
Εισαγωγή στήν αναλυσή προτυπου
Στη δεκαετία του 1980, τα κλινικά κριτήρια «ABCD» για το μελάνωμα επέτρεψαν 
στους ιατρούς να χρησιμοποιήσουν έναν αλγόριθμο για τη διάγνωση του μελανώματος 
και, ως εκ τούτου, συνέβαλαν στην έγκαιρη διάγνωσή τους. Το 2004 προστέθηκε στον 
κανόνα το «Ε» για να δημιουργηθεί ο συχνά χρησιμοποιούμενος κανόνας ABCDΕ 
που βοηθά τη διάγνωση του μελανώματος. Αυτά τα κριτήρια δίνουν στην υπό εξέταση 
βλάβη μια βαθμολογία ανάλογα με την Ασυμμετρία της, τα Όριά της, το Χρώμα της, τις 
Ποικίλες δομές/τη Διάμετρο >6 mm και την Εξέλιξή της, ή την παρατηρούμενη αλλαγή 
της τους τελευταίους μήνες. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες δίνει μια αριθμητική 
βαθμολογία, ανάλογα με το πόσα από αυτά τα κριτήρια πληρούνται σε κάθε κατηγορία. 
Για παράδειγμα, αν μια βλάβη εμφάνιζε τρία διαφορετικά χρώματα, θα ελάμβανε τον 
αριθμό 3 για την κατηγορία του χρώματος. Η βαθμολογία στη συνέχεια αθροίζεται και 
σταθμίζεται. Αν η βλάβη έχει ένα συνολικό σκορ πάνω από 5,45, θεωρείται μελάνωμα. 
Αυτή η μέθοδος μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ασθενείς, με το 
οποίο θα αξιολογούν τους σπίλους τους στο σπίτι, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επίσης από ιατρούς που χρησιμοποιούν τη δερματοσκόπηση για να αξιολογήσουν κάθε 
χαρακτηριστικό λεπτομερέστερα.

Ξεκινώντας με το δερματοσκόπιο χειρός, αυτή η μη επεμβατική τεχνολογία επιτρέ-
πει σήμερα στους ιατρούς να διαγιγνώσκουν μελανώματα και καρκίνους του δέρματος 
που δεν ανήκουν στα μελανώματα και βρίσκονται σε πρώιμα στάδια, καθώς επίσης και 
την αποφυγή βιοψιών σε κατά τα άλλα καλοήθεις βλάβες. Από την έλευση αυτής της 
νέας τεχνολογίας και μετά, διαγιγνώσκουμε μελανώματα που δεν πληρούν ακόμη τον 
κλασικό αλγόριθμο ABCD, ούτε το Ε του μελανώματος και χρειάζονται την ανάπτυξη 
νέων αλγορίθμων ταυτοποίησης και διάγνωσης.

 Η ανάλυση προτύπου παρέχει μια βαθμιαία ανάλυση χρησιμοποιώντας κοινά 
πρότυπα και κριτήρια με σκοπό να καθοριστεί αν μια βλάβη είναι μελανοκυτταρική 
ή μη μελανοκυτταρική. Η βλάβη εν συνεχεία αναλύεται, έτσι ώστε να προσδιοριστεί 
η υποκατηγορία στην οποία ανήκει και τελικά τι βλάβη είναι, και κατ’ επέκταση αν η 
βλάβη θεωρείται ύποπτη ή όχι. Ο προσδιορισμός μιας βλάβης ως μελανοκυτταρικής ή 
μη μελανοκυτταρικής μπορεί να είναι αρκετά δυσχερής, ειδικά όταν οι βλάβες παρου-
σιάζουν παρόμοια πρότυπα: Για παράδειγμα, συγκεκριμένοι τύποι ακτινικών φακίδων 
(οι οποίες είναι μη μελανοκυτταρικές αλλοιώσεις) μπορεί να μοιάζουν μορφολογικά 
με έναν συνδεσμικό σπίλο (ο οποίος είναι μελανοκυτταρικός). Στον αλγόριθμο του 
χρωματικού τροχού, δεν είναι τόσο σημαντική η διάκριση ανάμεσα σε μελανοκυττα-
ρικές και μη μελανοκυτταρικές βλάβες ή ακόμη και η τελική διάγνωση της βλάβης. 
Χρησιμοποιούμε την ανάλυση προτύπου μάλλον, ως το τελικό βήμα στον αλγόριθμο, 
για να επιβεβαιώσουμε την ανάγκη διενέργειας βιοψίας και να μειώσουμε σημαντικά 
τον κατάλογο των πιθανοτήτων.

Ο κατάλογος ελέγχου των 7 σημείων είναι ακριβώς όπως ακούγεται: επτά κριτήρια 
που καθορίζουν μια βαθμολογία, η οποία βοηθά στο να αποφασιστεί αν η υπό εξέταση 
βλάβη είναι μελάνωμα ή όχι. Τα κριτήρια χωρίζονται σε δύο ομάδες που σταθμίζονται 
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διαφορετικά: μείζονα και ελάσσονα κριτήρια. Στα μείζονα κριτήρια περιλαμβάνονται 
το άτυπο μελαγχρωματικό δίκτυο, οι γκριζοκύανες περιοχές και το άτυπο αγγειακό 
πρότυπο: κάθε ένα λαμβάνει 2 βαθμούς, αν υφίσταται. Στα ελάσσονα κριτήρια περι-
λαμβάνονται οι ακτινωτές γραμμώσεις ή ραβδώσεις, η ανώμαλη διάχυτη μελάγχρωση 
ή κηλίδες, ανώμαλα στίγματα και σφαιρίδια και πρότυπο υποστροφής. Κάθε ένα από 
αυτά τα κριτήρια λαμβάνει 1 βαθμό, εάν υφίσταται. Αν η βλάβη συγκεντρώνει συνολική 
βαθμολογία τρία ή περισσότερο, η διάγνωση που δίδεται στη βλάβη είναι μελάνωμα.

Σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης και τυποποίησης των ποικίλων μεθόδων και 
αλγορίθμων της δερματοσκόπησης πραγματοποιήθηκε μια εικονική συνάντηση συ-
ναίνεσης, στη διάρκεια της οποίας έγινε ανάλυση και ανασκόπηση των διαγνωστικών 
κριτηρίων σε περισσότερες από 100 βλάβες. Σε αυτήν τη συνάντηση παρουσιάστηκε ο 
κατάλογος ελέγχου των 2 σημείων. Το πρώτο βήμα καθορίζει αν η βλάβη έχει κάποιες 
χαρακτηριστικές μελανοκυτταρικές δομές σε συγκεκριμένη σειρά. Αν δεν ανευρεθεί 
κάποια, τότε κάθε μη μελανοκυτταρικό χαρακτηριστικό αξιολογείται και προσδιορίζε-
ται [δερματοΐνωμα, σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση, αγγείωμα ή κακόηθες βασικoκυτ-
ταρικό και ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (SCC)]. Αν ακόμη δεν αναγνωριστεί κάποιο, 
τότε η βλάβη αναλύεται για μορφολογία αιμοφόρων αγγείων. Αν και σε αυτήν την 
περίπτωση δεν αναγνωριστεί κάποιο γνώρισμα, η βλάβη θεωρείται ότι δεν έχει δομή.

Το δεύτερο βήμα χρησιμοποιείται μόνο αν η βλάβη προσδιοριστεί ως μελανοκυτ-
ταρική. Στο δεύτερο βήμα χρησιμοποιείται ένας από τους αλγορίθμους, τους οποίους 
εξηγήσαμε προηγουμένως (ανάλυση προτύπου, κατάλογος ελέγχου 7 σημείων κ.λπ.), 
για να καθοριστεί αν η βλάβη είναι καλοήθης ή κακοήθης.

Όπως θα περίμενε κάποιος, αυτές οι μέθοδοι έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μει-
ονεκτήματά τους. Αν είστε εξοικειωμένοι με αυτές, βρίσκεστε σε καλό σημείο για να 
ξεκινήσετε. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτές, μην ανησυχείτε. Στην πορεία θα εξη-
γηθούν όλα. Η προσέγγισή μας συνθέτει καλά παγιωμένες κλινικές γνώσεις όσον 
αφορά στη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των βλαβών και τις παρουσιάζει με 
μια ευκολονόητη σειρά τεσσάρων βημάτων. 

Για να αρχίσουμε τη συζήτησή μας για το πώς η δερματοσκόπηση μπορεί να σας 
βοηθήσει πολύ στο ιατρείο σας, θα πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια για να μπορείτε να 
διακρίνετε με σιγουριά τις καλοήθεις από τις κακοήθεις βλάβες. Σε αυτό το κεφάλαιο, 
θα θέλαμε να επισημάνουμε τα βασικά πρότυπα και τα χρώματα που παρατηρούνται 
στις καλοήθεις και στις κακοήθεις βλάβες και σε ποια σημεία συνήθως συγχέονται 
διαγνωστικά μεταξύ τους. Να θυμάστε ότι η πλειονότητα των μελανωμάτων <1 cm 
δεν είναι κλινικά εμφανής και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος της χρησιμότητας της δερ-
ματοσκόπησης σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν το μελάνωμα είναι κλινικά εμφανές, 
δεν χρειάζεται δερματοσκόπηση. Θα παρουσιάσουμε μερικές πολύ δύσκολες κλινικές 
εικόνες αρχόμενων μελανωμάτων, οπότε μην απογοητευθείτε. Θα σας εφοδιάσουμε με 
τις απαιτούμενες δεξιότητες, έτσι ώστε να αντιληφθείτε αυτές τις περίπλοκες παρου-
σιάσεις που μπορεί να σας μπερδέψουν.

Καλοήθή μΕλανοΚυτταριΚα προτυπα
Στην Εικόνα 1.1 παρουσιάζονται τα τρία συχνότερα καλοήθη μελανοκυτταρικά πρό-
τυπα: δικτυωτό, σφαιροειδές και ομοιογενές. Αν θέλετε να χαρακτηρίσετε έναν σπίλο 
καλοήθη ή κακοήθη, θα πρέπει να αναζητήσετε τα παρακάτω καλοήθη πρότυπα.
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Τα συχνότερα καλοήθη πρότυπα:

Σφαιροειδής Δικτυωτός        Ομοιογενής

ΕΙΚΟΝΑ 1.1 Μια απεικόνιση των συχνότερων καλοήθων προτύπων των μελανοκυτταρικών βλαβών.

Δικτυωτό πρότυπο
•	 Το δικτυωτό πρότυπο χαρακτηρίζεται από ένα ομοιόμορφο δίκτυο, το οποίο καθί-

σταται λεπτότερο προς την περιφέρεια (Εικόνες 1.2 και 1.3).
•		 Στην Εικόνα 1.4 παρουσιάζονται έξι παραδείγματα συνδεσμικών σπίλων (JN), κλινι-

κά επίπεδες βλάβες με τις αντίστοιχες δερματοσκοπικές εικόνες (Εικόνα 1.5), όπου 
παρατηρείται ένα διαυγές ομοιόμορφο δίκτυο, το οποίο καθίσταται λεπτότερο προς 
την περιφέρεια. Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα των συνδεσμικών σπίλων. 
Αξίζει να προσέξετε την αχνή υποχρωμία (εμφάνιση ανοιχτού χρώματος) γύρω από 
τους τριχικούς θυλάκους. Το άσπρο δεν θεωρείται χρώμα, και αυτό το χαρακτηρι-
στικό μπορεί να οδηγήσει μια βλάβη να φαίνεται ασύμμετρη ή ποικιλόχρωμη ενίοτε. 
Ωστόσο, να θυμάστε ότι η καθολική συμμετρία της βλάβης την καθιστά συμμετρική.

•		 Συμπέρασμα: Η περιθυλακική υπομελάγχρωση μπορεί να παρατηρηθεί τόσο σε 
καλοήθεις όσο και σε κακοήθεις βλάβες. Δεν συμβάλλει στην καθολική ασυμμετρία 
ή ποικιλοχρωμία της βλάβης.

Σφαιροειδές πρότυπο
•		 Το σφαιροειδές πρότυπο χαρακτηρίζεται από την παρουσία διάχυτων σφαιροειδών 

στιγμάτων σε ολόκληρη τη βλάβη (Εικόνες 1.6 και 1.7).
•		 Στην Εικόνα 1.8 παρουσιάζονται τρία παραδείγματα συγγενών σπίλων (CN). Πρό-

κειται για επηρμένες κλινικά βλάβες με τις αντίστοιχες δερματοσκοπικές εικόνες 
(Εικόνα 1.9), στις οποίες παρατηρείται ένα διάχυτο σφαιροειδές πρότυπο.

•		 Προσέξτε το πρότυπο δίκην πλακόστρωτου στις βλάβες Α και Γ, καθώς επίσης και 
την παρουσία κάποιων περισσότερο σκούρων στιγμάτων στη βλάβη Β. Τα ασύμ-
μετρα, σκούρα στίγματα που βρίσκονται στην περιφέρεια μιας βλάβης αποτελούν 
συνήθως ένδειξη κακοήθειας. Οι κουκκίδες, όμως, που είναι δύο τόνους πιο σκούρες 
και κατανέμονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη βλάβη, ή εντοπίζονται κεντρικά, 
είναι καλοήθεις.
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ΕΙΚΟΝΑ 1.3 Ένα δερματοσκοπικό παράδειγμα δικτυωτού προτύπου. Το δικτυωτό πρότυπο χαρακτηρίζεται 
από ένα ομοιόμορφο δίκτυο, το οποίο καθίσταται λεπτότερο προς την περιφέρεια.

ΕΙΚΟΝΑ 1.2 Το δικτυωτό πρότυπο 
χαρακτηρίζεται από ένα ομοιόμορφο 
δίκτυο, το οποίο λεπταίνει προς  
την περιφέρεια.
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ΕΙΚΟΝΑ 1.5 Στις αντίστοιχες δερματοσκοπικές εικόνες των έξι βλαβών της Εικόνας 1.4 παρατηρείται  
ένα ομοιόμορφο δίκτυο, το οποίο καθίσταται λεπτότερο προς την περιφέρεια. Προσέξτε ότι γύρω από  
τους τριχικούς θυλάκους υπάρχει κάποια υπομελάγχρωση (ανοιχτότερος τόνος).

ΕΙΚΟΝΑ 1.4 Έξι κλινικά επίπεδες βλάβες, χαρακτηριστικές ενός συνδεσμικού σπίλου (JN).
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