
Μεταβολές σε σπίλο;
Πότε πρέπει να επισκεφτώ τον 

δερματολόγο;

Μιχαέλα Πλάκα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ

Ογκολογικό Τμήμα Νοσ.  "Α. Συγγρός"





Σπίλοι(ελιές)
Δυσπλαστικοί σπίλοι

Καρκίνος του δέρματος
(Μελάνωμα, βασικοκυταρικό
καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό

καρκίνωμα)



 Είναι καλοήθεις, μικρές, περιγεγραμένες
μελαγχρωματικές κηλίδες ή βλατίδες. 

 Αποτελούνται από ομάδες σπιλοκυττάρων
εντοπίσμένα στην επιδερμίδα , στο χόριο και 
σπάνια στο υποδόριο λίπος.

 Είναι πολύ συχνοί στον Καυκάσιο πλυθυσμό
(>20).



▪ Συγγενείς ή Επίκτητοι

▪ Επίκτητοι
- Κοινοί (συνδεσμικοί, μικτοί, χοριακοί)

- Δυσπλαστικοί 

- Κυανοί

- Ειδικές μορφές

Μελανοκυτταρικοί σπίλοι



 Μελάνωμα

 Επιφανειακώς επεκτεινόμενο 
μελάνωμα SSM(70%)

 Οζώδες μελάνωμα(10-15%)

 Μελάνωμα των ακρών τύπου 
εφηλίδας(5-10%)

 Άλλοι τύποι μελανώματος 
(αμελανωτικό, δεσμοπλαστικό, 
σπιτζοειδές)

 NMSC

› SCC

› BCC

› Άλλοι σπανοί καρκίνοι



 Έχουν σαφέστατα καλύτερη πρόγνωση από το 

μελάνωμα

 Αυξάνονται αργά

 Μεθίστανται σπάνια  

 Όμως είναι τοπικά διηθητικοί και καταστρεπτικοί 
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Βασικοκυτταρικός καρκίνος

Ελκωτικό
(έλκος που 

δεν 
επουλώνεται)

Οζώδες 
(μικρό 

γυαλιστερό 
οζίδιο ρόζ, 

καφέ ή 
κόκκινο)

Επιφανειακό 
επεκτεινόμενο 

(μικρό ροζ 
μόρφωμα που 

θυμίζει 
κρατήρα (το 

κέντρο μπορεί 
να 

αιμορραγήσει 
αυτόματα)

Σκληροδερμ-
ικό (μια μικρή 

ουλή, 
στίλβουσα, 
σκληρή, με 
ασαφή όρια 



Ακανθοκυτταρικός καρκίνος

Κόκκινη, 
διηθημένη 
υπερκερα-
τωσική πλάκα 
με ασαφή 
όρια 
(αιμορραγεί  
αυτόματα)

Μπορεί να 
θυμίζει 

κρατήρα, με 
έλκος ή 

υπερκερα-
τωσική

πλάκα στο 
κέντρο  

Συχνά μοιάζει 
με ανοιχτή 

πληγή – έλκος 
που δεν 

επουλώνεται)

Μυρμηκιώ-
δες  

υπερκερατωσι
κό οζίδιο που 

μπορεί να 
αιμορραγήσει 

αυτόματα



 Το  μελάνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος που 
προέρχεται από τα μελανινοκύτταρα και 
εμφανίζεται κατεξοχήν στο δέρμα.

 Σπανιότερα , 

› στον οφθαλμό(επιπεφυκότα και ίριδα)

› Στις μήνιγγες

› Σε άλλους βλεννογόνους.



 Το μελάνωμα, λόγω της μεταστατικής του 
δυνητικότητας, αποτελεί την πιο επιθετική μορφή 
καρκίνου του δέρματος.

 Η συχνότητα του αυξάνεται συνεχώς.
› καυκάσιος πληθυσμός
› η 6η συχνότερη μορφή καρκίνου με >47.000 θάνατοι/έτος 

παγκοσμίως
› 45% στην Ευρώπη.

 Εκτιμάται πως το 2025 ,τα νέα ΜΜ θα είναι 317.000 
περιστατικά(το 2008 δηλώθηκαν 200.000 νέα ΜΜ).





Ο κανόνας του 
ασχημόπαπου

 Είναι διαφορετικό

 Είναι καινούριο;

 Έχει αλλάξει;
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Σημείο "ugly duckling"
(του "ασχημόπαπου")

Σε περίπτωση καινούργιας ελιάς 
ή πρόσφατης αλλαγής της, 
συνιστάται ενημέρωση του 

δερματολόγου.

▪ Ευαισθητοποίηση για τον 
καρκίνο του δέρματος.

▪ Αναγνώριση ύποπτων 
βλαβών.

▪ Προτροπή για εξέταση 
από δερματολόγο.

www.myskincheck.gr



Ασσυμετρία Ασαφή όρια Ανομοιομορφία 

χρώματος

Διάμετρος 

μεγαλύτερη 

των 6 

χιλιοστών





ABCDΕ  κριτήρια

Ε:  Evolution  (εξέλιξη)

Αύξηση της διαμέτρου, αλλαγές στη μορφολογία (χρώμα,
σχήμα), εμφάνιση συμπτωματολογίας, κνησμός, αιμορραγία.





Ιστορικό  ασθενούς

▪ Ηλικία

▪ Φύλο

▪ Φωτότυπος

▪ Ατομικό ιστορικό 
(MM, NMSC)

▪ Οικογενειακό ιστορικό
(MM, NMSC)

▪ Κοινοί σπίλοι

▪ Δυσπλαστικοί σπίλοι
(σύνδρομο δυσπλατικών
σπίλων)

▪ Φωτογήρανση
- ακτινικές 

υπερκερατώσεις
- έκθεση στην ηλιακή

ακτινοβολία
- χρήση τεχνητών

μέσων μαυρίσματος

▪ Ανοσοκαταστολή
- φάρμακα
- ορμόνες
- ΧΜΘ, ΑΚΘ





▪ Βασικός στόχος: η συμβολή στη πρώιμη διάγνωση του κακοήθους μελανώματος (MM)

▪ Για να επιτευχθεί αυτό, απαραίτητη η διάκριση του ΜΜ από:
- μη μελανοκυτταρικές βλάβες

- καλοήθεις μελανοκυτταρικές βλάβες

Χαρτογράφηση των σπίλων
Φωτογράφηση πλήρης του δέρματος



Kλινικά χαρακτηριστικά

▪ Επίκτητες βλάβες με
ακανόνιστη παρυφή,
ποικιλοχρωμία, μέγεθος > 5
mm

▪ Επίπεδη ή επηρμένη βλάβη
(κεντρικά βλατίδα περιφερικά
κηλίδα), με διάφορες
αποχρώσεις του καστανού

▪ Κορμός, άκρα

▪ Σύνδρομο δυσπλαστικού
σπίλου: > 20 σπίλοι, οικογενές
ή σποραδικό

▪ Παράγοντας κινδύνου η
πρόδρομη βλάβη ΜΜ;;;



 Point  Nevus
▪ Σφαιρίδια στην περιφέρεια

▪ Νεαρή ηλικία > αύξηση μεγέθους

▪ > 40 ετών αφαίρεση → εξαλλαγή

 Ερεθισμένος  σπίλος
▪ Λόγω μηχανικού τραυματισμού ή πρόσφατης

έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία

▪ Συνήθως σε εξωφυτικούς σπίλους

▪ Αιφνίδια αλλαγή στο χρώμα, αιμορραγία,
αιμορραγική εφελκίδα

▪ Πόνος, κνησμός



 Υποτροπιάζων  σπίλος
▪ Ασύμμετρη, καστανή ή μαύρη,

παράδοξου σχήματος, με ασαφή όρια
βλάβη

▪ Περιβάλλοντα σημεία ουλής

▪ Σχετικό ιστορικό

▪ ΔΔ από υποτροπιάζον ΜΜ και σπίλο
Sutton

▪ Αν δεν υπάρχουν ιστολογικά στοιχεία
→ εξαίρεση για αποκλεισμό ΜΜ

 Σπίλος  του  Sutton
▪ Πολλαπλοί σπίλοι του Sutton

▪ Συνύπαρξη με λεύκη

▪ Μονήρης βλάβη σε ηλικία > 40 ετών-
Αφαίρεση(ΔΔ μελάνωμα με λευκή 
άλω).



▪ Επιμήκης μελαγχρωματική

ταινία με πάχος >5 mm σε

ένα νύχι

▪ Αναπτύσσεται ταχέως

▪ Ανομοιόμορφη σε πάχος

και χρώμα

▪ Διηθητική βλάβη →

παραμόρφωση, εξέλκωση,

αιμορραγία

▪ Επέκταση στο περιονύχιο

(σημείο Hutchinson)

A  B  C  D  E  F RULE

 A age

 B band 

characteristic

s

 C duration of 

changes

 D digit

E extension of 

the 

pigmentation

 F family history





 Ανοιχτόχρωμο δέρμα (κόκκινα μαλλιά, φακίδες)  

 Πολλοί σπίλοι (> 50 )

 Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου δέρματος

 Προσωπικό ιστορικό καρκίνου δέρματος

 Έγκαυμα με ξεφλούδισμα σε ηλικία <18 ετών

 Λήψη ανοσοκατασταλτικής αγωγής



 Χρήση αντηλιακής προστασίας

 Αποφυγή ωρών μεγάλης ηλιοφάνειας 

 Αναζήτηση φυσικής σκίασης

 Αυτοεξέταση του δέρματος

 Ετήσια εξέταση σπίλων από το δερματολόγο



 Οτιδήποτε είναι καινούριο στο δέρμα μας

 Αλλαγή σε μέγεθος ή μορφή παλιού σπίλου

 Οποιαδήποτε βλάβη (ανεξαρτήτως χρώματος) μεγαλώνει με 
ταχύ ρυθμό

 Οποιοδήποτε σπίλο η άλλο μόρφωμα που ερεθίστηκε, έχει 
κνησμό ή αιμορραγεί . 



Ευχαριστώ  πολύ!


