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Early Descriptions

William Norris in 1857 

• Earliest reported cases 
of “melanosis” 
(melanoma)

• “…strong tendency to 
hereditary predisposition, 
and that melanosis is a 
disease allied to 
cancer…”



Arch Dermatol 114: 732; 1978Περιγραφή παρουσίας άτυπων σπίλων 
με ιδιαίτερα κλινικά και ιστολογικά 
χαρακτηριστικά σε μέλη οικογενειών με 
μελάνωμα 



Ιστορική ανασκόπηση

 1978: Oι Lynch et al χρησιμοποίησαν τον 
όρο familial atypical multiple mole 
melanoma (FAMMM) syndrome

 1980: οι Elder et al ανέφεραν τον όρο 
«σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων» με 
οικογενή και σποραδικά περιστατικά, 
υποστηρίζοντας ότι αυτοί οι σπίλοι είναι υποστηρίζοντας ότι αυτοί οι σπίλοι είναι 
πρόδρομοι μελανώματος

 1980: Ο όρος «δυσπλαστικοί σπίλοι» 
προτάθηκε από τους Greene et al σαν 
ξεχωριστή οντότητα από τους κοινούς 
σπίλους και με ενδιάμεσο φαινότυπο 
μεταξύ σπίλων και μελανώματος

Clark WH, Jr., et al. Archives of Dermatology 1978;114:732-8.
Lynch HT, et al. Journal of Medical Genetics 1978;15:352-6.
Elder DE, et al. Cancer 1980;46:1787-94.
Greene MH, et al. Lancet 1980;2:1024.



Tι είναι οι “δυσπλαστικοί” σπίλοι?

• Οι δυσπλαστικοί σπίλοι είναι μελανοκυτταρικά 
νεοπλάσματα, οι οποίοι παρουσιάζουν κλινικά και 
ιστολογικά χαρακτηριστικά που συναντώνται και στο 
μελάνωμα

• Αποτελούν ένα αντικείμενο διχογνωμίας λόγω:

• Του προβλήματος διαφοροποίησής τους από τους 
κοινούς μελανοκυτταρικούς σπίλους και του 
μελανώματος

• Το εγγενές δυναμικό της εξαλλαγής τους σε 
μελάνωμα



Ονοματολογία

Synonyms and inclusions

•Dysplastic naevus

•Clark naevus

•B K naevus

•Clinically atypical nevi

• Large acquired nevus

•Naevus with architectural disorder and cytological atypia 
of melanocytes

•Familial atypical multiple mole melanoma syndrome 
(FAMMM)

•Dysplastic naevus syndrome (DNS)

•Atypical naevus syndrome (ANS)

•B K mole syndrome

Stefanaki, Antoniou, Stratigos: Benign Melanocytic Proliferations and Melanocytic Naevi
Rook’s Textbook of  Dermatology, 9th edition



Τι είναι “δυσπλασία”?

• Δυσπλασία (dysplasia) ορίζεται ως μία 
ιστολογικά ή κυτταρολογικά ανιχνεύσιμη 
ανωμαλία που υποδηλώνει διαταραχή 
κυτταρικής ανάπτυξης και διαφοροποίησης 
(συνήθως σε επιθηλιακούς ιστούς)

• Η δυσπλασία είναι συνήθως δείκτης 
προ-καρκινικής διαδικασίας

• Ο όρος δυσπλασίας χρησιμοποιείται 
συνήθως όταν η κυτταρική ανωμαλία 
περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο ιστό



Δυσπλαστικοί σπίλοι
Επιδημιολογία

• Γενική συχνότητα εμφάνισης 2-53%

• Η συχνότητα δυσπλαστικών σπίλων σε ασθενείς με 
μελάνωμα είναι υψηλότερη και κυμαίνεται μεταξύ 34-59%

• Συχνότεροι σε άτομα νεαρότερης ηλικίας (<40 ετών)• Συχνότεροι σε άτομα νεαρότερης ηλικίας (<40 ετών)

• Συνήθως εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία και είναι πιο 
έντονοι κατά την περίοδο της εφηβίας

• Η συχνότητα εμφάνισης άτυπων σπίλων σε πιο ώριμη 
ηλικία είναι χαμηλότερη και χρήζει προσεκτικής διερεύνησης 
προκειμένου να αποκλεισθεί το μελάνωμα

Στεφανάκη Ε, Ελλ Επιθ. Δερμ. Αφρ. 17:23-28,2006, Duffy K et al, JAAD 2012 , Jul; 67 (1)



• Τυπικά, οι δυσπλαστικοί σπίλοι είναι:

- >5 mm διάμετρο
- ελαφρώς υπεγερμένοι
- με χρωματική ανομοιογένεια
- ανώμαλο σχήμα

Δυσπλαστικοί σπίλοι
Κλινική εικόνα

- ανώμαλο σχήμα
- συχνά περιβάλλονται από ερυθηματώδη άλω

- Ορισμένοι έχουν μία κεντρική βλατίδα που  
περιβάλλεται από κηλιδώδη μελαχρωματική 
περιφέρεια δημιουργώντας εμφάνιση  
«τηγανητού αυγού»



Δυσπλαστικοί σπίλοι
Κλινική εικόνα – φυσική ιστορία

• Πρόκειται για δυναμικές βλάβες που μπορεί σταδιακά να 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη ή μικρότερη ατυπία

• Μερικοί εμφανίζονται αρχικά ως κοινοί σπίλοι, ενώ άλλοι είναι 
άτυποι από την  αρχή της εμφάνισής τους

• Οι περισσότεροι παραμένουν σταθεροί ή υποστρέφουν κατά • Οι περισσότεροι παραμένουν σταθεροί ή υποστρέφουν κατά 
την διάρκεια του χρόνου

• Η συχνότερη εντόπισή τους είναι στον κορμό, κυρίως στο άνω  
τμήμα της ράχης

• Ο αριθμός τους ποικίλει από 1 έως εκατοντάδες και συνδυάζονται  
σε μεγάλο βαθμό με κοινούς σπίλους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη  
ατομικού ή οικογενειακού ιστορικού μελανώματος

• Oι ΔΣ κληρονομούνται



Συνήθη πρότυπα 
εμφάνισης ΔΣ

•• Σποραδικοί άτυποι σπίλοι (λίγοι)Σποραδικοί άτυποι σπίλοι (λίγοι)

•• ΑΜΑΜS (S (σύνδρομο άτυπων σπίλων)σύνδρομο άτυπων σπίλων): ≥ 
50 σπίλοι, ≥1 σπίλοι διαμέτρου 
>8mm,  ≥1 κλινικά άτυποι σπίλοι

•• FAMMM (Familial Atypical Mole and FAMMM (Familial Atypical Mole and 
Melanoma Syndrome Melanoma Syndrome --σύνδρομο σύνδρομο 
οικογενούς μελανώματος)οικογενούς μελανώματος): Δύο ή 
περισσότερα μέλη με μελάνωμα και 
πολλά μέλη με άτυπους σπίλους

Σχετικός κίνδυνος (RR) εμφάνισης 
μελανώματος σε άτομα με σε άτομα με 

ΔΣΔΣ++οικογενειακό ιστορικό ΚΜοικογενειακό ιστορικό ΚΜ: 85



Σύνδρομο δυσπλαστικού σπίλου
Ορισμός

Duffy K et al, JAAD 2012 , Jul; 67 (1)



Oικογένειες με μελάνωμα και ΔΣ

• Μέλη των οικογενειών KM χωρίς ΔΣ 
μπορούν να εκδηλώσουν μελάνωμα

• 30-40% των οικογενειών αυτών 
έχουν μεταλλάξεις στο γονίδιο 
CDKN2A

• Οι περισσότεροι ΔΣ στις οικογένειες • Οι περισσότεροι ΔΣ στις οικογένειες 
αυτές είναι βλάβες που είτε μένουν 
σταθερές ή υποστρέφουν 

• Τα περισσότερα μελανώματα 
συμβαίνουν de novo ή σε έδαφος 
κλινικά κοινών σπίλων 

Soura et al, CME article JAAD 2015



Δυσπλαστικοί σπίλοι
Ιστολογία

• Ο κυριότερος λόγος αμφισβήτησης της οντότητας των δυσπλαστικών 
σπίλων είναι η έλλειψη κοινά αποδεκτών ιστολογικών κριτηρίων

• Για την αξιόπιστη ιστολογική διάγνωση θα πρέπει ιδεατά να 
παρατηρείται τόσο κυτταρική ατυπία όσο και διαταραχή στην 
αρχιτεκτονική. 

•• Υπάρχει επίσης λεμφοκυτταρική διήθηση

• Διαγνωστικά κριτήρια έχουν προταθεί από:

- την ομάδα του Clark και Elder
- την EORTC Malignant Melanoma Cooperative Group
- Dysplastic Nevus Panel
- τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)
- το NIH (National Institute of Health)
- το Duke University Grading System of Dysplastic Nevi



Δυσπλαστικοί σπίλοι
Ιστολογία

WHO criteria:
92% συμφωνία
μεταξύ 
παθ/ανατόμων



Δυσπλαστικοί σπίλοι
Ερωτήματα

• Είναι κλινική ή ιστολογική οντότητα?

• Η κλινική μορφολογία των ΔΣ δεν συνάδει με την ιστολογική 

• Ο βαθμός ιστολογικής ατυπίας κυμαίνεται μεταξύ παθολοανατόμων

• Ορισμένες περιοχές είναι γκρίζες ζώνες (σοβαρή δυσπλασία –
μελάνωμα in situ)

• Ορισμένες οριακές μορφές με αμφίβολη διάγνωση διαγιγνώσκονται ως 
«δυσπλαστικοί» σπίλοι 

Εlmore et al, BMJ 2017
Cook et al, Histopathology
Brichez et al, J Pathol 2002



Συσχέτιση ΔΣ και Μελανώματος

• Ομοιάζουν κλινικά και ιστολογικά με ΚΜ (simulants)

• Δείκτης κινδύνου για ΚΜ (markers of risk)• Δείκτης κινδύνου για ΚΜ (markers of risk)

• Δυνητικά πρόδρομες βλάβες ΚΜ (precursors)



Δείκτες κινδύνου μελανώματος
Η παρουσία δυσπλαστικών σπίλων είναι ανεξάρτητος παράγοντας 

κινδύνου για την ανάπτυξη μελανώματος

Παράγοντες Σχετικός κίνδυνος (95% CI)

Πολλαπλοί σπίλοι 6.89

Δυσπλαστικοί σπίλοι 6.36

Εφηλίδες 2.10 (1.80-2.45)Εφηλίδες 2.10 (1.80-2.45)

Φωτότυπος  Ι 2.09 (1.67-2.58)

Ανοιχτόχρωμο δέρμα 2.06 (1.68-2.52)

Ανοιχτόχρωμοι οφθαλμοί 1.53 (1.2-1.99)

Ανοιχτόχρωμες τρίχες (κόκκινες) 3.64 (2.56-5.37)

Ηλιακά εγκαύματα 2.03

Διαλείπουσα έκθεση στον ήλιο 1.61

Μeta-analysis 60 μελετών, Gandini et al, Eur J Cancer 2005;41:2040-2059



Κοινοί σπίλοιΚοινοί σπίλοι Άτυποι σπίλοιΆτυποι σπίλοι

Αριθμός 
σπίλων

Σχετικός 
κίνδυνος 

(RR)

Αριθμός 
σπίλων

Σχετικός 
κίνδυνος 

(RR)

0-15 1.0 0 1.0

Eur J Cancer. 2005;41:28-44

Σχετικός κίνδυνος εμφάνισης ΚΜ σε ασθενείς 

με κοινούς και δυσπλαστικούς σπίλους

0-15 1.0 0 1.0

16-40 1.47 1 1.45

41-60 2.24 2 2.10

61-80 3.26 3 3.03

81-100 4.74 4 4.39

101-120 6.89 5 6.36

Ο αριθμός των σπίλων και το μέγεθος (διάμετρος) των σπίλων ίσως να 
είναι πιο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου από την ατυπία των βλαβών

Xiong et al, JAAD 2014



Συσχέτιση ΔΣ και Μελανώματος

• Ομοιάζουν κλινικά και ιστολογικά με ΚΜ (simulants)

• Δείκτης κινδύνου για ΚΜ (markers of risk)• Δείκτης κινδύνου για ΚΜ (markers of risk)

• Δυνητικά πρόδρομες βλάβες ΚΜ (precursors)



J Am Acad Dermatol. 2017;77:938-945 

29% των 
μελανωμάτων 

προέρχονται από 
προυπάρχοντα σπίλο



Χαρακτηριστικά Κοινός Κλινικά άτυπος Αρχόμενο 

Οι ΔΣ αποτελούν μέρος φάσματος, στο ένα άκρο του οποίου 
βρίσκονται οι κοινοί σπίλοι και στο άλλο το μελάνωμα

Χαρακτηριστικά Κοινός
σπίλος

Κλινικά άτυπος 
σπίλος

Αρχόμενο 
ΚΜ

Κλινικά

Συμμετρία Συμμετρικός Ασύμμετρος Ασύμμετρος

Μέγεθος Ποικίλει >5mm Ποικίλει

Όρια Ομαλά Ανώμαλα Ανώμαλα

Χρώμα Ομοιογενές Ανομοιογενές Ανομοιογενές



Clark’s Model of Melanomagenesis

Step-wise progression of transformation from melanocytes to melanoma

• H εξαλλαγή των σπίλων σε μελάνωμα είναι σπάνια (ετήσια συχνότητα 1:200,000)

• Οι δυσπλαστικοί σπίλοι δεν εξορμώνται από κοινούς σπίλους

• Τα περισσότερα μελανώματα εμφανίζονται de novo ή σε προυπάρχοντα κοινό σπίλο

Miller and Mihm, N Engl J Med 2006



Mοριακές διαφορές μεταξύ δυσπλαστικών και 
κοινών σπίλων

Rosendhal et al, JAAD 2015



Μοριακές μεταβολές σε σπίλους και μελάνωμα

Ko, Velez and Tsao, Semin Cutan Med 2010;29:210

Κεντρικός ρόλος του μονοπατιού MAPK



Iσχυρή προστασία: μηχανισμός γήρανσης

Braig M , Schmitt C A Cancer Res 2006;66:2881-2884

Model of oncogene-induced senescence in tumor development.



The Genetic Evolution of Melanoma from a Precursor Nevus 

Shain AH et al. N Engl J Med 2015;373:1926-1936

Genetic analysis of melanomas from 37 patients sampled in 150 different areas



The Genetic Evolution of Melanoma from a Precursor Nevus 

Adapted from Mooi and Peeper, N Engl J Med 2006;355:10

Shain AH et al. N Engl J Med 2015;373:1926-1936



Pathways to nevi and melanoma

Senescence

UV effects
Non-UV effects

Mutations in 
MAPK pathway

BRAFV600E

Nevus

Adapted from Ko, Velez and Tsao, Semin Cutan Med 2010;29:210

Dissolution

Senescence

P14, p14ARF, 
IGFBP7

“Nevus” 
Genotype

Dyspl. (large) nevus
BRAF nonV600E, 
TERT

Melanoma



Kλινική πρόκληση



Kλινική πρόκληση

Συντηρητική προσέγγιση σε ΔΣ Συντηρητική προσέγγιση σε ΔΣ 
με ήπια προς μέτρια ατυπία

Επανεκτομή σε ΔΣ με σοβαρή 
ατυπία





Kλινική πρόκληση

Ατομικό και 
οικογενειακό 
ιστορικό

Εξέταση όλων 
των σπίλων και 

Παρακολούθηση 
των βλαβών με 
χαρογράφηση/ 
ολόσωμη 
φωτογράφιση

Τακτική 
των σπίλων και 
εκτίμηση κλινικής 
ατυπίας

Αφαίρεση 
ύποπτων,  
διαφορετικών ή 
μεταβαλλόμενων  
βλαβών

Τακτική 
επανεξέταση

Σωστή 
ενημέρωση



Φωτοπροστασία

•• Αποφυγή έκθεσης Αποφυγή έκθεσης κατά τη 
διάρκεια έντονης ηλιοφάνειας

• Κατάλληλος ρουχισμόςρουχισμός

•• ΑντηλιακάΑντηλιακά

Αυτοεξέταση



Συμπεράσματα

• Kαλοήθεις μελανοκυτταρικές βλάβες - Ανεξάρτητη οντότητα από 

κοινούς σπίλους – εξελιγκτικά ενδιάμεση μορφή

• Μπορεί να μοιάζουν κλινικά και ιστολογικά με ΚΜ 

• Προμηνύουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη ΚΜ• Προμηνύουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη ΚΜ

• Μπορούν να εξαλλαγούν σε μελάνωμα

• Κλινική διάγνωση – δεν απαιτείται ιστολογική 

επιβεβαίωση

• Αφαίρεση μόνο για να αποκλειστεί η πιθανότητα ΚΜ
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Eυχαριστώ για τη 
προσοχή σας!

alstrat2@gmail.com


