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Καμία σύγκρουση συμφερόντωνΚαμία σύγκρουση συμφερόντων



Ψηφιακή Δερματοκόπηση 

«Χαρτογράφηση Σπίλων»
1. Διαδοχική Ψηφιακή Δερματοσκοπική 

Απεικόνιση (Sequential Digital Dermoscopy
Imaging – SDDI)Imaging – SDDI)

2. Ολόσωμη Φωτογράφιση Σώματος (Total 
Body Photography)



Ωστόσο με βάση τον ορισμό...

• Melanocytic nevi (MN) are benign
neoplasms or hamartomas, clinically 
appearing as well-circumscribed pigmented 
lesions and histologically consisting of nevus lesions and histologically consisting of nevus 
cells.



Καλοήθεις 
βλάβες...

Γιατί 
παρακολούθηση??



Μια αιτία...

• ... Κοινή συσχέτιση με μελάνωμα• ... Κοινή συσχέτιση με μελάνωμα



Παράγοντες κινδύνου για Μελάνωμα

• Πολλαπλοί σπίλοι (ελιές) (>50-100)
• Σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων
• Οικογενειακό/Ατομικό Ιστορικό MM
• Γονίδια (πχ CDKN2A)• Γονίδια (πχ CDKN2A)
• Μεγάλοι συγγενείς σπίλοι (>20 εκατοστών)
• Ανοσοκαταστολή
• Φωτότυπος I-II / Εφηλίδες (ιδιαίτερα στα 

ηλιοπροστατευμένα σημεία του σώματος) 
• Επάγγελμα (Αγρότες, οικοδόμοι κλπ)
• Ηλιακά Εγκαύματα (έως 18 ετών)
• Διαλείπουσα υπερέκθεση στη UVR
• Solarium



Πάχος Μελανώματος >> Επιβίωση



Αρχόμενο Μελάνωμα –
Ομοιότητα με Σπίλο!!

V.Terushkin et al. Available at: http://www.skincancer.org/publications/the-melanoma-letter/spring-2013-vol-31-no-1/dermoscopy



ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ



Στόχοι Ψηφιακής Δερματοσκοπικής 
Παρακολούθησης

1. Πρώιμη διάγνωση μελανώματος
2. Αποφυγή περιττών χειρουργικών 2. Αποφυγή περιττών χειρουργικών 

εξαιρέσεων καλοήθων βλαβών
3. Κόστος/όφελος



Σε ποιους;;Σε ποιους;;



Ποιοι ασθενείς θα τεθούν σε ψηφιακή 
δερματοσκοπική παρακολούθηση?



Κριτήρια επιλογής ασθενών

• Πολλαπλοί άτυποι σπίλοι / Σύνδρομο 
άτυπων σπίλων

• Αριθμός σπίλων (>50-100 συνολικά ή >20 • Αριθμός σπίλων (>50-100 συνολικά ή >20 
στους βραχίονες)

• Ατομικό/Οικογενειακό Ιστορικό Μελανώματος
• Έκφραση γονιδίων (πχ CDKN2A)



>100 σπίλοι - < 5 άτυποι σπίλοι >100 σπίλοι - >10 άτυποι σπ – Fitzpatrick I



>100 σπίλοι - > 20 άτυποι σπίλοι  Σύνδρομο Άτυπων Σπίλων



MM in situ σε ασθενή με Σύνδρομο Δυσπλαστικών Σπίλων



Τί είναι γνωστό μέχρι τώρα

• Άσαφης ο ορισμός του συνδρόμου 
δυσπλαστικών/άτυπων σπίλων

• >50-100 σπίλοι + >2 άτυποι(>8mm diam) 
Σύνδρομο άτυπων σπίλων (ΣΑΣ) (Atypical mole 
syndrome AMS).1syndrome AMS).1

• Η ύπαρξη πολλαπλών άτυπων σπίλων αυξάνει έως 
και 10 φορές την πιθανότητα εμφάνισης 
Μελανώματος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό*2

• Άτομα με >100 σπίλους (κοινούς & άτυπους) έχουν 7 
φορές μεγαλύτερες πιθανότητες για Μελάνωμα σε 
σχέση με τον γενικό πληθυσμό*2

*Μετα-αναλύσεις 1Marghoob AA. In Surgery of the Skin. Robinson JK(ed), 2nd ed. Elsevier 2010 
2Puig S, Malvehy J. Dermatol Clin 31 (2013): 565-577



Πώς ορίζουμε τον «Δυσπλαστικό 
Σπίλο» για τη διαλογή των ασθενών;



ΟΡΙΣΜΟΣ

• Επίκτητος μελανοκυτταρικός σπίλος, με 
διάμετρο > 5mm, με ακανόνιστα ή ασαφή 
όρια και χρωματική ποικιλομορφία.
(ABCDE rule)(ABCDE rule)

• Συνώνυμα: ‘Άτυπος Σπίλος, Σπίλος Clark, 

B-K σπίλος





Δερματοσκοπικές Παρατηρήσεις...

• Η διάμετρος της βλάβης είναι συχνά <5 mm
• Δομικά (κυρίαρχο δερματοσκοπικό πρότυπο) 

η βλάβη κυρίως συμμετρικήη βλάβη κυρίως συμμετρική
• Χρωματική ασυμμετρία 
• Αποχρώσεις καφέ

Ατυπου Σπίλου και Μελανώματος



• Υπερμελάγχρωση με μορφή κηλίδας “blotch”
• SOS η ΔΔ με Μελάνωμα

Απότομη διακοπή δικτύου

ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΥΠΕΡΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ



• Κεντρική υπερμελάγχρωση
• Ομαλό δίκτυο περιφερειακά

Black nevus



Εικόνα δίκην «τηγανητού αυγού»

• Κεντρική υπομελάγχρωση
• Ομαλό δίκτυο στην περιφέρεια



• Ομοιόμορφα κοκκία στην περιφέρεια 
με συμμετρική κατανομή

• Ομοιογενές, μη ειδικό πρότυπο στο κέντρο

ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΕΣ + ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ 





Άτυπος Σπίλος

Πρόδρομη βλάβη Μελανώματος;

Μελάνωμα in situ



Τί πρέπει να κρατήσουμε για την 
Ψηφιακή Δερματοσκόπηση!

• Κάθε άτυπος σπίλος πρόδρομη βλάβη 
μελανώματος;
Φαίνεται να μην ισχύει
• Είμαστε πιο ασφαλείς με το να αφαιρούμε • Είμαστε πιο ασφαλείς με το να αφαιρούμε 

κάθε άτυπο ή κοινό σπίλο;
Πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος επί 

σπίλου 1:33.000 – Κόστος – Ψυχολογία/Υγεία 
ασθενούς1

1Puig S, Malvehy J. Dermatol Clin 31 (2013): 565-577



Τί πρέπει να κρατήσουμε για την 
Ψηφιακή Δερματοσκόπηση!



Άλλες ομάδες ασθενών



Ασθενής με ατομικό ιστορικό Μελανώματος



BCC

Οικογενές Ιστορικό ΜΜ (Μητέρα, Αδερφός Μητέρας) – Ανοσοκαταστολή (ΡΑ)



Τελικά ποιους σπίλους
«χαρτογραφώ» και πώς;;



Από τη θεωρία...

...στην πράξη



Μεθοδολογία «Χαρτογράφησης 
Σπίλων» Ι

• Εύρεση κυρίαρχου δερματοσκοπικού 
προτύπου σπίλων ασθενούς
(Αναλυτική/Μορφολογική προσέγγιση)(Αναλυτική/Μορφολογική προσέγγιση)

• Εντοπισμός βλάβης με διαφορετικό πρότυπο 
(Συγκριτική προσέγγιση)



Πέρα από το ABCDE, SOS κανόνας και 
για τη Δερματοσκόπηση



Καινούρια βλάβη

Άνδρας - 53 ετών – Πολλαπλοί σπίλοι – Ηλιακά εγκαύματα – Fitzpatrick II 



Βλάβες που καταγράφονται ψηφιακά



Ποιους σπίλους επιλέγω??
 Επίπεδες μελανοκυτταρικές βλάβες (δικτυωτό πρότυπο) ή ελαφρώς 

επηρμένες
• Αναφερόμενη αλλαγή από τον ασθενή & «ήπια κλινική ατυπία».
• ‘Υποπτα δερματοσκοπικά ευρήματα που δεν στοιχειοθετούν ξεκάθαρη 

κακοήθεια και δεν αναφέρεται αλλαγή από τον ασθενή.

 Σε ασθενείς με πολλαπλούς σπίλους και συμπαράγοντες  
κινδύνου για ΜΜ (πχ Σύνδρομο Άτυπων Σπίλων κλπ) 
 ‘Οσες περισσότερες βλάβες δύναται το τμήμα/ιατρείο κλπ  
(Πρακτικά > 3mm)

 ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΠΟΤΕ ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (πχ ηλικία, ιστορικό, 
συμμόρφωση ασθενούς κλπ)



Ιδιαίτερη μνεία για...

• Οζώδεις βλάβες ΠΟΤΕ follow-up σε 
ύποπτες βλάβες (Εlevated Firm Growing 
lesion)

• Βλάβες με υποστροφή >30%• Βλάβες με υποστροφή >30%
• Σπιτσοειδείς βλάβες Συνεκτίμηση με ηλικία
• Μεγάλους Συγγενείς Σπίλους Πάντα 

ψηλάφηση



Κάθε πότε γίνεται η παρακολούθηση Κάθε πότε γίνεται η παρακολούθηση 
των ασθενών;;



Αριθμοί που...λένε την αλήθεια

• Ετήσιος κίνδυνος ΜΜ επί σπίλου 1:33.000 
σπίλους1

• Σε AMS&FAMMM 6-10 φορές  ο κίνδυνος ΜΜ
• Δομικές αλλαγές ΜΜ εντός 3 μηνών (εξαιρούνται 

LMM, slow-growing melanoma)3

• 50% των ΜΜ που διαγιγνώσκονται με DFU in • 50% των ΜΜ που διαγιγνώσκονται με DFU in 
situ (Σχεδόν όλα <1mm Breslow)2

• MM : χειρουργικά αφαιρεθείσες βλάβες = 1 / 3,42

• Ενήλικες : Μόνο το 5% των σπίλων εμφανίζει 
αλλαγές εντός 12 μηνών   «Αλλαγή» = 
Κακοήθεια (??)2

1Puig S, Malvehy J. Dermatol Clin 31 (2013): 565-577
2H.Kittler et al. Dermatoscopy. An algorithmic method based on pattern analysis. P.239-250
3Argenziano G et al. Dermoscopic monitoring of melanocytic skin lesions: clinical outcome and 
patient compliance vary according to follow-up protocols. Br J Dermatol. 2008;159(2):331-6 



Χρονική Μεθοδολογία 
«Χαρτογράφησης Σπίλων» 

• Βραχυπρόθεσμη παρακολούθηση (Short-
term Follow-up)  3 μήνες
Το 3-μηνο χρησιμοποιείται για λίγες ύποπτες Το 3-μηνο χρησιμοποιείται για λίγες ύποπτες 

βλάβες
• Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση (Long-

term Follow-up)  6-12 μήνες



Δερματολογικό Δερματολογικό 

Ασθενής με 
μονήρη ή λιγοστές 

βλάβες

Ασθενής με 
μονήρη ή λιγοστές 

βλάβες

Καλοήθης 
βλάβη

Καλοήθης 
βλάβη

Ύποπτη βλάβηΎποπτη βλάβη

Καμία άλλη 
εξέταση

Καμία άλλη 
εξέταση

Αφαίρεση ή
βραχυπρόθεσμη 

επανεξέταση

Αφαίρεση ή
βραχυπρόθεσμη 

επανεξέταση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

Δερματολογικό 
triage

Δερματολογικό 
triage

Ασθενής με 
πολλαπλές βλάβες

(>50 σπίλοι + >5 άτυπες)

Ασθενής με 
πολλαπλές βλάβες

(>50 σπίλοι + >5 άτυπες)

Συγκριτική 
προσέγγιση

(αφαίρεση της πιο άτυπης 
βλάβης)

Συγκριτική 
προσέγγιση

(αφαίρεση της πιο άτυπης 
βλάβης)

Επανεξέταση
(επίπεδες δικτυωτές βλάβες 

μόνο)

Επανεξέταση
(επίπεδες δικτυωτές βλάβες 

μόνο)

Μετά 3 μήνες
(καλύτερη συμμόρφωση)
Μετά 3 μήνες

(καλύτερη συμμόρφωση)

Μετά 12 μήνες
(για πάντα)

Μετά 12 μήνες
(για πάντα)

Prof Harald Kittler. World Congress of Melanoma;Hambourg 16-20 July 2013



Ακόμη πιο εξειδικευμένοι χρόνοι...

ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΣ

FAMMM ασθενείς
(Familial Atypical Multiple
Mole Melanoma 
Syndrome) ή ατομικό ΜΜ

3 μήνες Ψηφιακή Δερματοσκόπηση
(«Χαρτογράφηση»)

AMS (Atypical Mole 6 μήνες Ψηφιακή ΔερματοσκόπησηAMS (Atypical Mole 
Syndrome) με ιστορικό 
ΜΜ

6 μήνες Ψηφιακή Δερματοσκόπηση
(«Χαρτογράφηση»)

AMS (Atypical Mole 
Syndrome) χωρίς ιστορικό 
ΜΜ

12 μήνες Ψηφιακή Δερματοσκόπηση
(«Χαρτογράφηση»)

Ασθενείς με πολλαπλούς 
κοινούς σπίλους

12 μήνες Συμβατική 
Δερματοσκόπηση

★ AMS = 50 κοινοί σπίλοι + > 3 άτυποι
★★Η πρώτη επίσκεψη ΠΑΝΤΑ σε 3 μήνες

Haenssle H et al. Selection of patients for long-term Surveillance with 
Digital Dermoscopy by assessment of Melanoma risk factors.
Arch Dermatol.2010;146(3):257-264



Ποιους «σπίλους» αφαιρώ??

• Αυτούς που «αλλάζουν» έξω από το πλαίσιο 
της φυσικής ιστορίας του σπίλου 
συνεκτιμώντας πάντα τα κλινικά δεδομένα συνεκτιμώντας πάντα τα κλινικά δεδομένα 
(πχ ηλικία ασθενούς).



«Αλλαγή» σημαίνει ασυμμετρία σε...

• Μέγεθος (μη συμμετρική αλλαγή)
• Χρώμα (αύξηση αριθμού χρωμάτων)
• Υποστροφή >50% της βλάβης
• Εστιακές αλλαγές μελάγχρωσης• Εστιακές αλλαγές μελάγχρωσης
• Δομή (Δερματοσκοπικό Πρότυπο)
Σχήμα – Επέκταση/Συρρίκνωση Δικτύου –

Αλλαγές σε αριθμό/κατανομή σφαιριδίων –
διαφοροποίηση σε υποχρωμικές 
περιοχές/σημεία υποστροφής – κυανόλευκο 
πέπλο – άτυπα αγγεία

1Puig S, Malvehy J. Dermatol Clin 31 (2013): 565-577
2Berk-Krauss J et al. Dermatol Clin 35 (2017): 439-445



Πόσο χρήσιμη είναι η Ψηφιακή 
Δερματοσκόπηση;Δερματοσκόπηση;



Αξία της «Χαρτογράφησης» στην 
πράξη Ι – Πρώιμη διάγνωση ΜΜ

H.Kittler et al. Dermatoscopy. An algorithmic method based on pattern analysis. P.240



 Κοινός σπίλος στην αρχική εξέταση

7/2013

5/2014

Γυναίκα - 27 ετών – Σύνδρομο Δυσπλαστικών Σπίλων – Fitzpatrick II

 Κοινός σπίλος στην αρχική εξέταση
 Πολύ πιο «αθώος» σε σχέση με 

άλλες βλάβες της ασθενούς

2/2017



Αλλαγή στην αρχιτεκτονική της βλάβης!!



Η αξία της «ψηφιακής δερματοσκοπικής 
παρακολούθησης»

H.Kittler et al. Dermatoscopy. An algorithmic method based on pattern analysis. P.241



Αξία της «Χαρτογράφησης» στην 
πράξη ΙΙ – Φυσική ιστορία σπίλων 

DERMOSCOPY. The Essentials. 2nd ed. p.173



7/2013

7/2016

Άνδρας – 31 ετών – Πολλαπλοί σπίλοι – Fitzpatrick III

7/2014

7/2015



7/2013 5/2014

Σπίλος με έκκεντρη μελάγχρωση –
Δικτυωτό πρότυπο!

2/2017

Γυναίκα - 27 ετών – Σύνδρομο Δυσπλαστικών Σπίλων – Fitzpatrick II

Δικτυωτό πρότυπο!
Διάμετρος >5mm



Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν...

• Τα μελανώματα που διαγνώσθηκαν με τη 
χρήση Ψηφιακής Δερματοσκόπησης (ΨΔ) 
ήταν είτε in situ είτε <1mm 1ήταν είτε in situ είτε <1mm 1

• Το 30% των μελανωμάτων σε υψηλού 
κινδύνου ασθενείς ήταν άνευ κριτηρίων στην 
αρχική εξέταση και διαγνώσθηκαν με ΨΔ 2

1. Salerni G et al. Meta-analysis of digital dermoscopy follow-up of melanocytic skin lesions: a study on behalf of the International Dermoscopy Society.
J Eur Acad Dermatol Venereol 2013;27:805-14

2.    Kittler et al. Identification of clinically featureless incipient melanoma using sequential dermoscopy imaging. Arch Dermatol 2006;142: 1113-9



Digital Dermosocopy Vs
Conventional Dermoscopy

• Με την ΨΔ μειώθηκε η αναλογία εξαιρεθείσες 
καλοήθεις βλάβες/μελάνωμα (2,4 vs 8,1) 1

• 55-61% των μελανωμάτων διαγνώσθηκαν • 55-61% των μελανωμάτων διαγνώσθηκαν 
μόνο με τη χρήση της ΨΔ 2

1. Tromme I et al. Availability of digital dermoscopy in daily practice dramatically reduces the number of excised melanocytic lesions: resulys from an
observational study. Br J Dermatol 2012;167:778-96

2. Salerni G et al. Characterization of 1152 lesions excised over 10 years using total-body photography and digital dermoscopy in the surveillance
of patients at high risk for melanoma. J Am Acad Dermatol 2012;67:836-45



Ολόσωμη Φωτογράφιση 
(Total Body Imaging)





Αυτοματοποιημένος εντοπισμός νέων βλαβών



Οι μελέτες αποδεικνύουν...

• 74% των μελανωμάτων που διαγιγνώσκονται με 
TBI δεν έχουν κλινικά ορατές αλλαγές1

• Σε ασθενείς με σύνδρομο άτυπων σπίλων τα 2/3 
των μελανωμάτων αναπτύχθηκαν ως νέες 
βλάβες και εντοπίστηκαν με ΤΒΙ2βλάβες και εντοπίστηκαν με ΤΒΙ

• Ο συνδυασμός ΤΒΙ και ΨΔ συμβάλλει στη 
διάγνωση λεπτών και θεραπεύσιμων 
μελανωμάτων3

• Ο συνδυασμός ΤΒΙ και ΨΔ ελαττώνει το κλάσμα 
Καλοήθεις/Κακοήθεις βλάβες για εντοπισμό ΜΜ 
από 30:1 σε 3:14

1Feit et al. Br J Dermatol 2004;150:706-714
2Kelly JW et al. Med J Aust 1997;167:191-194
3Salerni G et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013;27:805-814
4Berk-Krauss et al. Dermatol Clin 2017;35:439-445



Ολόσωμη Φωτογράφιση 
(Total Body Imaging)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Ασφάλεια 
• Αξιοπιστία
• Πλήρης κάλυψη των 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Υψηλό κόστος εξοπλισμού
• Ψευδώς θετικά 

αποτελέσματα• Πλήρης κάλυψη των 
αναγκών του ασθενούς με 
πολλαπλούς σπίλους μαζί 
με την ΨΔΠ

ΠΑΝΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ!!



Μακροσκοπική Φωτογράφιση ακόμη και αν 
δεν υπάρχει εξοπλισμός!!

6/2017 10/2017



Slow-growing melanoma

• Τύπος επιφανειακώς επεκτεινόμενου 
μελανώματος με βραδεία εμφάνιση κλασσικών 
άτυπων δερματοσκοπικών κριτηρίων

• Με την πάροδο της παρακολούθησης μικρές 
αλλαγές  Σημαντικές δ/κες αλλαγές σε 33 αλλαγές  Σημαντικές δ/κες αλλαγές σε 33 
μήνες κατά μ.ό!!

• Baseline: Επίπεδες βλάβες, δικτωτό πρότυπο, 
ασύμμετρη κατανομή μελανίνης, στοιχεία 
υποστροφής

• ΨΔ  Το Gold Standard για τη διάγνωση του 
SGM!!!

Argenziano G et al. Br J Dermatol 2010;162:267-273
V.Terushkin et al. Available at: http://www.skincancer.org/publications/the-melanoma-letter/spring-2013-vol-31-no-1/dermoscopy



• Πώς μοιάζει το μελάνωμα στην έναρξη της 
παρακολούθησης σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου με πολλαπλούς άτυπος σπίλους;

• Διαφέρει πολύ από άλλους άτυπους 
σπίλους;





Σχεδιασμός μελέτης

• Αναδρομική αξιολόγηση
• 59 ασθενείς με διαγνωσθέν Μελάνωμα και 

πολλαπλούς άτυπους σπίλους υπό ΨΔΠ
• To MM εντοπίστηκε κατά το ΨΔ follow-up• To MM εντοπίστηκε κατά το ΨΔ follow-up
• Ερευνητές τριών βαθμίδων εμπειρίας 

(αρχάριοι-έμπειροι δερματοσκόποι) κλήθηκαν 
να αξιολογήσουν τέσσερις βλάβες ανά 
ασθενή (τεταρτημόριο σε power point με 1 
ΜΜ και 3 άτυπους σπίλους) 

Tschandl P et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017;31:972-977



Κλινικά συμπεράσματα με εικόνες...

Tschandl P et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017;31:972-977



Επίπεδο συμφωνίας ερευνητών

Tschandl P et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017;31:972-977



Συμπεράσματα μελέτης

• Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με σ.άτυπων 
σπίλων το μελάνωμα δεν διαφέρει κατά πολύ 
στο baseline σε σχέση με τους άτυπους σπίλους

• Οι αρχάριοι είχαν πολύ χαμηλά ποσοστά σωστής 
διάγνωσης διάγνωσης 

• Μέση διάρκεια χ/κης αφαιρεσης ΜΜ: 15,3 μήνες
• 48% των ΜΜ ήταν in situ 
• Μέσο πάχος κατά Breslow: 0,4mm
• 27,1% των ΜΜ είχαν ιστολογικά στοιχεία 

σπίλου

Tschandl P et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017;31:972-977



Προς επίρρωσιν...Προς επίρρωσιν...



TAKE HOME MESSAGE
• Η Ψηφιακή Δερματοσκοπική Παρακολούθηση είναι η 

gold standard μέθοδος για την ασφαλή παρακολούθηση 
των ασθενών υψηλού κινδύνου για Μελάνωμα

• Συμβάλλει με ασφάλεια στη διάγνωση λεπτών και 
θεραπεύσιμων Μελανωμάτων

• Επιβεβαιώνει τη γκρίζα ζώνη μεταξύ άτυπου σπίλου και • Επιβεβαιώνει τη γκρίζα ζώνη μεταξύ άτυπου σπίλου και 
μελανώματος

• Ωστόσο «ξεδιαλύνει» την ασάφεια στο βαθμό που 
αφορά την επιβίωση των ασθενών μας

• Συνδυασμός Ψηφιακής Δερματοσκόπησης και Ολόσωμης 
Φωτογράφισης

• Εκπαίδευση Δερματολόγου και ΠΑΝΤΑ συνεκτίμηση με τα 
κλινικά δεδομένα!! 






