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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Δώρα Πετρακοπούλου
Πλαστικός Χειρουργός

Κλινική Πλαστικής- Επανορθωτικής Χειρ/κής
ΟγκολογικόΝοσ. ¨ΟΑγιος Σάββας¨



Μ Ε Λ Α Ν Ω Μ Α

• Ο  ισχυρότερος  
παράγοντας  κινδύνου  
για  ανάπτυξη  
μελανώματος  είναι  ο  
συνολικός  αριθμός  
σπίλων  που  έχει  ένα  
άτομο , ιδιαιτέρως  
οταν  ο  αριθμός  αυτός  
ξεπερνά  τους  100 .

Δ.Π.



• 95% των οικογενών Μ → επί Συνδρόμου 
Δυσπλαστικών Σπίλων.

• 40% των Μ του τύπου του επιφανειακώς 
εξαπλούμενου → επί εδάφους Δυσπλαστικών 
σπίλων

• Ατομα με Σ.Δ.Σ. + οικογενές ιστορικό 
Μελανώματος → πιθανότητα 100% να 
αναπτύξουν Μελάνωμα

ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Kλινικά  στοιχεία  γιά  την  
ταυτοποίηση  πρώιμου  Μελανώματος

• Πρωτεύοντα

1. Μεταβολή στο μέγεθος μελαχρωματικής  βλάβης

2. Μεταβολή σχήματος μελαχρωματικής  βλάβης

3. Μεταβολή χρώματος μελαχρωματικής  βλάβης

• Ελάσσονα

1. Μέγεθος διαμέτρου > 7 χιλ.

2. Ορορροή ή  Αιμορραγία

3. Ηπιος κνησμός

Δ.Π.



Κλινικοί  τύποι  Μελανώματος

• Επιφανειακώς αναπτυσσόμενο Κ.Μ. ( S.S.M.

➢ Ο  συνηθέστερος τύπος Κ.Μ. ( 60-70% )

➢ Εμφανίζεται συνήθως στη μέση ηλικία (κυρίως
μεταξύ 40-50  ετών ) 

➢ Συνηθέστερη εντόπιση η  ράχη των ανδρών &  οι
κνήμες των γυναικών

➢ Εμφανίζεται με την μορφή μελαχρωματικής
κηλίδας χρώματος καφέ έως μαύρο &  ίσως με
ζώνες ρόδινες , κυανές ή  άχρωμες Δ.Π.



Κλινικοί  τύποι  Μελανώματος

• Οζώδες  μελάνωμα  ( Ν.Μ.Μ.)

➢ Ο  επιθετικότερος  τύπος  μελανώματος

➢ Συνηθέστερος  στην  ηλικία  των  50-60  ετών

➢ Αποτελεί  το  15-20%  των  Κ.Μ.

➢ Παρουσιάζεται  υπό  μορφή  ογκιδίου , επηρμένου, 
χρώματος  καφέ  σκούρου  ή  έντονα  μαύρου  ή  
σπανιότερα  ρόδινου.

➢ Συνηθέστερες  εντοπίσεις - κεφαλή , λαιμός , 
θώρακας. Δ.Π.





Κλινικοί  τύποι  Μελανώματος

• Κ.Μ  επί  εδάφους  κακοήθους  φακής  του  
Hutchinson

➢ Σε  ηλικιωμένα  άτομα  συνήθως  60-70 ετών

➢ Εντόπιση  κυρίως  στο  πρόσωπο ( & στη  ράχη  
των χεριών - κνήμες)

➢ Αποτελεί  το  5-10%  του  συνόλου  των  Κ.Μ.

➢ Χαρακτηριστική  πολυχρωμία  από  καφέ-
μαύρο  έως  ρόζ

➢ Βραδύτατη  ανάπτυξη

➢ Ασαφή  &  Ανώμαλη  περιφέρεια Δ.Π.





Κλινικοί  τύποι  Μελανώματος

• Μελάνωμα  των  άκρων  ( A.L.M. )

➢ Εντοπίζεται  κυρίως  στα  πέλματα  &  τις  παλάμες

➢ Συχνότερο  στην  κίτρινη  ή  μαύρη  φυλή ( το  40-
50%  των  Κ.Μ.)

➢ Παρατηρείται  συχνά  γύρω  ή  κάτω  από  το  νύχι  
του  μεγάλου  δακτύλου  των  ποδιών.

Δ.Π.





Κλινικοί  τύποι  Μελανώματος

• Κ.Μ.  των  βλεννογόνων

➢ Αντιπροσωπεύει  το  2%  του  συνόλου  των  Κ.Μ.

➢ Απαντάται  στην  μαύρη  &  στην  κίτρινη  φυλή

➢ Συνηθέστεροι  βλεννογόνοι - στόματος , οισοφάγου , 
εντέρου.

➢ Βαρύτερη  πρόγνωση

Δ.Π.



Κλινικοί  τύποι  Μελανώματος

• Κ.Μ. Παιδικής  ηλικίας
✓ Σχετικώς  σπάνιο

✓ Αποτελεί  περίπου  το  1%  του  συνόλου  των  Κ.Μ.

✓ Σπάνιο  πριν  την  εφηβεία

• Πολλαπλούν  πρωτοπαθές  Κ.Μ.
✓ Αντιστοιχεί  στο  2%  των  περιπτώσεων   ( στα  πλαίσια  

του  οικογενούς  μελανώματος )

• Συγγενές  Κ.Μ.
✓ Εξαιρετικά  σπάνιο

• Κ.Μ.  Επί  εδάφους  γιγαντιαίου  σπίλου
✓ Αποτελεί  το  0,5%  του  συνόλου  των  Κ.Μ.  &  το  1/2  

των  Κ.Μ.  που  αναπτύσονται πρίν  απο  την  εφηβεία  

Δ.Π.



• Μόνο χειρουργική

• Δεν συνιστάται ταχεία βιοψία

• Μικρογραφική χειρουργική Mohs 

( κυρίως στη χειρουργική θεραπεία της κακοήθους φακής  

στο πρόσωπο  ) 

Θεραπευτική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς εστίας



ΤΙ  ΚΑΝΟΥΜΕ ;

Σταδιοποίηση του ασθενούς 

✓ Πλήρης κλινικός και εργαστηριακός 
έλεγχος  

✓ Ολόσωμο λεμφαγγειοσπινθηρογράφημα

✓Ανίχνευση του Λεμφαδένα φρουρού 

✓Ευρεία Εκτομή της περιοχής της βλάβης 



Η πρόγνωση και οι θεραπευτικές επιλογές του 
Μελανώματος εξαρτώνται κυρίως από : 

• Το πάχος του Μελανώματος , το οποίο μετράται σε 

mm κατά Breslow

• Τις μιτώσεις ανά mm²

• Την παρουσία εξέλκωσης της βλάβης

• Την παρουσία μετάστασης στου επιχώριους 

λεμφαδένες



• Η σωστή αρχική αντιμετώπιση 

είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τον 

ασθενή

• Η  βλάβη θα πρέπει να 

αφαιρεθεί πλήρως με σκοπό το 

παρασκεύασμα της βιοψίας να 

περιλαμβάνει ολικού  πάχους 

δέρμα και  όρια 2-3 mm 

απόσταση από υγιές δέρμα 

• Η χειρουργική βιοψία δεν 

επηρεάζει  αρνητικά το 

προσδόκιμο επιβίωσης, τη 

πρόγνωση ή το ποσοστό 

υποτροπής της νόσου. 

Θεραπευτική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς εστίας

Δ.Π



• Κατεύθυνση της  

εκτομής της βλάβης

• Φορά προς την 

εκτιμώμενη λεμφική 

αποχέτευση 

Τρόπος αφαίρεσης της βλάβης

Δ.Π



Excision biopsy → Golden standard 
• Η προσπέλαση της 

βιοψίας θα πρέπει  να 

γίνεται κατά μήκος των 

γραμμών του δέρματος 

και κατά μήκος της 

λεμφικής οδού, 

γεγονός που επιτρέπει 

μια μεγαλύτερης 

ακρίβειας βιοψία 

φρουρού λεμφαδένα 

(SLNB), εάν αυτό 

ενδείκνυται. 

Δ.Π



• Ευρεία αρχική 

εκτομή

• Μπορεί να 

οδηγήσει σε 

ψευδώς αρνητικό 

λεμφαδένα, αν αυτό 

χρειαστεί 

ΛΑΘΟΣ   
Τρόπος αφαίρεσης της βλάβης

Δ.Π



Ευρεία Εκτομή Όρια Εκτομής

➢ 0,5 εκ. για Μελανώματα in situ ( pTis)

➢ 1 εκ. για Μελανώματα πάχους < 1,5mm κατά Breslow

( pT1-pT2)

➢ 1 - 2 εκ. για Μελανώματα πάχους έως 4mm κατά Breslow

( pT3)

➢ 2 - 3εκ. για Μελανώματα πάχους > 4mm κατά Breslow ( pT4)

➢Κατά βάθος όριο →  η ανατομική περιτονία

Main treatment in melanoma is wide 

surgical excision of the tumor

Τα όρια> 1 εκ. δεν έχουν καμία επίδραση στο ελεύθερο νόσου διάστημα  ή τη 

συνολική επιβίωση για τα μελανώματα <2 mm σε πάχος.



➢Τριχωτό και μέτωπο → μέχρι το περιόστεο

(συνήθως κακής βιολογικής συμπεριφοράς)

➢Κογχοβλεφαρική περιοχή → μέχρι το μυΐκό 
υπόστρωμα

➢Μύτη → μέχρι τον χόνδρο ή το οστό ή και 
ακρωτηριασμός αποκατάσταση 

➢Πτερύγιο ωτός → σφηνοειδής εκτομή –
ακρωτηριασμός

➢Χείλος → μερική ή ολική εξαίρεση του χείλους

Εντόπιση- Εν τω βάθει εξαίρεση του Μ 
σε διάφορες ανατομικές θέσεις







• Κορμός →όριο → η μυϊκή περιτονία του υποκείμενου μυός 
η οποία και διατηρείται

• Άνω άκρο → (σε επιμήκη άξονα ). όριο → η μυϊκή 
περιτονία του υποκείμενου μυός η οποία και διατηρείται

➢ Χέρι → μέχρι το επίπεδο των τενόντων 

➢ Κάτω άκρο → (σε επιμήκη άξονα ) όριο → η μυϊκή 
περιτονία του υποκείμενου μυός η οποία και διατηρείται

➢

Εντόπιση- Εν τω βάθει εξαίρεση του 
Μ σε διάφορες ανατομικές θέσεις



• Μετά την ευρεία 

εκτομή

• Αποκατάσταση 

με ελεύθερο 

δερματικό 

μόσχευμα







Υπονύχιο Μελάνωμα

➢Για βλάβη που εντοπίζεται στο πλευρικό ένα 

τρίτο των νυχιών, θα πρέπει να εκτελείται μία -en 

bloc εκτομή ολόκληρης της μελαχρωστικής 

περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της εγγύς 

περιοχής του όνυχος, της υποκείμενης μήτρας, 

και του υπονύχιου.

➢ Για μια χρόνια μελανονυχία που εντοπίζεται 

κεντρικότερα , το εγγύς νύχι θα πρέπει να 

αφαιρείται, και μια punch βιοψία 3-χιλιοστών θα 

πρέπει να λαμβάνεται με σκοπό να εξαιρεθεί το 

επίκεντρο της μελάγχρωσης από τη μήτρα.

➢Ακρωτηριασμός ανάλογος του πάχους του 

Μελανώματος

➢(οι ακρωτηριασμοί που συχνά επιλέγονται 

σαν θεραπεία δεν έχουν δείξει επιμήκυνση 

του ελεύθερου νόσου διαστήματος) 



• Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις 

δερματικό μελάνωμα θεραπεύονται με 

την αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου, 

περίπου το 30% των ασθενών θα 

αναπτύξουν μεταστάσεις. 



ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ιστολογική κατάσταση των λεμφαδένων αποτελεί 
βασικό προγνωστικό στοιχείο σε ασθενείς με 
Μελάνωμα

Δ.Π.

10 years Survival

%

Microscopic Lymph 
Node metastases

48

No Lymph Node 
metastases

65

Palpabl Lymph Node 
metastases

12



Η εμφάνιση λεμφικών 
μεταστάσεων χρησιμεύει ως 
έγκαιρη προειδοποίηση για τη 
δυνατότητα του όγκου να 
εμφανίσει σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και αιματογενείς
μεταστάσεις

Δ.Π

Θεωρία της κατά συνέχεια λεμφικής 

διασποράς

Τα κακοήθη κύτταρα των 

λεμφικών μεταστάσεων θα 

περάσουν πρώτα από ένα 

συγκεκριμένο λεμφαδένα ,

το Λεμφαδένα Φρουρό, ενώ οι 

υπόλοιποι λεμφαδένες         θα 

διηθηθούν σε μεταγενέστερη 

φάση

( Morton και συν. )



Στο μελάνωμα οι λεμφαδενικές μεταστάσεις δεν 

είναι τυχαίες, αλλά ακολουθούν συγκεκριμένο 

δρόμο

➢Η ανεύρεση και βιοψία 

του Λεμφαδένα  Φρουρού 

στο Μελάνωμα ανέτειλε ως 

η λύση σε ένα μακροχρόνιο 

πρόβλημα 

Tην αναγνώριση των 

ασθενών εκείνων με 

διηθημένους περιοχικούς 

λεμφαδένες όταν η κλινική 

εξέταση είναι αρνητική



ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ ΦΡΟΥΡΟΣ

Η αρχή της βιοψίας του Λεμφαδένα Φρουρού 
βασίζεται στην υπόθεση ότι η κατάστασή του ,    
το αν δηλαδή είναι ή όχι διηθημένος , 
αντικατοπτρίζει και την υφιστάμενη 
κατάσταση των υπολοίπων επιχώριων 
λεμφαδένων

Δ.Π.



Λεμφαδενικές Μεταστάσεις



ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ ΦΡΟΥΡΟΣ

➢ Καθορισμός της λεμφικής αποχέτευσης

➢ Εντοπισμός και βιοψία του Λεμφαδένα Φρουρού

➢ Εφαρμογή Εκλεκτικού Λεμφαδενικού 

Καθαρισμού

↓
ΜΟΝΟ στους ασθενείς με διηθημένο Λ.Φ. Δ.Π.



• Εντοπίζοντας προεγχειρητικά τον 

ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟ, μπορεί να γίνει 

η χειρουργική του αφαίρεση ώστε να 

αποκλειστεί πιθανή διήθηση ή 

μικρομετάσταση και έτσι να αποφευχθεί ο 

ολοκληρωτικός  λεμφαδενικός 

καθαρισμός με τα επακόλουθα του.



ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ ΦΡΟΥΡΟΣ

Δ.Π.

Ενδείκνυται μόνο 

➢σε ασθενείς με τοπικό μελάνωμα και μη 

ψηλαφητούς λεμφαδένες

➢Σε ασθενείς με πάχος μελανώματος κατά

Breslow

> 1mm

➢Σε ασθενείς με πάχος μελανώματος κατά

Breslow < 1mm , > 1 μίτωση 

CLARK IV-V ή εξέλκωση ή εκτεταμένη 

υποστροφή



Η τεχνική του Λεμφαδένα Φρουρού

Δ.Π.

▪ Επιλογή της μεθόδου χαρτογράφησης

➢ Ραδιενεργά υλικά για την απεικόνιση με γ-κάμερα ή 

την εντόπιση με φορητούς ανιχνευτές γ-ακτινοβολίας

➢ Χρωστική για οπτική αναγνώριση

➢ ( 96-99% επιτυχία )

▪ Απαιτεί συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης

▪ Απλή



gamma ray detection probe - GDP-

• Η προεγχειρητική ανίχνευση και εντόπιση του 

ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ γίνεται με την χρήση της γ –

camera (για οπτική εκτίμηση / απεικόνιση) σε συνδυασμό με 

τη χρησιμοποίηση ειδικών φορητών ανιχνευτών γ –

ακτινοβολίας για ηχητική και ποσοτική εκτίμηση (gamma ray

detection probe – GDP-).

NANOCOLL 

Kit for preparation   of 99 m 

Tc-albumin  nanocolloid



•

Η ανίχνευση του ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ διευκολύνεται 
σημαντικά με την ραδιοϊσοτοπική σήμανση (ενδοδερμική έγχυση 
ραδιοφαρμάκου) ή και την παράλληλη ενδοδερμική έγχυση 
χρωστικής(κυανού του μεθυλενίου) στα όρια της δερματικής 
βλάβης, ώστε τελικά τα ποσοστά ανίχνευσης   του να ανέρχονται 
στο 99%.



• Στο 82% των περιπτώσεων εντοπίζονται 

περισσότεροι του ενός Λεμφαδένες 

Φρουροί

• Σε στάδιο I-II μόνο στο 18% βρέθηκαν 

μεταστάσεις στο Φ.Λ.

• 1% ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα



Μελάνωμα κορμού



• Ελέγχουμε τις ανατομικές 
περιοχές στις οποίες ανάλογα με 
τη θέση της πρωτοπαθούς βλάβης 
θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 
τον ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ/ΕΣ ΦΡΟΥΡΟ 
ενώ συγχρόνως εκτιμάται η 
λεμφική οδός και η περιοχή με τις 
υψηλότερες κρούσεις.

• Ο συνδυασμός της 
σπινθηρογραφικής μελέτης και 
της ηχητικής εκτίμησης των 
κρούσεων αυξάνει την πιθανότητα 
εντόπισης του ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ 
ΦΡΟΥΡΟΥ.



• Με την ολοκλήρωση της σπινθηρογραφικής μελέτης , ο ασθενής 

οδηγείται στο χειρουργείο όπου γίνεται η ανίχνευση του 

ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ διεγχειρητικά χρησιμοποιώντας και 

πάλι το PROBE (  in vivo ανίχνευση).Μετά την εξαίρεση ο 

ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ τοποθετείται στην κεφαλή του καθετήρα 

ανίχνευσης μακριά απ’ την τομή και επιβεβαιώνονται οι υψηλές 

κρούσεις ( ex vivo μέτρηση των κρούσεων).





➢ Λεμφαδενικές μεταστάσεις

➢Αιματογενείς μεταστάσεις

➢ In-transit μεταστάσεις

➢τοπικές δορυφόρες μεταστάσεις

Μεταστατική ικανότητα του μελανώματος



Απομεμακρυσμένες Μεταστάσεις



Χειρουργική αντιμετώπιση

➢ Καθορισμός της λεμφικής αποχέτευσης

➢ Εντοπισμός και βιοψία του Λεμφαδένα Φρουρού

➢ Ευρεία Εκτομή της περιοχής της βλάβης

➢ Αποκατάσταση του ελλείματος (Αμεση συρραφή, 

Ε.Δ.Μ., τοπικός κρημνός)

➢ Εφαρμογή Εκλεκτικού Λεμφαδενικού Καθαρισμού

↓
ΜΟΝΟ στους ασθενείς με διηθημένο Λ.Φ.

Προφυλακτικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός για τοπικό 

Μελάνωμα ΔΕΝ ενδείκνυται πλέον Δ.Π.



Ο Προφυλακτικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός για 
τοπικό Μελάνωμα ΔΕΝ ενδείκνυται πλέον

Δ.Π.



ΑΠΟΛΥΤΑ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟΨΗ

Τις ¨ελιές δεν τις πειράζουμε¨



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Δ.Π.


