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τη στιγμή της εξέτασης, δε γνωρίζουμε τη βιολογία κάθε βλάβηςτη στιγμή της εξέτασης, δε γνωρίζουμε τη βιολογία κάθε βλάβης





τη στιγμή της εξέτασης, προσπαθούμε να προβλέψουμε τη βιολογία 
βασιζόμενοι στη μορφολογία
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too much atypia for a Spitz nevus

not enough atypia to call it melanoma
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Ας κάνουμε βιοψία του φρουρού λεμφαδένα !!!Ας κάνουμε βιοψία του φρουρού λεμφαδένα !!!
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Systematic review of Systematic review of 
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Lancet Oncol 2014



99% of AST patients 
survived !!



Does SLNB+ predict poorer outcome 
??
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SLNB+ does not 
predict a poor predict a poor 
outcome !!!!



How the chance to find positive SLNB 
??
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That means about 40% of 
children with AST will 

undergo CLND for nothing 
!!



growing Spitz nevus in 3 yo boy on ear
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1. Συμμετρία1. Συμμετρία
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Σπιτζοειδές πρότυποΣπιτζοειδές πρότυπο

Σπιτζοειδή χαρακτηριστικά συμμετρικά κατανεμημένα



ακτινωτές γραμμώσεις ή ψευδοπόδια



spitzoid pattern
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ΨευδοπόδιαΨευδοπόδιαΓραμμώσειςΓραμμώσεις
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δικτυωτό-ομογενές
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ένα άλλο τυπικό πρότυπο 
των σπίλων Spitz



δικτυωτή υπομελάγχρωση (ανάστροφο δίκτυο)
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Atypical Spitz nevus
“Looks alike melanoma”

Histopathology: Spitz nevus without atypia
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Which one is melanoma ?
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Lallas A et al. JAAD 2015
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αφαιρούμε όλες τις σπιτζοειδείς βλάβεςαφαιρούμε όλες τις σπιτζοειδείς βλάβες
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αφαιρούμε όλες τις σπιτζοειδείς βλάβες μετά την εφηβεία
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Guidelines by the IDS

Lallas A. et al BJD 2017
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παρακολουθούμε (?) τις επίπεδες σπιτζοειδείς βλάβες στα παιδιά
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