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πρωτοβουλία του αρθρογράφου της Ημερήσιας
Εφημερίδας
«Ελεύθερη
Ώρα» κ. Παναγιώτη Αποστόλου, αλλά και τις ίδιας
της Εφημερίδας, να εκδίδεται ένα ένθετο για την «Υγεία» που να ενημερώνει τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες της έγκριτής εφημερίδας σε
ποικίλα θέματα υγείας απεδείχθη λίαν
επιτυχής, κρίνοντας από την ανταπόκριση των αναγνωστών και τα ευμενή
τους σχόλια..
Με χαρά λοιπόν δέχθηκα την τιμητική
αυτή πρόταση να αναλάβω την έκδοση
του ενθέτου, του αφιερωμένου στην
Υγεία μια φορά τον μήνα, το 1ο Σάββατο κάθε μηνός και με τίτλο «Υγεία για
την Υγεία».
Το ένθετο ασχολείται και παρουσιάζει
για την ενημέρωση των αναγνωστών/
τριων, κάθε φορά και ένα διαφορετικό
θέμα υγείας, που ενδιαφέρει σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Για το 4ο
ένθετο του «Υγεία για την Υγεία» της

Εφημερίδας «Ελεύθερη Ώρα», επιλέξαμε λόγω θέρους και ηλιοφάνειας το
θέμα για τα «Μελανώματα». Το θέμα
αυτό, εν όψη καλοκαιριού, προσλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μια
και η συχνότητα των μελανωμάτων και
στη χώρα μας έχει σημειώσει σημαντική αύξηση.
Όπως σε κάθε τεύχος έτσι και στο παρόν, κλήθηκαν εκλεκτοί, διακεκριμένοι
και έμπειροι στο θέμα Συνάδελφοί μου
ιατροί να σας προσφέρουν την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους με εκλαϊκευμένο τρόπο. Και πάλι επιτρέψτε
μου να ευχαριστήσω από καρδιάς για
τα κολακευτικά σχόλια που δεχόμαστε
για την ποιότητα της δουλειάς μας.
Το μελάνωμα του δέρματος θεωρείται
ως ο πιο επικίνδυνος τύπος καρκίνου
δέρματος. Η συχνότητα εμφάνισης του
παρουσιάζει καθαρή αύξηση κατά τις
τελευταίες δεκαετίες. Ως καρκίνος κατέχει την 19η θέση μεταξύ των κακοηθειών παγκοσμίως. Η επίπτωση του
παρουσιάζει μια γεωγραφική κατανο-
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μή και ποικίλει σημαντικά ανάλογα με
τη φυλή, δίνοντας το προβάδισμα στη
λευκή φυλή και στις περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια. Η επίπτωση της νόσου
παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση τις
τελευταίες δεκαετίες στις ανεπτυγμένες χώρες όπως η Ευρώπη, η Βόρεια
Αμερική και η Αυστραλία,
Αντίθετα με την επίπτωση, η θνησιμότητα από το μελάνωμα, παραμένει
σταθερή. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου, από την ευαισθητοποίηση με τις
αποτελεσματικές εκστρατείες ενημέρωσης, αλλά και τις νέες μεθόδους
θεραπείας που έχουν προστεθεί στη
θεραπευτική γκάμα κατά του μελανώματος τα τελευταία χρόνια.
Το παρόν ένθετο θα ασχοληθεί με ταΕπιδημιολογικά στοιχεία, τη διάγνωση,
το τι θα πρέπει να προσέχουμε στο
σώμα μας και με ποιον τρόπο, τη χειρουργική αντιμετώπιση και ποια νεώτερα δεδομένα υπάρχουν σήμερα
στη θεραπεία του μελανώματος. Την

προσοχή μας θα πρέπει να τραβήξουν
άλλα δύο άρθρα, α) η προσωπική
εμπειρία μιας ασθενούς που επιβιώνει
εδώ και κάποιες δεκαετίες και έχει επί
πλέον και ένα φοβερό γραπτό λόγο.
Το κείμενο της μπορεί να αποτελέσει
έμπνευση για τον καθένα και τέλος β)
η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 17 χρόνια απότον Οργανισμό για
την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση
του Μελανώματος, «ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ » για
την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος μέσα από την
εκπαίδευση μαθητών, προσχολικής,
Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης,
στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε
συνεργασία με Τμήματα Αγωγής Υγείας του ΥΠΕΘ Ελλάδας και Κύπρου.
Πιστεύουμε ότι στο ένθετο θα βρείτε
ποικίλες χρήσιμες πληροφορίες για
ένα πολυσπολύό θέμα όπως είναι το
«Μελάνωμα»
Καλή Ανάγνωση.

Η

βασική θεραπευτική αντιμετώπιση
του μελανώματος (Εικ.1) είναι η
χειρουργική αφαίρεση αυτού. Καταρχήν διενεργείται η βιοψία εκτομής της μελαγχρωματικής βλάβης
σε απόσταση ολίγων χιλιοστών από αυτήν
προκειμένου να εξετασθεί ολόκληρη η βλάβη
από τον παθολογοανατόμο και να εκτιμηθεί
ότι η αφαίρεση έγινε σε υγιή όρια. Η τμηματική βιοψία της μελαγχρωματικής βλάβης
αντενδείκνυται εκτός των περιπτώσεων που
αυτή εντοπίζεται κοντά σε ευγενή όργανα
όπως ο οφθαλμός.
Η οριστική χειρουργική εκτομή του μελανώματος θα πρέπει να διενεργείται με στόχο τα
ασφαλή όρια. Τα προτεινόμενα όρια εκτομής
κυμαίνονται μεταξύ 1 έως 3 εκατοστά, ανάλογα με το πάχος του μελανώματος. Η αποκατάσταση του ιστικού ελλείμματος διενεργείται
είτε με άμεση συρραφή εάν είναι δυνατόν είτε
με την χρήση ελεύθερου δερματικού μοσχεύματος ή τοπικών δερματικών κρημνών, ιδίως

Τ

στο πρόσωπο.
Ανάλογα με το βάθος του μελανώματος θα
ακολουθήσει η διερεύνηση του λεμφαδένα
φρουρού δηλαδή του πρώτου λεμφαδένα
στον οποίον παροχετεύεται η λέμφος από την
περιοχή του μελανώματος. Η ανεύρεση του
λεμφαδένα φρουρού διενεργείται είτε με την
έγχυση μελαγχρωστικής ουσίας ή ραδιοϊσοτόπου πέριξ της βλάβης. Ακολουθεί η ανίχνευσή
του στην υποδεικνυόμενη περιοχή λεμφαδένων με τη βοήθεια οργάνου ανιχνευτή ακτινοβολίας. Εάν η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού αποβεί θετική για μετάσταση ακολουθεί η
λεμφαδενική κένωση της ομάδας των λεμφαδένων της υποδεικνυομένης περιοχής.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η διάγνωση
και αντιμετώπιση μιας υπονύχιας μελαγχρωματικής βλάβης (Εικ.2). Για να γίνει η βιοψία
μιας τέτοιας βλάβης θα πρέπει να διενεργηθεί
μερική αφαίρεση του όνυχος και η λήψη βιοψίας από την κοίτη του όνυχος. Επί θετικής
έκβασης, ανάλογα με το βάθος του μελανώ-

ο μελάνωμα δέρματος θεωρείται ο πιο επικίνδυνος
τύπος καρκίνου δέρματος με τη συχνότητα εμφάνισης του να παρουσιάζει φανερά αυξητική τάση
κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Σε γενικές γραμμές,
θεωρείται ως ο 19ος πιο συχνός καρκίνος, παγκοσμίως, με επίπτωση που κυμαίνεται από 2.8–3.1 ασθενείς ανά
100,000 πληθυσμού και αντιπροσωπεύει περίπου το 3% όλων
των κακοηθειών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επίπτωση διακυμαίνεται σημαντικά ανάλογα με τη φυλή και τη γεωγραφική
περιοχή. Χαρακτηριστικά, περιοχές με λευκούς πληθυσμούς
και έντονη ηλιοφάνεια, όπως η Αυστραλία, φαίνεται ότι πλήττονται περισσότερο από τη νόσο. Πιο συγκεκριμένα, στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία υπολογίζεται ότι η επίπτωση του
μελανώματος είναι 40.3 ανά 100,000 και 30.5 ανά 100,000
πληθυσμού, για τους άνδρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα.
Ακολουθεί η Βόρεια Αμερική και η Βόρειο-Δυτική Ευρώπη με
επίπτωση μεγαλύτερη από 10 ανά 100,000 πληθυσμού και
για τα δύο φύλα. Η χαμηλότερη παγκόσμια επίπτωση παρατηρείται στις χώρες της Ασίας (κάτω από 0.5 ανά 100,000). Στην
Ευρώπη η επίπτωση παρουσιάζει διαφοροποίηση από χώρα
σε χώρα. Μεγαλύτερη επίπτωση παρατηρείται στην Ελβετία
(19.2 ασθενείς ανά 100.000 πληθυσμού) και στη Σουηδία
(19.2 ασθενείς ανά 100.000 πληθυσμού) ενώ χαμηλότερη είναι στη Ρουμανία (2.8 ανά 100.000 κατοίκους) και στην Ελλάδα (2.2 ανά 100.000 κατοίκους). Οι διαφορές αυτές πιθανώς

ματος διενεργείται μερικός ή πλήρης ακρωτηριασμός του δακτύλου και η διερεύνηση του
λεμφαδένα φρουρού.
Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές
τοπικές μεταστάσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν με την απομόνωση του σκέλους και
ενδαρτηριακή έγχυση υψηλών δόσεων χημειοθεραπευτικών ή βιολογικών παραγόντων.
Τέλος σε περίπτωση απομακρυσμένης μετάστασης μπορεί να διενεργηθεί η εκτομή της
ή όταν εντοπίζεται στον εγκέφαλο να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπισή της η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία.
Για περισσότερες πληροφορίες και υπεύθυνη
ενημέρωση επικοινωνήστε με τον κ. Γεώργιο
Κόκκαλη, Πλαστικό Χειρουργό, Διδάκτορα του
Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΟΝΑ
«ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», τ.Πρόεδρο της Ελληνικής
Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος και συνεργάτη της ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΡΕΑ».

να οφείλονται στον διαφορετικό τύπο δέρματος (οι Βόρειοι
λαοί παρουσιάζουν πιο ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά), αλλά
και στον τρόπο ζωής, καθώς οι πληθυσμοί της Βόρειας Ευρώπης επισκέπτονται συχνά τη Νότια Ευρώπη για διακοπές, δεν
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέτρα ηλιοπροστασίας,
αλλά και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιούν
τεχνητά μέσα μαυρίσματος (solarium).
Η επίπτωση της νόσου παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση
κατά τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στην Ευρώπη, όσο και
στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, δικαιολογώντας τον
χαρακτηρισμό της επιδημικής νεοπλασίας σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές. Η ετήσια αύξηση της επίπτωσης για τους
Καυκάσιους πληθυσμούς υπολογίζεται στο 3-7%. Σε γενικές
γραμμές φαίνεται ότι η επίπτωση των «λεπτών» μελανωμάτων
αυξάνεται περισσότερο στις γυναίκες, ενώ η επίπτωση των
μελανωμάτων μεγαλύτερου πάχους στους άνδρες. Το γεγονός αυτό πιθανώς να οφείλεται στο ότι οι γυναίκες είναι πιο
αποτελεσματικές στην αυτοεξέταση (ή στο ότι επισκέπτονται
πιο εύκολα τον Δερματολόγο τους) με αποτέλεσμα να εντοπίζουν το μελάνωμα σε πιο αρχικά στάδια από ότι οι άνδρες.
Ταυτόχρονα, πολλά από τα μελανώματα σε άνδρες ασθενείς
συχνά εντοπίζονται από τις συντρόφους τους και όχι από τους
ίδιους. Το μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία,
αλλά είναι σχετικά σπάνιο στα παιδιά. Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 57 έτη (αρκετά χαμηλότερη συγκριτικά με άλλες

κακοήθειες).
Η θνησιμότητα από το μελάνωμα, σε αντίθεση με την επίπτωση, παραμένει σταθερή. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στην
έγκαιρη διάγνωση της νόσο, την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών ενημέρωσης αλλά και τις νέες μεθόδους θεραπείας που έχουν προστεθεί στη θεραπευτική φαρέτρα κατά του
μελανώματος τα τελευταία χρόνια. Η μεγαλύτερη θνησιμότητα από τη νόσο παρατηρείται στην Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία
με 3.5 θανάτους ανά 100.000 πληθυσμού ετησίως, ακολουθεί
η Βόρειος Αμερική (1.7/100,000) και η Ευρώπη (1.5/100,000).
Στην Ευρώπη η θνησιμότητα ανά 100.000 κατοίκους ποικίλει
από 3.2 στη Νορβηγία σε 1.0 στη Ρουμανία και 0.9 στην Ελλάδα. Οι άνδρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη θνησιμότητα σε
σχέση με τις γυναίκες.
Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου που έχουν συσχετιστεί
με την εμφάνιση μελανώματος είναι η ύπαρξη πολλαπλών
κοινών (>100) ή άτυπων (≥5) μελανοκυτταρικών σπίλων, η
ύπαρξη μεγάλου μεγέθους ή γιγαντιαίου συγγενούς σπίλου,
το ανοιχτόχρωμο δέρμα (άτομα με ανοιχτό φωτότυπο δέρματος, φακίδες, κόκκινα ή ξανθά μαλλιά που «καίγονται» εύκολα
στον ήλιο και «μαυρίζουν» δύσκολα), η ύπαρξη θετικού οικογενειακού ιστορικού μελανώματος (1ου βαθμού συγγένεια),
ιστορικό ηλιακών εγκαυμάτων, υπέρμετρης έκθεσης στον
ήλιο ή χρήση τεχνητών μέσων «μαυρίσματος» και η ανοσοκαταστολή.
Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
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ι εξελίξεις στη Θεραπεία του Μελανώματος εξακολουθούν να είναι
συνεχείς και σημαντικές και αυτό
είναι ιδιαίτερα παρήγορο, καθώς
στις ΗΠΑ το 2016, διαγνώσθηκαν
76.380 νέες περιπτώσεις μελανώματος και
σημειώθηκαν 10.130 θάνατοι από την ασθένεια αυτή.
Το μεταστατικό μελάνωμα αποτελεί ένα πρότυπο θεραπείας για τις στοχευμένες θεραπείες και για την ανοσοθεραπεία, καθώς και για
τους συνδυασμούς αυτών.
Όσον αφορά στις στοχευμένες θεραπείες, δηλαδή στην αναστολή του γονιδίου BRAF ή του
ΜΕΚ ή στον συνδυασμό των δύο αναστολέων,
διαπιστώθηκαν πολύ καλές ανταποκρίσεις,
μερικές εκ των οποίων ήταν πλήρεις και η μακροχρόνια επιβίωση, καθώς αυξάνεται πλέον
ο χρόνος παρακολούθησης αυτών των ασθενών.
Συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας (ΕSMO) ανακοινώθηκε η επικαιροποίηση της 3ετούς επιβίωσης της μελέτης του
συνδυασμού DABRAFENIB & TRAMETINIB
έναντι του VEMURAFENIB. Σε 704 ασθενείς η 3ετής επιβίωση αυτών που έλαβαν
τον συνδυασμό ήταν 45% έναντι 31% στο
VEMURAFENIB. Όταν δε εξετάστηκε η επιβίωση στην υποομάδα με καλά προγνωστικά
στοιχεία (LDH=φυσιολογική, <3 μεταστατικές
εστίες, καλό PS) η επιβίωση έφθασε το 70%,
ενώ οι πλήρεις υφέσεις (CR) τo 19%. Ο κίνδυνος θανάτου μειώθηκε 32% με διάμεση επιβίωση τους 26.1 μήνες έναντι 17.8 μήνες για
την μονοθεραπεία.
Στο διεθνές συνέδριο SMR (Society Melanoma
Research) επίσης ανακοινώθηκε ότι στον
συνδυασμό VEMURAFENIB & COBIMETINIB η
4ετής επιβίωση έφθασε το 35,9% , και ήταν
σαφώς καλύτερη από την μονοθεραπεία με
VEMURAFENIB (μελέτη ΒRΙΜ-7). Αυτά είναι
εντυπωσιακά αποτελέσματα, σε σχέση με
αυτά που επιτυγχάναμε πριν 5 χρόνια.
H ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ και οι εξελίξεις της αποτελούν την ναυαρχίδα στη θεραπεία του μεταστατικού μελανώματος. Πολλές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη είτε με τους αναστολείς
των σημείων έλεγχου του ανοσοποιητικού
(checkpoint inhibitors), είτε με την ογκολυτική ανοσοθεραπεία ή και με εμβόλια, μονοκλωνικά αντισώματα και κυτοκίνες.
Το 2015 και το 2016 το FDA επέκτεινε την έγκριση του για το PEMBROLIZUMAB (KEYTRUBA) και
το NIVOLUMAB (OPDIVO) σαν θεραπεία πρώτης γραμμής. Ενέκρινε δε και τον συνδυασμό
NIVOLUMAB + IPILIMUMAB, ανεξάρτητα εάν οι
ασθενείς είχαν μεταλλάξεις στο BRAF. Με τον
συνδυασμό αυτό σημειώθηκαν ανταποκρίσεις
60%, σε σύγκριση με 40% του NIVOLUMAB και
10% του IPILIMUMAB. H 2ετής επιβίωση με τον
παραπάνω συνδυασμό είναι 63.8% vs 53.6%
με το IPILIMUMAB μόνο. Βέβαια η τοξικότητα

είναι μεγαλύτερη και συζητήσιμη και αποτελεί
εμπόδιο για την ευρεία χρήση των φαρμάκων
αυτών σε συνδυασμό.
Στο ESMO 2016 ανακοινώθηκε ότι στους ασθενείς που είναι ανθεκτικοί στο IPILIMUMAB, το
PEMBROLIZUMAB επιτυγχάνει καλύτερο ελεύθερο νόσου διάστημα και καλύτερη επιβίωση
σε σχέση με την Χημειοθεραπεία (14,7 μήνες
vs 11 μήνες). Όταν δε χορηγηθεί σε μεγάλη
δόση (10 mgr/kgr) μειώνει τον κίνδυνο θανάτου κατά 33%.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κλινική εφαρμογή
της ογκολυτικής ανοσοθεραπείας με Τ-VEC
(Talimogene laherparepvec) που είναι γενετικά τροποποιημένος ιός του έρπη που
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στοχεύει τα καρκινικά κύτταρα. Έχει πάρει
έγκριση από το FDA τo 2015 και τώρα δοκιμάζεται σε συνδυασμό με το PEBROLIZUMAB
έναντι του PEBROLIZUMAB μόνο (Στη μελέτη
MASTERKEY-265 σημειώθηκαν 57% ανταποκρίσεις με τον συνδυασμό, σε μικρό όμως αριθμό
αρρώστων).
Σε ομάδα υψηλού κινδύνου για υποτροπή
μετά την χειρουργική αντιμετώπιση της τοπικής νόσου. Το IPILIMUMAB έδειξε μείωση του
κινδύνου θανάτου κατά 28%, σε 950 ασθενείς,
όταν συγκρίθηκε με εικονικό φάρμακο και εδώ
όμως η τοξικότητα της ανοσοθεραπείας ήταν
αξιοσημείωτη καθώς οι μισοί περίπου ασθενείς παρουσίασαν μεγάλη τοξικότητα.

Τώρα είναι σε εξέλιξη μελέτες με anti-PDL-1
παράγοντες όπως το ATEZOLIZUMAB και το
DURVALUMAB με ελπιδοφόρα αποτελέσματα.
Δοκιμάζονται επίσης, συνδυασμοί των παραπάνω παραγόντων με στοχευμένες θεραπείες
(BRAF και MEK αναστολείς).
Συμπερασματικά, οι εξελίξεις στην έρευνα και
θεραπεία του μελανώματος είναι εντυπωσιακές και η αύξηση της επιβίωσης αυτών των
αρρώστων συνεχής. Όλα τα παραπάνω αυξάνουν την ελπίδα γιατρών, ερευνητών και
ασθενών ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην
ίαση του μεταστατικού μελανώματος.

Η

εμφάνιση του μελανώματος οφείλεται στην αλληλεπίδραση τόσο
περιβαλλοντικών
παραγόντων
όσο και παραγόντων που αφορούν χαρακτηριστικά του ιδίου του
ατόμου (φαινοτυπικοί παράγοντες). Τα άτομα
που έχουν δέρμα, μάτια και μαλλιά ανοιχτού
χρώματος, μεγάλο αριθμό ελιών, ατομικό ή
οικογενειακό ιστορικό μελανώματος ή άλλου
καρκίνου του δέρματος, έχουν εκτεθεί έντονα στον ήλιο παρατεταμένα ή διακεκομμένα
ή έχουν πάθει σοβαρά εγκαύματα ειδικά κάτω
από την ηλικία των 15 ετών ή έχουν κάνει χρήση μεθόδων τεχνικού μαυρίσματος (solarium)
πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικά καθώς ο κίνδυνος εμφάνισης μελανώματος είναι
μεγαλύτερος. Στους παράγοντες που σχετίζονται με το άτομο, συμπεριλαμβάνεται εκτός
από τον αριθμό και το είδος των μελανινοκυτταρικών σπίλων (κοινά ελιών).
Οι σπίλοι μπορεί να είναι συγγενείς (να εμφανίζονται κατά τη γέννηση ή μέσα στα δύο
πρώτα χρόνια της ζωής) ή επίκτητοι (εμφανίζονται μετά τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής).
Πότε ανησυχούμε όταν έχουμε συγγενείς σπίλους.
Ο κίνδυνος ανάπτυξης μελανώματος εξαρτάται από το μέγεθος του σπίλου. Όταν το
μέγεθος είναι μικρό (διάμετρος < 1,5 cm) ή
μεσαίο (διάμετρος < 20 cm) ο κίνδυνος να
αναπτυχθεί μελάνωμα είναι πολύ μικρός.
Όταν ο σπίλος είναι μεγάλος (διάμετρος 2040cm) ή γιγάντιος (διάμετρος > 40 cm) ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Εάν παρατηρηθεί
γρήγορη αύξηση του μεγέθους, αλλαγή στο
χρώμα, κνησμός (φαγούρα), αιμορραγία, ψηλάφηση κάποιου ογκιδίου κάτω από το δέρμα
ή παρατήρηση εξογκώματος πάνω στο σπίλο
πρέπει οπωσδήποτε να γίνει έλεγχος από τον
Δερματολόγο.
Πότε ανησυχούμε όταν έχουμε επίκτητους
σπίλους.
Οι επίκτητοι σπίλοι, συνήθως έχουν την μορφολογία κοινών ή άτυπων σπίλων. Οι κοινοί
σπίλοι εμφανίζονται σαν καφέ ή μαύρες μελαγχρωματικές κηλίδες ή επάρματα του δέρματος με διάμετρο <5 χιλιοστά, σαφές περίγραμμα και χρώμα σκουρότερο από το γύρω
δέρμα.
Οι άτυποι σπίλοι έχουν διάμετρο μεγαλύτερη
από 5 χιλιοστά, ποικιλοχρωμία, ασυμμετρία
και ασαφές περίγραμμα.
Ο κίνδυνος εμφάνισης μελανώματος αυξάνει,
όσο αυξάνει ο αριθμός και η ατυπία στους
σπίλους ενός ατόμου. Έτσι είναι αυξημένος
πολύ, όταν ο αριθμός των κοινών σπίλων είναι πάνω από 50 και των άτυπων σπίλων πάνω
από 5.
Ένας εύκολος τρόπος αναγνώρισης των αλλαγών στις ελιές και της εξαλλαγής σε μελάνωμα είναι η εφαρμογή του κανόνα ABCDE
(Asymmetry/ασυμμετρία,
Borders/όρια,
Color/χρώμα, Diameter/διάμετρος, Evolution/
εξέλιξη.

Ανησυχούμε λοιπόν όταν:
A. Το σχήμα μιας ελιάς από σχεδόν στρογγυλό και συμμετρικό γίνεται ασύμμετρο
B. Το περίγραμμά της από ομοιόμορφο γίνεται ανομοιόμορφο με εσοχές και προεξοχές σαν δαντέλα.
C. Η ελιά αποκτά περισσότερα από ένα χρώματα
D. Η διάμετρός της είναι πάνω από 6 χιλιοστά
E. Η ελιά εξελίσσεται στο πέρασμα του χρόνου, ως προς τη διάμετρο, το χρώμα, το
σχήμα, την αύξηση του ύψους και ως προς
την εμφάνιση συμπτωμάτων (κνησμός, αιμορραγία, πόνος)
Ανησυχούμε επίσης:
Όταν παρατηρήσουμε ξαφνική εμφάνιση μιας
καινούργιας ελιάς σκούρου, ροζ ή κόκκινου
χρώματος, η οποία εξογκώνεται και μεγαλώνει
γρήγορα, ή μιας πληγής που δεν επουλώνεται
σε μια ελιά που προϋπήρχε.
Κάθε πότε και πώς εξετάζουμε οι ίδιοι το δέρμα μας: (Η μέθοδος συνιστάται από το The
Skin Cancer Foundation)
Η εξέταση του δέρματος πρέπει να γίνεται
2-3 φορές το χρόνο για την έγκαιρη εντόπιση ελιών που θα πρέπει να αξιολογηθούν από
τον Δερματολόγο, ώστε να διαγνωσθεί έγκαιρα ένα πιθανό μελάνωμα.
Η αυτοεξέταση γίνεται με τη βοήθεια του κανόνα ABCDE, αφού σταθούμε μπροστά σε ένα
μεγάλο καθρέφτη και με ένα μικρό καθρέφτη
στο χέρι. Εξετάζουμε το πρόσωπο, τα αυτιά
με τη βοήθεια του καθρέφτη και το τριχωτό
κεφαλής χωρίστρα, χωρίστρα (εικ.1). Παρατηρούμε τις παλάμες, το πάνω μέρος των χεριών
και τα νύχια. Χρησιμοποιώντας τον καθρέφτη
εξετάζουμε τους αγκώνες, τους βραχίονες και
τις μασχάλες (εικ.2). Παρατηρούμε με προσοχή τον λαιμό, το στήθος (οι γυναίκες την περιοχή κάτω από τους μαστούς) και την κοιλιά
(εικ.3). Στεκόμαστε μπροστά στον καθρέφτη
και με τη βοήθεια του καθρέφτη χειρός εξετάζουμε τον αυχένα, τους ώμους, την πλάτη,
τους γλουτούς, το πίσω μέρος των μηρών,
των βραχιόνων και των αυτιών (εικ.4). Καθισμένοι στην καρέκλα παρατηρούμε το εσωτερικό μέρος των μηρών, τις κνήμες, τα πόδια,
ανάμεσα στα δάκτυλα και πέλματα. Δεν ξεχνάμε την περιοχή των γεννητικών οργάνων
και τα νύχια (εικ.5).
Με λίγα λόγια όταν μια ελιά εμφανίζεται ξαφνικά και μεγαλώνει γρήγορα ή μια ελιά που
προϋπάρχει παρουσιάζει αλλαγή μεγέθους,
σχήματος, χρώματος, ή έχει πολλά χρώματα,
ασύμμετρο σχήμα ή ανώμαλα όρια, κνησμό,
αιμορραγία ή εμφανίσει πληγή που δεν επουλώνεται πρέπει οπωσδήποτε χωρίς καθυστέρηση, να αξιολογηθεί από τον Δερματολόγο.
Το μελάνωμα μπορεί να εμφανισθεί σε οποιονδήποτε. Όταν διαγνωσθεί όμως έγκαιρα είναι
ιάσιμος όγκος. Η αυτοεξέταση και ο έλεγχος
των ελιών από τον Δερματολόγο οδηγούν
στην έγκαιρη διάγνωση.
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Τ

ο ανθρώπινο σώμα, έχει «ελιές»
(σπίλους) στο δέρμαή σπανιότερα
σε άλλα σημεία του σώματος πχ.
οφθαλμό, λεμφαδένες, προστάτη,
μήτρα, έντερο, όπου συνήθως ανακαλύπτονταιτυχαία. Μια «ελιά» μπορεί να
υπάρχει από τη γέννηση ή να παρουσιασθεί
αργότερα. Συχνά έχει καστανό χρώμα, μπορεί όμως να είναι στο χρώμα του δέρματος,
μπλε, κόκκινη ή και μαύρη. Άλλοτε είναι
επίπεδη με ακανόνιστα όρια και χρώμα (δυσπλαστικός σπίλος) ενώ συχνά μοιάζει με μικρό εξόγκωμα στην επιφάνεια του δέρματος
(συγγενής ή επίκτητος σπίλος).
Η φυσιολογική εξέλιξη της «ελιάς» στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου συνδυάζεται με
μεταβολές χρώματος, μεγέθους ή και ορίων
της που συντελούνται σε διάστημα πολλών
ετών. Η «άτυπη ελιά» που πρέπει να ελεγχθεί
από Δερματολόγο χαρακτηρίζεται από απότομες μεταβολές σε 3-4 μήνες, που αφορούν σε περισσότερα των 2 χαρακτηριστικών
της, με συνοδό επίμονη φαγούρα στην περιοχή της ή πληγή που δεν επουλώνεται . Οι
μεταβολές αυτές, συνοψίζονται στους κανόνες «Χ.Α.Μ.Ο.Σ» και«3».
Η «άτυπηελιά» συνιστάται να αφαιρείται χειρουργικά μαζί με λίγο γύρω της δέρμα, για
να μπορέσει να εξετασθεί λεπτομερώς στο
μικροσκόπιο από ειδικό ιατρό, τον Παθολογοανατόμο, που θα αποφανθεί αν η «ελιά»
είναι καλοήθης (σπίλος) ή κακοήθης (μελάνωμα).
Το αποτέλεσμα της μελέτης, καταγράφεται
σε ειδικό έντυπο (ιστολογική έκθεση) που
μπορεί να διαφέρει στη μορφή σύνταξής
του μεταξύ διαφόρων Παθολογοανατόμων,
επιβάλλεται όμως να είναι σαφές σχετικά
με την καλοήθη ή κακοήθη φύση της εξαιρεθείσης βλάβης, αφού καθοδηγεί τον κλινικό
ιατρό για τα περαιτέρω. Επί ασαφούς ή αμφίβολης διάγνωσης, επιβάλλεται η συμβουλευτική γνώμη επί του υλικού.
Το άτομο που υποβλήθηκε στη βιοψία πρέπει
να έχει αντίγραφο του πορίσματος της ιστολογικής έκθεσης και να βοηθηθεί από τον
υπογράφοντα την έκθεση Παθολογοανατόμο
ή τον κλινικό ιατρό να κατανοήσει το περιεχόμενό της, αφού η ιατρική ορολογία είναι
συχνά δυσνόητη για τον γενικό πληθυσμό.
Η ιστολογική έκθεση έχει διάφορα τμήματα,
καθένα των οποίων έχει ιδιαίτερη σημασία
και θα πρέπει να ελέγχονται.Πρέπει να φέρει ευκρινώς τον αριθμό πρωτοκόλλου που
είναι μοναδικός για το άτομο και τη βιοψία
του [πχ 217/2017], την περιοχή αφαίρεσης
της βλάβης (πχ πρόσωπο, ράχη κλπ) το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του διαγνωστήΠαθολογοανατόμου και στοιχεία που
ταυτοποιούντο άτομο που αφορά η βιοψία
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ακριβής ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ) και τον ιατρό που
την εκτέλεσε (όνομα ιατρού / Νοσοκομείου)

. Λανθασμένα στοιχεία επιβάλλεται να διορθωθούν ώστε η ιστολογική διάγνωση, να εκπροσωπεί σωστά το άτομοκαι τη βλάβη.
Οικλινικές πληροφορίες σχετιζόμενες με το
προηγούμενο κλινικό ιστορικό του ατόμου
(μελάνωμα στο παρελθόν, οικογενειακό
ιστορικό μελανώματος, σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων) ή με την ίδια τη βλάβη και τις
μεταβολές της πρέπει να είναι σωστές, αφού
αξιολογούνται από τον παθολογοανατόμο
για την τελική διάγνωση, ιδιαίτερα σε οριακής κακοήθειας βλάβες.
Η μακροσκοπική περιγραφή γίνεται με «γυμνό» μάτι. Αποτυπώνει το είδος της βιοψίας (ριζική εκτομή, δειγματοληπτική βιοψία)
τα χαρακτηριστικά του χειρουργικά εξαιρεθέντος τεμαχίου [διάμετρο, έκταση, πάχος]
αλλά και της άτυπης βλάβης που περιλαμβάνει [διάμετρο, χρώμα, επηρμένη ή επίπεδη
βλάβη, ομαλά ή ακανόνιστα όρια κλπ]. Τυχόν
αποκλίσεις από την προεγχειρητική εικόνα
της βλάβης, θα πρέπει να επισημαίνονται και
να διορθώνονται άμεσα.
Στο τέλος της, θα πρέπει να αναφέρεται ότι η
εξαιρεθείσα βλάβη έχει προωθηθεί ολόκληρη για εξέταση στο μικροσκόπιο, αφού είναι
γνωστό ότι η εξέλιξη σε μελάνωμα μπορεί να
αφορά σε τμήμα μόνον ενός σπίλου.
Η μικροσκοπική ή ιστολογική περιγραφή πε-
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ριλαμβάνει χαρακτηριστικά της βλάβης που
στηρίζουν την τελική διάγνωση και καθορίζουν τυχόν ανάγκη περαιτέρω θεραπευτικών
παρεμβάσεων στο άτομο [χειρουργικών ή
φαρμακευτικών]
Η διάγνωση μπορεί να αφορά σε σπίλους
[συγγενής, επίκτητος, κυανός, δυσπλαστικούς με ήπια ως μέτρια ατυπία, σπίλος της
Spitz ή Reed κλπ] που όταν έχουν αφαιρεθεί
ολικά [επί υγιών ιστών] δεν απαιτούν περαιτέρω χειρουργικές παρεμβάσεις.
Ορισμένες υποποικιλίες τους [κυτταροβριθής κυανός, δυσπλαστικός με έντονη ατυπία,
Spitz με ατυπία ή σε ενήλικες κλπ] μολονότι
στερούνται κακοήθειας, μπορεί να απαιτούν
ευρύτερηεκτομήδέρματος της περιοχής ή
τακτική παρακολούθηση του ατόμου.
Σε περίπτωση μελανώματος, πρωτοπαθούς
ή μεταστατικού στην περιοχή, τα χαρακτηριστικά του πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς, σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες αφού συνδέονται άμεσα με την
εξέλιξη της νόσου [υποτροπών ή μεταστάσεων,επιβίωσης ] και καθορίζουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω θεραπείες.
Το πάχος ενός διηθητικού μελανώματος κατά
Βreslow, μετρούμενο στο μικροσκόπιο σε
χιλιοστά [mm], είναι καθοριστικής προγνωστικής αξίας παράμετρος, με μικρού πάχους

[<1mm] όγκους να θεωρούνται καλύτερης
πρόγνωσης. Η παρουσία κυττάρων σε φάση
πολλαπλασιασμού [μίτωση], πληγωμένη επιφάνεια [εξέλκωση] και εκτεταμένη εξάλειψη
μελανοκυττάρων από τη βλάβη [υποστροφή]
συνδέονται επίσης με χειρότερη πρόγνωση.
Η οριζόντια / ακτινωτή φάση ανάπτυξης,
εκπροσωπεί μελανώματα σε αρχική φάση
εξέλιξης με κλινική εικόνα κηλίδας, ενώ η
κάθετη φάση ανάπτυξης σχετίζεται με επιθετικότερα μελανώματα με εικόνα οζιδίου /
εξογκώματος.
Οι μικροδορυφόροι και δορυφόροιεστίες αλλάζουν το στάδιο της νόσου και αφορούν σε
μικρές αθροίσεις κακοήθων μελανοκυττάρων
σε απόσταση >0,05mm και <2cm αντίστοιχα από τον όγκο. Η διήθηση αγγείων ή των
εγχειρητικών ορίων εκτομής του δερματικού
τμήματος, συνδέεται με κίνδυνο επανεμφάνισης του όγκου στο μέλλον.Η λεμφοκυτταρική αντίδραση σχετίζεται με την αναγνώριση
του μελανώματος από το αμυντικό σύστημα
του ατόμου.
Είναι προφανές ότι η κατανόηση των στοιχείων του μελανώματος, αναμένεται να βοηθήσει τον μελανοπαθή ουσιαστικά, στην καταπολέμηση της νόσου του.

Κινδυνεύεις από την ελιά στην οποία
ο «κανόνας Χ.Α.Μ.Ο.Σ.» και ο «κανόνας του 3» συνδυάζονται

O κανόνας Χ.Α.Μ.Ο.Σ.
ελιά»

μελάνωμα

»

Χρώμα

Αλλάζει απότομα σε
ολόκληρη την ελιά ή σε τμήμα της.
Προσοχή σε ελιά που χάνει το χρώμα της (ασπρίζει)

Ασυμμετρία

Πρόλαβε το μελάνωμα

με αυτοεξέταση

Μια φορά το μήνα (π.χ. την πρώτη Κυριακή )
με τη βοήθεια μεγάλου και μικρού καθρέπτη χειρός,
σε καλά φωτισμένο χώρο, έλεγξε το δέρμα
και τις ελιές (σπίλους) σου.
Με το μικρό καθρέπτη έλεγξε το πίσω μέρος
του σώματος (αυχένα, αυτιά, θώρακα, γλουτούς)
και των ποδιών (μηρούς, γάμπες).
∆εν ξεχνάς τα πέλματα, το δέρμα ανάμεσα
στα δάχτυλα και τη γεννητική περιοχή.
Για τον έλεγχο του τριχωτού της κεφαλής
και το εσωτερικό μύτης και αυτιών
ζήτα τη βοήθεια άλλου ατόμου.

CREATIVE: A. BERDEBE • TEL. 2108033634

Πρόσεξε πριν γίνει ΧΑΜΟΣ*
απότομες αλλαγές
και φαγούρα σε ελιά σου

Η ελιά από στρογγυλή
γίνεται ακανόνιστη

Μέγεθος

Η ελιά μεγαλώνει απότομα

Όρια

Το περίγραμμα της ελιάς
γίνεται «δαντελωτό»

Σχήμα

Αλλάζει απότομα και
η ελιά θυμίζει «νησί σε πέλαγος»

και ο κανόνας του «3»
Η ελιά αλλάζει επικίνδυνα αν παρουσιάζει:
3 μέρες επίμονη φαγούρα
3 εβδομάδες πληγή που δεν κλείνει
3 σημεία τουλάχιστον του Χ.Α.Μ.Ο.Σ.,
σε διάστημα 3 μηνών

* η απόδοση στα ελληνικά του Asymmetry Border Color Diameter Elevation

Θυμήσου: οι ελιές και το μελάνωμα έχουν παρόμοια
χρώματα (ρόδινο, κόκκινο, καφέ, μπλε, μαύρο)

www.melampous.gr

Αν κατά την αυτοεξέταση παρατηρήσεις ύποπτα σημεία
εξαλλαγής ελιάς (σπίλου) σε μελάνωμα
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ.

Το μελάνωμα θεραπεύεται και
δεν απειλεί τη ζωή εάν διαγνωστεί
έγκαιρα και αφαιρεθεί.
Κείμενα: ∆ρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΑ, ΜD, PhD Παθολογοανατόμος
Πρόεδρος ∆.Σ. ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ
Βιβλιογραφία: «Μελαχρωστικές αλλοιώσεις δέρματος»,
∆ρ Κ. Φραγκιά- Dr M.C.Mihm Jr, ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ
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συνάντηση ήταν τυχαία. Ένας
σπίλος από το πουθενά, ένας σπίλος που δεν με τάραξε αρχικά,
δεν με έκανε να υποψιαστώ, δεν
με φόβισε. Δεν ήξερα.
Ήρθε και με βρήκε σε μια από τις καλύτερές
μου στιγμές. Νέα, κάτω από τριάντα, με ένα
γάμο στα πρώτα του χρόνια, μητέρα αγοριού
δύο ετών , με δουλειά που αγαπούσα και με
ικανοποιούσε απόλυτα, με την οικογένειά
μου στο πλάϊ μου, χαρούμενη, με σχέδια, με
όνειρα, στο ξεκίνημα της ζωής, που φαινόταν
να διαγράφεται «κανονική». Δεν ήξερα.
Ο σπίλος στο μεταξύ άλλαζε. Άλλαζε μορφή,
σχήμα, μέγεθος. Δεν φοβήθηκα. Ήμουν νέα,
υγιής, δεν πονούσα, δεν ένιωθα αδυναμία,
κούραση, αδιαθεσία. Δεν ήξερα.
Τη λέξη μελάνωμα δεν την είχα ακούσει.
Άκουσα ότι έπρεπε να αφαιρεθεί, να δούμε την ιστολογική του εξέταση και μετά θα
τα πούμε. Όλα εξελίχτηκαν κινηματογραφικά. Σαν να έπεσε ένας πυροβολισμός μέσα
σε απόλυτη σιωπή. Σαν να μην ήμουν εγώ
αλλά κάποια άλλη, τόσο καταιγιστικές ήταν

οι εξελίξεις. Χειρουργείο για την διάγνωση,
προληπτικός περαιτέρω καθαρισμός, αποτελέσματα από την ιστολογική εξέταση και..
πια ήξερα. Ήξερα και δεν ήξερα.
Ένας προστατευτικός κλειός από γιατρούς
και οικογένεια, με περικύκλωσε και με προστάτεψε εκείνη τη σκοτεινή περίοδο της
πρώτης φοράς. Απάλυνε τις πληγές, μαλάκωσε τους φόβους, έδιωξε τους εφιάλτες,
έσφιξα τα δόντια και είπα «συνέχισε», ήταν
μια παρένθεση. Είχα άλλωστε τόσο ωραία
πράγματα στη ζωή μου, θα είχα και το μελάνωμα που θεωρητικά το ξεπέρασα. Το ξεπέρασα; Όχι βέβαια. Ήρθε ξανά και ξανά και
ξανά. Μια δεκαετία πέρασε με χειρουργεία,
με θεραπείες, με υποτροπές, με φόβο. Δεν
ήταν μια παρένθεση, δεν ήταν μια καταιγίδα,
ήταν ένας πόλεμος. Οι πιο πολλοί θεωρούν
ότι το να νοσήσεις πρόκειται γενικά και αόριστα για μια εμπειρία, που αν επιβιώσεις σε
κάνει καλύτερο άνθρωπο. Όμως οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι η κανονικότητα δεν υφίσταται στα χωρικά ύδατα
του καρκίνου. Πρέπει να καθορίζεις μια νέα
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πραγματικότητα κάθε μέρα. Η «συμβίωση»
με τον καρκίνο δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Υπάρχει πρόκληση, δυσκολίες, φόβος, θλίψη,
ελπίδα, αγάπη.
Δεν βγήκα αλώβητη από αυτή την περιπέτεια. Χρειάστηκε μια μακρά διαδρομή με τη
νόσο για να συμφιλιωθώ με την ασθένεια, να
φτάσω στο τελευταίο στάδιο της αποδοχής
της αλήθειας. Σε όλα τα στάδια έμεινα πολλά
χρόνια.
Στην αρχή η γνωστή άρνηση της πραγματικότητας, δεν συμβαίνει κάτι σοβαρό, ίσως
είναι λάθος, μετά η οργή, ο μεγάλος θυμός,
με όλα και με όλους, γιατί εγώ, γιατί τώρα,
ύστερα η διαπραγμάτευση, οι προσευχές, μια
μικρή κατάθλιψη μαζί με την αποδοχή της
πραγματικότητας.
Τώρα όμως ξέρω. Ξέρω πώς να χαρώ τον
ήλιο, τις διακοπές, τις μικρές στιγμές ξεγνοιασιάς πριν γίνουν ανάμνηση, την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Ξέρω ότι πρέπει
να προστατεύομαι, να μην εκτίθεμαι στον
ήλιο τις επικίνδυνες ώρες, να προσέχω τον
εαυτό μου όσο μπορώ. Μου πήρε πολλά ο

καρκίνος. Μου έδωσε όμως την ικανότητα να
χαίρομαι την κάθε στιγμή, να μην περιμένω
τα καλοκαίρια, τα Σαββατοκύριακα, τις διακοπές…. Η κάθε μέρα που είμαι καλά και η οικογένειά μου το ίδιο είναι πολύτιμη και μοιάζει
με γιορτή, παρόλες τις δυσκολίες που φέρνει. Μου έδωσε και δύναμη και έτσι όταν στο
άμεσο οικογενειακό μου περιβάλλον παρουσιάστηκε η νόσος, κατάφερα να την αντιμετωπίσω και πάλι, δεν έκρυψα το κεφάλι μου
στην άμμο, δεν παρέδωσα τα όπλα.
Σε αυτό το σημείο και τελειώνοντας θέλω
να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους
γιατρούς μου, που ήταν πάντα δίπλα μου.
Χωρίς αυτούς δεν θα τα είχα καταφέρει, είμαι
σίγουρη.
Από μικρή πίστευα ότι τα παραμύθια είναι
αληθινά. Όχι γιατί μας λένε ότι οι δράκοι
υπάρχουν, αλλά γιατί μας λένε ότι οι δράκοι
μπορούν να νικηθούν.
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.

