή τυχόν διήθησης αγγείων εκτός της κάψας. Αν ναι προσ-

διορίστε το είδος του αγγείου (λεμφαγγείο ή αιμοφόρο αγγείο.

ADDENDUM V. ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 89

2_Layout 1  13/10/2016  3:35 μμ  Page 89



5. ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΣΕ ΔΕΡΜΑ / ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ
• Αναφέρονται η θέση ανάπτυξης του μελανώματος, τυχόν επαφή του

με την υπερκείμενη επιδερμίδα ή επιθήλιο, η διάμετρος της μεταστα-
τικής εστίας και τυχόν διήθηση αγγείων ή νεύρων. 

• Καταγράφονται ο αριθμός των μιτώσεων σε mm2 και η παρουσία νε-
κρώσεων.

• Αναφέρεται η λεμφοκυτταρική αντίδραση (TILs) 
• Δηλώνονται το ελεύθερο ή διηθημένο των ορίων εκτομής του υλικού

της βιοψίας και η απόσταση της μεταστατικής εστίας από τα όρια
εκτομής.

6. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΚΤΟΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ / ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ
• Αναφέρονται τυχόν υπολειμματικά στοιχεία μελανώματος ή σπίλου. 
• Επί παρουσίας τους συνιστάται η επανεκτίμηση των παραμέτρων του

μελανώματος μετά συνεκτίμηση των δεδομένων των 2 βιοψιών (αρχι-
κής και ευρύτερης εκτομής).

• Αναφέρεται στην ιστολογική έκθεση η απόσταση μελανώματος ή σπί-
λου από τα όρια εκτομής του δερματικού τμήματος. Τυχόν επέκταση
εστίας υποστροφής στα πλάγια όρια εκτομής θα πρέπει να καταγρά-
φεται.

• Σε περίπτωση παρουσίας εστιών νευροτροπισμού, επιβάλλεται ο
ασφαλής αποκλεισμός του ενδεχομένου ψευδούς εικόνας από εγκο-
λεασμένα καλοήθη επιθηλιακά κύτταρα (συνήθως εκκρινών αδένων)
στα πλαίσια μετεγχειρητικής, επανορθωτικού τύπου διαδικασίας. Συ-
νιστάται η χρήση ανοσοϊστοχημείας.

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΟΥ 
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
Οι ιστογενετικοί τύποι με εξαίρεση το δεσμοπλαστικό/νευροτρόπο με-
λάνωμα, θεωρούνται αμφιλεγόμενης προγνωστικής αξίας, συμβάλλουν
όμως στο σύνολό τους στην ορθή κλινική και ιστολογική διάγνωση. Το
δεσμοπλαστικό μελάνωμα στην αμιγή μορφή του (>90% δεσμοπλαστι-
κό στοιχείο) έχει καλύτερη πρόγνωση, ελαττωμένη τάση για λεμφαδενι-
κή μετάσταση και αυξημένο ποσοστό τοπικής υποτροπής. Το μικτού τύ-
που δεσμοπλαστικό μελάνωμα (10-90% δεσμοπλαστικό στοιχείο) έχει
βιολογική συμπεριφορά ανάλογη των λοιπών κλασσικών τύπων μελανω-
μάτων.

Ορισμένοι ιστογενετικοί τύποι μελανώματος έχουν διαφορετικού τύ-
που και ποσοστά μοριακών μεταλλάξεων συγκεκριμένων ογκογονιδίων
των κυττάρων τους και χρησιμεύουν ως προβλεπτικοί παράμετροι μεταλ-

90 ADDENDUM V. ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

2_Layout 1  13/10/2016  3:35 μμ  Page 90



λάξεων που εμπλέκονται σε σύγχρονες στοχευτικές θεραπείες. Οι με-
ταλλάξεις αυτές παρατηρούνται σε άλλοτε άλλο ποσοστό δερματικών
και μη-οφθαλμικών βλεννογονικών μελανωμάτων (BRAF περίπου 50%,
NRAS περίπου 13-25%, ΜΕΚ1 6%, KIT περίπου 2-6%, CTNNB1 περίπου 2-
3%) και σπάνια συνδεδυασμένες στον ίδιο όγκο (μοριακή ταξινόμηση
υποτύπων μελανώματος). Η παρουσία τους έχει συσχετισθεί με τη θέση
ανάπτυξης του μελανώματος και με την παρουσία ή την απουσία ιστορι-
κού χρόνιας βλαπτικής έκθεσης στον ήλιο. Μελανώματα μη-ηλιεκτεθημέ-
νου δέρματος παρουσιάζουν μεταλλάξεις BRAF (50%) και NRAS (20%).
Σε ηλιοεκτεθημένα δέρματα οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις είναι σπανιό-
τερες (10%) και περιγράφονται μεταλλάξεις ΚΙΤ σε ποσοστό περίπου 2%.
Τα βλεννογονικά μελανώματα συνδυάζονται κυρίως με μεταλλάξεις ογ-
κογονιδίου ΚΙΤ (20%) λιγότερο NRAS (15% περίπου) και ελάχιστα ΒRAF
(5%). Σε μελανώματα των άκρων διαπιστώνονται μεταλλάξεις των ογκο-
γονιδίων BRAF, NRAS ή KIT σε παρόμοιο ποσοστό (15%).

ADDENDUM V. ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 91

2_Layout 1  13/10/2016  3:35 μμ  Page 91



1. ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η ανοσοϊστοχημική εξέταση χρησιμοποιείται συνήθως ως συμπληρωμα-
τική μέθοδος της κλασικής ιστοπαθολογικής διερεύνησης των μελανω-
μάτων αλλά και άλλων αμφιλεγόμενων αλλοιώσεων, όπως τα MEL-
TUMPs. Δεν υπάρχει λόγος διενέργειας διερεύνησης με ανοσοϊστοχη-
μεία σε περιπτώσεις όπου η διάγνωση καλοήθους μελανοκυτταρικού
σπίλου ή μελανώματος τίθεται ξεκάθαρα με την κλασική ιστολογική εξέ-
ταση.

Εν γένει, στη κλινική πράξη, χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα δει-
κτών, ικανών να αναγνωρίσουν συγκεκριμένα αντιγόνα που εκφράζονται
στο μελάνωμα. Σε αυτούς τους δείκτες περιλαμβάνονται το S100, η
ΗΜΒ45, η τυροσινάση, η Melan-A/ MART-1, και η ΜΙΤF, ως αντιγόνα δια-
φοροποίησης των μελανοκυττάρων, και οι δείκτες Ki67, p53, κυκλίνες Α,
Β, D1 και D3, που εμπλέκονται στον κύκλο κυτταρικού πολλαπλασια-
σμού.232 Η χρήση των παραπάνω δεικτών επιβάλλεται να γίνεται με σύνε-
ση και με γνώση των παγίδων που εγκυμονούνται στη χρήση τους.

Βασικός κανόνας ορθής διαγνωστικής προσέγγισης μελανοκυτταρι-
κής βλάβης είναι ότι η μορφολογία υπερέχει και ότι η ανοσοϊστοχημική
τεχνική χρησιμοποιείται επικουρικά. 

2. ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ (CGH) 
ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΖΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΣ/ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ
(FISH)
Η πλειοψηφία των μελαγχρωματικών βλαβών μπορούν να διαγνωστούν
σωστά με τη βοήθεια της ιστοπαθολογικής εξέτασης σε συνδυασμό με
τη διενέργεια ανοσοϊστοχημικής διερεύνησης. Ωστόσο, υπάρχει μια μι-
κρή ομάδα βλαβών που μπορεί να είναι δύσκολο να ταξινομηθεί καθώς
δύναται να εμφανίζει χαρακτηριστικά που συνάδουν τόσο με καλοήθεις
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όσο και με κακοήθεις αλλοιώσεις (π.χ. MELTUMPs). Σε αυτές τις αμφιλε-
γόμενες βλάβες, οι τεχνικές CGH και FISH μπορούν να χρησιμοποιηθούν
επικουρικά στη διαγνωστική αξιολόγηση. Η λογική πίσω από τη χρήση
τους είναι ότι τα μελανώματα συνήθως εμφανίζουν πολλαπλές ανωμα-
λίες του αριθμού γονιδιακών αντιγράφων, σε αντίθεση με τους φυσιολο-
γικούς σπίλους. Αυτές περιλαμβάνουν αυξήσεις (1q, 6ρ, 7, 8q, 17q, 20q)
και μειώσεις (6q, 8p, 9p, 10, και 21q) του αριθμού γονιδιακών αντιγρά-
φων.233,234 Επιπλέον, παρατηρούνται πολλαπλασιασμοί / διαγραφές σε
γενετικούς τόπους όπως το CDKN2A και το ΡΤΕΝ, αλλά και ενισχύσεις
στα γονίδια BRAF, EGFR, CCND1, και MDM2.235 Κατά την διενέργεια της
CGH, απομονώνεται DNA από την ύποπτη μελαγχρωματική βλάβη, το
οποίο συγκρίνεται στη συνέχεια με DNA καλοήθους σπίλου, με σκοπό
την ανίχνευση αλλαγών στον αριθμό γονιδιακών αντιγράφων.

Από την άλλη πλευρά, ένα τυπικό πάνελ που χρησιμοποιείται κατά τη
δοκιμασία FISH αποτελείται από τέσσερις ανιχνευτές DNA, οι οποίοι εί-
ναι συνδεδεμένοι με φθορίζουσες χρωστικές, ικανοί να αναγνωρίζουν
συγκεκριμένες γενετικές ανωμαλίες. Σε αντίθεση με την CGH, η FISH
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση ποσοτικών γενετικών αλ-
λοιώσεων εντός μεμονωμένων κυττάρων του όγκου. Επί του παρόντος,
οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι σε θέση να ανιχνεύ-
σουν αυξήσεις στον αριθμό αντιγράφων του 6p (RREB1 στο 6p25) και
στο CCND1 (11q13), αλλά και διαγραφές στο 6q (ΜΥΒ στο 6q23).235 Ένα
μειονέκτημα της ανάλυσης FISH είναι ότι χρησιμοποιεί πολύ περιορισμέ-
νη ποικιλία ανιχνευτών, ενώ τα μελανώματα μπορεί να παρουσιάζουν μια
μεγάλη ποικιλία γενετικών ανωμαλιών. Για παράδειγμα, τα αμελανωτικά
μελανώματα δύνανται να παρουσιάσουν αυξήσεις αριθμού γονιδιακών
αντιγράφων στο 8q24, μια παραλλαγή που δεν περιλαμβάνεται σε ένα
«κλασικό» πάνελ FISH.236 Συνολικά, η ευαισθησία της δοκιμασίας FISH
έχει αναφερθεί ότι κυμαίνεται από 75% έως 100%, ανάλογα με τη μελέ-
τη, το είδος της μελαγχρωματικής βλάβης που αξιολογήθηκε και το εί-
δος των ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν.235
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