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Καρκίνος του Δέρματος

• Επιθηλιακοί Όγκοι (προέρχονται από 

κερατινοκύτταρα)

– Βασικοκυτταρικά καρκινώματα

– Ακανθοκυτταρικά καρκινώματα

• Μελανοκυτταρικοί όγκοι (προέρχονται 

από μελανοκύτταρα)

– Κακόηθες μελάνωμα



Βασικοκυτταρικά καρκινώματα

• Συχνότερος τύπος καρκίνου στον  

άνθρωπο 

• Εκδηλώνεται σε χρονο-εκτεθειμένες  

επιφάνειες του δέρματος (κυρίως  

πρόσωπο)

• Διηθεί τοπικά χωρίς να δίνει   

μεταστάσεις

• Αυξημένη πιθανότητα 2ου ΒCC σε 

άτομο με ιστορικό ΒCC

44% θα εμφανίσουν 2ο BCC σε 3 έτη



Tύποι βασικοκυτταρικού καρκινώματος

• Oζώδες- ελκωτικό

• Επιφανειακό

• Μελαγχρωματικό

• Σκληροδερμικό

• Σύνδρομο βασικοκυτταρικών σπίλων (σύνδρομο 

Gorlin)



Οζώδες BCC

• Εντοπίζεται στο πρόσωπο-κεφαλή

• Ερυθρό οζίδιο ή πλάκα με 

αυξανόμενο μέγεθος

• Τηλεγγειεκτασίες στη επιφάνεια

• «Μαργαριτοειδής» όχθος

• Στιλπνή επιφάνεια

• Εξέλκωση ή εφελκιδοποίηση στο 

κέντρο (ελκωτικό BCC)



Οζώδες BCC



Οζώδες BCC



Οζώδες BCC



Επιφανειακό ΒCC

• Εντοπίζεται στο κορμό, άκρα

• Ερυθηματολεπιδώδης πλάκα

• Τάση βραδείας επέκτασης

• Μόλις επισημαινόμενος   

«μαργαριτοειδής» όχθος

• Θυμίζει ψωρίαση, δισκοειδή λύκο



Mελαγχρωματικό BCC

• Χαρακτηριστικά οζώδους τύπου

• Περιέχουν χρωστική

• Εμφανίζονται σε μελαγχρινούς 

τύπους δέρματος



Σκληροδερμικό ΒCC

• Σκληρή λευκοκίτρινη πλάκα με 

ασαφή όρια

• Θυμίζει ουλή

• Επεκτείνεται εν τω βάθος,  

υποτροπιάζει συχνά



Σύνδρομο Βασικοκυτταρικών Σπίλων (Gorlin)

• Mεταλλάξεις στο γονίδιο PTCH (9q22)

• Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση 

πολλαπλών BCC, πρίν την ηλικία των 

35 ετών

• Άλλα χαρακτηριστικά:

– Βοθρία παλαμών/ πελμάτων

– Οδοντογενείς κύστεις

– Αποτιτανώσεις ΚΝΣ

– Σκελετικές ανωμαλίες

– Σπάνιοι όγκοι (μυελοβλάστωμα, 

ραβδομυοσάρκωμα)



Σύνδρομο Βασικοκυτταρικών Σπίλων (Gorlin)



Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

• Εκδηλώνεται σε χρονο-εκτεθειμένες  

επιφάνειες του δέρματος

• Συμβαίνει σε έδαφος πρόδρομων βλαβών

• Μικρό μεταστατικό δυναμικό (5-10%)

• Εμφανίζεται σε εστίες χρόνιας φλεγμονής, 

ουλών 



Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

• Σκληρό, ανώδυνο, ερυθρό οζίδιο

• Υπερκερατωσική επιφάνεια, διηθημένη 

βάση που επεκτείνεται γύρω από το όγκο

• Αιμορραγεί εύκολα

• Εξέλκωση, εφελκιδοποίηση 



Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα



AJS

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και 

ανοσοκαταστολή



Προκαρκινικές βλάβες

Ακτινικές υπερκερατώσεις Ακτινική χειλίτιδα

Ερυθροπλασία Querat
Νόσος του Bowen



Προκαρκινικές βλάβες

Progression rate to SCC: 1 per 1000 AK (5-year follow up)



AJS

Νόσος Bowen

• Ιn-situ ενδοεπιδερμιδικό καρκίνωμα

• Ερυθηματώδης, ενίοτε υπερκερατωσική 

πλάκα

• Χρόνια εμφάνιση, μικρή τάση 

επέκτασης

• Πιθανότητα μετάπτωσης σε SCC (5%)



Common NMSC
Precancerous

or in situ cSCC Advanced NMSC

• Cryotherapy

• ED&C

• PDT

• Topicals (imiquimod, 

5-FU, diclophenac), 

• laser

• peeling

• Surgery (standard 

excision, MOHs)

• Radiation therapy

• Radiation therapy

• Systemic therapy

• Palliation

Highly effective treatment modalities with imroved cure rates

NMSC – Treatment landscape



AJS

Κακόηθες Μελάνωμα



Ορισμός

• Το μελάνωμα αποτελεί ένα κακοήθη 

όγκο των μελανοκυττάρων

• Προέρχεται κυρίως από τα 

μελανοκύτταρα του δέρματος 

• Το μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί 

στον οφθαλμό (επιπεφυκότα και 

ίριδα) και τις μήνιγγες 



AJS

Παράγοντες κινδύνου μελανώματος

Γενετικοί/ Ενδογενείς Περιβαντολλογικοί

Έκθεση στον ήλιο

• Ανοιχτόχρωμο δέρμα

• Τάση πρός ερύθημα/ έγκαυμα

• Σπίλοι

• Οικογενειακό ιστορικό μελανώματος

• Ανoσοκαταστολή

•Μελαγχρωματική ξηροδερμία



Aυξημένη έκθεση στον ήλιο 



AJS

• Το 30% των ΜΜ αναπτύσσονται σε 

έδαφος προϋπάρχοντος 

μελανοκυτταρικού σπίλου (συγγενούς 

ή δυσπλαστικού)

• Τα υπόλοιπα εμφανίζονται de novo 

(χωρίς πρόδρομη βλάβη)

Κακόηθες Μελάνωμα



AJS

Μελανοκυτταρικοί σπίλοι και μελάνωμα

• Συγγενείς σπίλοι

– Ιδιαίτερα οι γιγαντιαίοι μελανοκυτταρικοί σπίλοι 

(5-20% πιθανότητα ΜΜ)

• Κοινοί μελανοκυτταρικοί σπίλοι

– 6 φορές μεγαλύτερη συχνότητα ΜΜ σε άτομα 

με >100 σπίλους

• Σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων

– Σποραδική μορφή

– Οικογενής, συνδεόμενη με μελάνωμα



Ομάδες υψηλού κινδύνου

• Παρουσία πολλαπλών ή δυσπλαστικών
μελανοκυτταρικών σπίλων

• Ανοιχτόχρωμο δέρμα, με ή χωρίς φακίδες, ευπάθεια 
στη ηλιακή ακτινοβολία («εύκολο» έγκαυμα, 
«δύσκολο» μαύρισμα)

• Οικογενειακό ιστορικό μελανώματος (2-10%, συχνά 
με δυσπλαστικούς σπίλους, μερικές οικογένειες με 
μετάλλαξη του γονιδίου CDKN2A/p16)

A

B

Γ



Κλινική εικόνα

• Μελαγχρωματική βλάβη που αλλάζει σε 

μέγεθος, χρώμα, ή σχήμα (σε διάστημα 

εβδομάδων - μηνών)

• Σπίλος που «διαφέρει» στα 

χαρακτηριστικά του από τους άλλους 

σπίλους, χωρίς αναφερόμενο ιστορικό 

αλλαγής

• Νέος σπίλος με ανώμαλη όψη ή/και 

αυξανόμενο μέγεθος



Ύποπτα σημεία/συμπτώματα

Συμπτώματα Συχνότητα εμφάνισης

Αλλαγή μεγέθους 30%

Αλλαγή χρώματος 25%

Υπέγερση 15%

Αιμορραγία 9%

Κνησμός 4%

Αόριστες ενοχλήσεις 7%



AJS

D: Μεγάλη Διάμετρος (>6 mm)

A: Aσυμμετρία

Β: Aνώμαλα όρια

C: Χρωματική ετερογένεια

Κανόνας ΑBCD
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Ο ρόλος της έγκαιρης διάγνωσης

Πρώιμο στάδιο

5ετής επιβίωση: >90%

Προχωρημένο στάδιο

5ετής επιβίωση: <50%

ΜΕΛΑΝΩΜΑ

Επιφανειακή εξάπλωση

Νεοπλασματικά 

κύτταρα

Νεοπλασματικά 

κύτταρα

ΜΕΛΑΝΩΜΑ

Κάθετη ανάπτυξη

Διήθηση χορίου



AJS

Μελάνωμα επί 

κακοήθους φακής

Επιφανειακώς επεκτεινόμενο 

μελάνωμα
Οζώδες μελάνωμα

Μελάνωμα άκρων Υπονύχιο μελάνωμα



• Πιό συχνή μορφή (70%)  - γυναίκες

• Εμφάνιση: 4η-5η δεκαετία ζωής

• Εντόπιση σε περιοχές διαλείπουσας 

έκθεσης (ράχη κνήμες άκρα)

• Συχνά αναπτύσεται σε προυπάρχοντα

σπίλο

• Διφασική ανάπτυξη (οριζόντια-

κάθετη)

Επιφανειακώς επεκτεινόμενο μελάνωμα 
(superficial spreading melanoma)



Οζώδες μελάνωμα 
(nodular melanoma)

• Συχνότητα: 10-20%

• Συχνώτερο σε άνδρες (κορμός)

• Καφέ, μαύρο ή ερυθρό οζίδιο

• Αιμορραγία, εξέλκωση συχνές

• Κάθετη φάση ανάπτυξης (χωρίς 
οριζόντια)

• Eπιθετική βιολογική συμπεριφορά, 
πτωχή πρόγνωση



Μελάνωμα τύπου κακοήθους φακής 
(lentigo maligna melanoma)

• Συχνότητα: 5-10%

• Ηλικία εμφάνισης: 60-70 έτη

• Θέση εντόπισης: πρόσωπο, κεφαλή

• Προυπάρχει μία χρόνια άτυπα 
επεκτεινόμενη κηλίδα (κακοήθης 
φακή) (>10-15 χρόνια)

• Μελάνωμα: ανάπτυξη οζιδίου πάνω 
στη κηλίδα



Μελάνωμα άκρων
(acral melanoma)

• Συχνότητα: 5-10%

• Συχνότερος τύπος σε άτομα κίτρινης και 
μαύρης φυλής

• Άνδρες > γυναίκες

• Θέση εντόπισης: παλάμες/πέλματα,  
υπονύχιο

• Ετερόχρωμη κηλίδα με ανώμαλη 
περιφέρεια γύρω από επηρμένο κέντρο



Υπονύχιο μελάνωμα

• Εμφανίζεται ως μία επιμήκη 
μελανονυχία με διάμετρο >3 χιλ, 
χρωματική ετερογένεια

• Συχνότερο στον αντίχειρα ή το 
μεγάλα δάκτυλα των ποδιών

• Διάχυση στο δέρμα γύρω από το 

νύχι (σημείο Hutchinson)



Πώς διαγιγνώσκουμε το μελάνωμα? 

• Iστορικό (αλλαγή, συμπτώματα, παράγοντες 

κινδύνου, οικογενειακό ιστορικό)

• Κλινική εξέταση

• Δερματοσκόπηση

• Νεώτερες διαγνωστικές τεχνικές (In Vivo Confocal 

Microscopy, Optical Coherence Tomography, Electrical Impedance 

and Ultrasound)



Δερματοσκόπηση



Δερματοσκοπική εικόναΣπίλος

Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά σπίλων/ΜΜ

Δερματοσκοπική εικόναΜελάνωμα



«Χαρτογράφηση» σπίλων

Ψηφιακή 

δερματοσκόπηση

Ολική φωτογράφηση 

σώματος

Ηλεκτρονική αποτύπωση 
δερματοσκοπικών εικόνων 

για συγκριτική εξέταση

Φωτογραφική αποτύπωση 
όλων των επιφανειών του 
δέρματος για συγκριτική 

εξέταση



Πώς αντιμετωπίζεται το μελάνωμα;

• Χειρουργική αφαίρεση με όρια ασφαλείας 1-3 mm και μέχρι το 
υποδόριο λίπος

• Αρκετό για πλήρη ιστολογική εξέταση

• Διαφύλαξη λεμφικής παροχέτευσης περιοχής



Πρότυπο ιστολογικής αναφοράς

• Διάγνωση: κακόηθες μελάνωμα

• Ιστολογικός τύπος: Eπιφανειακώς επεκτεινόμενο

• Πάχος κατά Breslow: 0.9 χιλ.

• Eξέλκωση: Ναί

• Επίπεδο κατά Clark: IV

• Kάθετη φάση ανάπτυξης: Nαί

• Αγγειακή ή λεμφαγγειακή διήθηση: Όχι

• Νευτροπισμός: Οχι

• Δορυφόρες εστίες: Όχι

• Υποστροφή: Nαί (>1 mm)

• Μιτώσεις: 1-2

• Προεξάρχων τύπος κυττάρων: Eπιθηλιοειδής

• Συνυπάρχον σπίλος: Nαί

• Χειρουργικά όρια: Eλεύθερα
• Ορίζεται ως η απόσταση (σε χιλιοστά) από την 

κοκκιώδη στοιβάδα ως το βαθύτερο σημείο που 
φθάνουν τα νεοπλασματικά κύτταρα





Πώς προσεγγίζουμε τον ασθενή μετά τη διάγνωση του 
μελανώματος; 

• Eπανεκτομή της πρωτοπαθούς εστίας

• Σταδιοποίηση της νόσου
- Εκτίμηση περιοχικών λεμφαδένων 
(βιοψία φρουρού λεμφαδένα)
-Απεικονιστικός έλεγχος για 
απομακρυσμένη νόσο



Στάδιο Ι-ΙΙ: Eντοπισμένη νόσος χαμηλού και μέσου κινδύνου

Στάδιο ΙV: Απομακρυσμένες μεταστάσεις

Στάδιο ΙΙΙ: Προσβολή 

λεμφαδένων

Σταδιοποίηση Μελανώματος

Παρακολούθηση

• Λεμφαδενικός 
καθαρισμός

• Επικουρική 
συστηματική 
θεραπεία

• Συστηματική θεραπεία 
(ανοσοθεραπεία, στοχευμένη 
θεραπεία χημειοθεραπεία)



Σταδιοποίηση Μελανώματος (AJCC-2002)

Άνδρας 46 ετών,

αριστερός μηρός

Balch et al, J Clin Oncol, 2001;19: 3635-

3648

5ετής επιβ.: 90-95%

5ετής επιβ.: 45-78%

5ετής επιβ.: 30-70 %

6-18 μήνες επιβίωση
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Targeted therapies1–6 Checkpoint inhibitors7–11

Vemurafenib▼ Cobimetinib▼ Dabrafenib Trametinib* Ipilimumab Pembrolizumab Nivolumab

Mode of action 

Target BRAF MEK1/2 BRAF MEK1/2 CTLA-4 PD-1 PD-1

Inhibits MAPK pathway

Inhibits 

downregulation 

of T cell 

activation

Inhibits T cell inhibition

EU approval

Monotherapy

and with 

cobimetinib

Combination 

with 

vemurafenib

Monotherapy

and with 

trametinib

Monotherapy

and with 

dabrafenib

Monotherapy 

and with 

nivolumab

Monotherapy Monotherapy 

and with 

ipilimumab

Patients BRAFV600 mutated All

1. Roche. Zelboraf SPC. 2015; 2. Roche. Cotellic SPC. 2015; 3. Larkin J, et al. N Engl J Med 2014;371:1867–1876; 4. Novartis. Tafinlar SPC. 2015; 5. Novartis. Mekinist SPC. 2015; 

6. Menzies AM, et al. Clin Cancer Res 2014;20:2035–2043; 7. BMS. Yervoy SPC. 2015; 8. Postow M, et al. N Engl J Med 2015;372:2006–2017; 9. Merck. Keytruda SPC. 2015; 

10. McDermott DF, et al. Cancer Med 2013;2:662–673; 11. BMS. Opdivo SPC. 2015. 

▼ This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. 

Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. 

Aναστολείς BRAF/ΜΕΚ Aνοσοθεραπεία

Νεώτερες θεραπείες μελανώματος



Πρόληψη του Μελανώματος

• Πρωτογενής πρόληψη
• Περιορισμός ή αποφυγή των παραγόντων 

κινδύνου (αντι-ηλιακή προστασία)

• Δευτερογενής πρόληψη
• Διάγνωση του όγκου σε πρώιμο στάδιο

• Mείωση της θνησιμότητας



Πρωτογενής πρόληψη

• Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις 

μεσημβρινές ώρες

• Φυσική προστασία- ρουχισμός

• Εφαρμογή αντιηλιακών 

σκευασμάτων με SPF>15 σε 

συνδυασμό με άλλα μέτρα 

αντιηλιακής προστασίας

• Αποφυγή τεχνητών πηγών 

υπεριώδους ακτινοβολίας 

(solarium)



Έλεγχος Σπίλων μέσω Φωτογράφησης, 

Δερματοσκόπησης και Ψηφιακής Ανάλυσης 

(«χαρτογράφηση»)



AJS

• Ο καρκίνος του δέρματος είναι συχνό πρόβλημα

• Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία αποτελεί το κυριώτερο 

αιτιολογικό παράγοντα

• Το 95% των περιπτώσεων αποτελούν ιάσιμο προβλήματα

• Η έγκαιρη αναγνώριση και διάγνωση συνιστούν αποφασιστικό 

παράγοντα πρόγνωσης

• Oι νεώτερες θεραπείες (στοχευμένες θεραπείες και 

ανοσοθεραπείες) έχουν βελτιώσει σημαντικά τη πρόγνωση των 

προχωρημένων μορφών μελανώματος και καρκίνου δέρματος

Συμπεράσματα


