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Ασθενής γυναίκα 65 ετών

• Καταγωγή αλβανική, αγρότισσα
• Φαινότυπος ΙΙ(Fitzpatrick), 2-3 

ηλιακά εγκαύματα στην ενήλικη 
ζωήζωή

• Ελεύθερο ατομικό και 
οικογενειακό ιστορικό

• Κλινική εξέταση
• Εφηλίδες προσώπου , ράχης και 

άνω άκρων
• Σπίλοι –όχι,ΣΚ-όχι

Ασθενής γυναίκα 65 ετών



Ασθενής γυναίκα 65 ετών

• Αριστερός έξω κανθός
• Από έτη , ως εξηλκωμένη βλάβη 

«τραυματισμός»
• Από μήνες, μελαγχρωματική• Από μήνες, μελαγχρωματική

βλατίδα, η οποία αυξάνει τις 
διαστάσεις.

Ασθενής γυναίκα 65 ετών



Κλινική διάγνωση-ΔερματοσκόπησηΔερματοσκόπηση

• 2 διαφορετικές περιοχές:
• Πλάκα ερυθήματωδης , με 

στίλβουσα επιφάνεια, 
ουλωτική υφή και εξέλκωση 
κεντρική, με μαργαριτοειδήκεντρική, με μαργαριτοειδή
όχθο. Προκαλεί παραμόρφωση 
του έξω κανθού.

• Μελαγχρωματική βλατίδα, 
σαφώς περιγεγραμένη με 
υπερκερατωσική επιφάνεια.

• ΔΔ-BCC/SK



Δερματοσκόπηση

• Μη μελανινοκυτταρική
βλάβη

• Λεπτές ευρυαγγείες/• Λεπτές ευρυαγγείες/
διακλαδιζόμενα αγγεία
• Καστανόφαιες ωοειδείς 

φωλεές.
• Εξέλκωση.

BCC



Δερματοσκόπηση

• Οζώδης βλάβη
• Μελαγχρωματικό δίκτυο
• Μπλε-γκρι πέπλο
• Άτυπα στικτά αγγεία στην 

περιφέρεια

Μελανοκυτταρική βλάβη
?MM/?Σπίλος



Διαγνωστική προσέγγιση
Χειρουργική βιοψία ( εντόπιση , 
μέγεθος της βλάβης)

• ΔΔ-BCC/ μελάνωμα/μικτή βλάβη

Ιστολογική εξέταση:
• Εξηλκωμένη νεοπλασματική εξεργασία 

που στην μεγαλύτερη έκταση έχει που στην μεγαλύτερη έκταση έχει 
χαρακτήρες bcc συμπαγούς τύπου και εν 
μέρει διηθητικού τύπου με 
ακανθοκυτταρική τροπή.

• Εστιακά –χαρακτήρες διφασικού 
νεοπλάσματος με ανάμειξη επιθηλιακών 
βασικού τύπου και μελανινοκυττάρων , 
συμβατό προς βασικομελανοκυτταρικό
όγκο(baseomelanocytic tumor)

• Αλλοιώσεις δερματικής ελάστωσης
• HMB45(+),Mela(+), KerAE1/AE3(+)

Διαγνωστική προσέγγιση



Διαγνωστική προσέγγιση
Μελανοκυτταρικό
στοιχείο της βλάβης
• Breslow:0,87mm
• Clark II-III
• μιτωσεις<1/τχ
• HMB45, KerAE1/AE3,MelA (+)

Στάδιο ΙΙΙΒ (Τ1βΝ2αΜ0)
Ογκολογική εκτίμηση (ανοσοθεραπεία)
Παρακολούθηση

• Εκτομή+SLN(2 λεμφαδένες αρ. 
τραχηλικής περιοχής)

• 1 λεμφαδένας με εκτεταμένη 
παρεγχυματώδη μεταστατική διήθηση 
από το υποκείμενο μελάνωμα

• 1 λεμφαδενας με υποκαψική και 
παρεγχυματώδη μεταστατική διήθηση  
από το μελάνωμααπό το μελάνωμα

• Λεμφαδενικός καθαρισμός 
τραχήλου επιπέδου ΙΙβ

• Αρνητικός για μεταστατική νόσο(0/22).
• Απεικονιστικός έλεγχος –αρνητικός 

για 2παθεις εντοπίσεις.

Στάδιο ΙΙΙΒ (Τ1βΝ2αΜ0)
Ογκολογική εκτίμηση (ανοσοθεραπεία)



Μικτοί όγκοι δέρματος με μελάνωμα

• Μικτοί όγκοι δέρματος με ΜΜ(16)
• SCC+MM(11)
• BCC+ΜΜ(3)
• Τριχοβλάστωμα +ΜΜ(2)

• Σπάνιοι όγκοι• Σπάνιοι όγκοι
• Εντόπιση στην κεφαλή+ τράχηλο
• Ηλικιωμένοι άνδρες ,με φωτογήρανση
• Αιτιοπαθογένεια

• -κοινό αρχέγονος κύτταρο, ικανό για διφασική διαφοροποίηση υπό 

• Μετάλλαξη p53+Hedgehog signaling pathway

Μικτοί όγκοι δέρματος με μελάνωμα

φωτογήρανση.

κοινό αρχέγονος κύτταρο, ικανό για διφασική διαφοροποίηση υπό uv ακτινοβολία.

p53+Hedgehog signaling pathway(bcc)
Combined cutaneous tumor with a melanoma component

Sapna et all-JAAD-Sept. 2015



Δερματοσκόπηση στο ιατρείο

• Πολύτιμη βοήθεια στη διάγνωση, 
στον προσδιορισμό τύπου της 
βλάβης ( μελανοκυτταρική /μη, 
μικτή βλάβη)

• Επιλογή του πιο ενδεικτικού 
σημείου για  βιοψία.σημείου για  βιοψία.

• Προσδιορισμός των πλάγιων 
ορίων δερματικής βλάβης, κατά 
την ολική αφαίρεση.

• Παρακολούθηση-πρώιμη 
διάγνωση τοπικών υποτροπών.

• Eπιλογή θεραπείας/αποφυγή 
λανθασμένων χειρισμών.

στο ιατρείο



Ευχαριστώ πολύ για 
την προσοχή σας!

Ευχαριστώ πολύ για 
την προσοχή σας!


