Καρκίνος Δέρµατος – Μελάνωµα 5 Μαΐου 2014
Ο καρκίνος του δέρµατος είναι η συνηθέστερη µορφή καρκίνου που εµφανίζεται στον άνθρωπο, το δε
µελάνωµα είναι το επιθετικότερο είδος καρκίνου που θέτει άµεσα σε κίνδυνο τη ζωή του ανθρώπου,
αν δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα.
Η πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου συχνά κληρονοµείται, έτσι τα γονίδιά µας παίζουν σηµαντικό ρόλο
στην εµφάνιση καρκίνου του δέρµατος, ιδιαίτερα οι µεταλλάξεις των χρωµατοσωµάτων 1,6-11,19 που
αντιστοιχούν σε ογκογονίδια. Σήµερα ο καρκίνος στο δέρµα αποτελεί το 3% του συνόλου όλων των
κακοηθειών και είναι δε πολύ συχνός σε χώρες µε αυξηµένη ηλιακή ακτινοβολία όπως είναι η Κύπρος
και η Ελλάδα.
Oι τρείς πιο συχνοί τύποι καρκίνου του δέρµατος είναι:
1.

το βασικοκυτταρικό καρκίνωµα,

2.

το ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα και

3.

το µελάνωµα.

Το µελάνωµα είναι η πιο επιθετική µορφή καρκίνου και ευθύνεται για το 80% των θανάτων από όλους
τους δερµατικούς καρκίνους παγκοσµίως. Στην Κύπρο οι αριθµοί εµφάνισης µελανώµατος και άλλων
καρκινικών βλαβών του δέρµατος, άρχισαν να έχουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Σύµφωνα µε
στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Υγείας κατά την περίοδο 1998-2010, 54 περίπου νέα περιστατικά
κακοήθους µελανώµατος εντοπίζονται και καταχωρούνται κάθε έτος στην Κύπρο και µε το ποσοστό
επίπτωσης να ανεβαίνει σταδιακά µετά την ηλικία των 45 ετών σε άνδρες και γυναίκες.
Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης και αφύπνισης του κοινού, οργανώνεται το Μάιο, η Εβδοµάδα
Μελανώµατος, που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο σε 30 χώρες της Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένης
και της Κύπρου, µε την πρωτοβουλία της Δερµατολογικής Εταιρείας Kύπρου.
Πως εµφανίζεται το µελάνωµα;
Φυσιολογικά ένας σπίλος (ελιά) είναι ένα καφέ, σκούρο ή µαύρο σηµάδι στο δέρµα. Μπορεί να είναι
επίπεδος ή επηρµένος µε σχήµα που µπορεί να είναι στρογγυλό ή οβάλ. Ένας σπίλος (ελιά) µπορεί να
υπάρχει από τη γέννηση ή µπορεί να εµφανιστεί αργότερα, συνήθως τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής. Οι
περισσότεροι άνθρωποι έχουν 10-30 σπίλους στο δέρµα τους, που στην πλειοψηφία τους είναι εντελώς
ακίνδυνοι.
Συχνά, η πρώτη ένδειξη για το µελάνωµα είναι αλλαγή στο µέγεθος, σχήµα ή χρώµα ενός σπίλου
(ελιάς) καθώς επίσης µπορεί να εµφανιστεί και σαν ένας καινούριος σπίλος. Σηµαντικό είναι ότι το
30% περίπου των µελανωµάτων αναπτύσσεται σε προϋπάρχοντες σπίλους ενώ το υπόλοιπο 70%
εξαρχής στο δέρµα. Οι συχνότεροι τύποι είναι το «επιπολής» και το «οζώδες» µελάνωµα.
Στους άνδρες εµφανίζεται συχνότερα στον κορµό, στο κεφάλι και στο λαιµό. ενώ στις γυναίκες
εµφανίζεται συνήθως στα χέρια (βραχίονες) και στις κνήµες. Είναι πιο συχνό στα ανοιχτόχρωµα
δέρµατα (τύποι Ι, ΙΙ) ενώ στη µαύρη φυλή και σε πολύ µελαχρινά άτοµα, είναι πιο πιθανό να
εµφανιστεί στις παλάµες και στα πέλµατα.
Παράγοντες Κινδύνου και Επιδηµιολογία.
Η υπεριώδης (UV) ακτινοβολία του ήλιου είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου που αυξάνει την
πιθανότητα προσβολής από µελάνωµα. Το µελάνωµα είναι συχνότερο στις ηλικίες ανάµεσα στα 20
και στα 60 έτη, εµφανίζεται µε την ίδια συχνότητα και στα δύο φύλα και σπάνια εµφανίζεται πριν από
την εφηβεία. Εντούτοις, ο αριθµός των νέων µε πρωτοπαθή µελανώµατα αυξήθηκε τα τελευταία
χρόνια. Οι άνθρωποι µε κόκκινα ή ξανθά µαλλιά, µπλε µάτια και γενικά ανοιχτόχρωµα δέρµατα (τύποι
Ι,ΙΙ), είναι πιο πιθανό να εµφανίσουν µελάνωµα. Οι σκουρόχρωµοι λαοί, λιγότερο συχνά εµφανίζουν
µελάνωµα, προφανώς γιατί έχουν περισσότερη µελανίνη στο δέρµα τους που τους προστατεύει. Ο

κίνδυνος ανάπτυξης µελανώµατος είναι επίσης µεγαλύτερος σε άτοµα µε δυσπλαστικούς σπίλους, µε
οικογενειακό ιστορικό µελανώµατος, άτοµα µε µεγάλους συγγενείς σπίλους (ελιές) και µε
αποδυναµωµένο ανοσοποιητικό σύστηµα, καθώς και άτοµα µε ατοµικό και οικογενειακό ιστορικό
ηλιακών εγκαυµάτων λόγω έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, ιιαίτερα κατά την παιδική ηλικία.
Σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης και το µέρος όπου ένα άτοµο ζει. Σε περιοχές µε αυξηµένη ηλιακή
ακτινοβολία, και ανοικτόχρωµα δέρµατα ο κίνδυνος αυξάνεται. Έτσι, σε παγκόσµιο επίπεδο, τα
µεγαλύτερα ποσοστά µελανώµατος βρίσκονται στην Αυστραλία.
Διάγνωση του µελανώµατος
Ένα µελάνωµα δεν αναγνωρίζεται µε γυµνό οφθαλµό και εκ πρώτης όψεως µπορεί να µη διαφέρει από
ένα σπίλο (ελιά) ή µια συγγενή βλάβη του δέρµατος.
Η διάγνωση γίνεται κλινικά από το Δερµατολόγο µε την βοήθεια σύγχρονων, απεικονιστικών
συσκευών (ψηφιακών δερµατοσκοπίων) µε τις οποίες φωτογραφίζεται, καταγράφεται και αναλύεται µε
ακρίβεια η θέση, το χρώµα, το µέγεθος και η µορφολογία του σπίλου (ελιάς) επιτρέποντας έτσι την
έγκαιρη διάγνωση του µελανώµατος.
Η έγκαιρη διάγνωση από το δερµατολόγο, έχει µεγάλη σηµασία. Όταν η διάγνωση τίθεται σε πρώιµο
στάδιο, η ίαση είναι πιθανή και παρέχεται από τη χειρουργική αφαίρεση του µελανώµατος. Αντιθέτως,
η καθυστερηµένη διάγνωση µπορεί να επιτρέψει τη διασπορά σε εσωτερικά όργανα και συνδέεται µε
πτωχή πρόγνωση. Στην ακριβή διάγνωση επίσης µιας ύποπτης «ελιάς» είναι απαραίτητη η χειρουργική
αφαίρεση και η βιοψία.
Συνεπώς, είναι σηµαντικό κάθε άτοµο να αυτοεξετάζεται τακτικά και επιπλέον να προγραµµατίζει
επισκέψεις στο ιατρείο για την παρακολούθησή του. Όποιος έχει οικογενειακό ιστορικό µελανώµατος
και τύπο δέρµατος υψηλού κινδύνου (ανοικτόχρωµοι Ι,ΙΙ ), καλό είναι να λαµβάνει πρόνοια και να
υποβάλλεται σε ετήσιο έλεγχο πιο συχνά.

Νέες Θεραπείες και Πρόληψη
Θεραπεία
Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι κανόνας στην ιατρική κι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το
µελάνωµα. Η θεραπεία εξαρτάται από το στάδιο του καρκίνου. Όταν πρωτοεµφανιστεί και διαγνωσθεί
έγκαιρα το µελάνωµα ως κακοήθης σπίλος (ελιά), υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να αντιµετωπιστεί µε
περιορισµένη χειρουργική επέµβαση και να είναι πλήρως ιάσιµο. Έχει λοιπόν τεράστια σηµασία η
αναγνώριση των πρώιµων σηµείων του µελανώµατος, τα οποία πρέπει να αποσπούν άµεσα την
προσοχή και την αντιµετώπιση τους.
Επιστήµονες στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, δοκίµασαν στο πλαίσιο της µελέτης τους ένα
πειραµατικό φάρµακο για το µελάνωµα σε προχωρηµένο στάδιο. Το νέο φάρµακο ανοίγει νέους
δρόµους για την αντιµετώπιση της νόσου, καθώς δρα χρησιµοποιώντας τη δύναµη του ανοσοποιητικού
συστήµατος.
Με δεδοµένο αυτό το νέο φάρµακο, το ανοσοποποιητικό ενεργεί κατά τρόπο τέτοιο, ώστε, όταν ο
όγκος αποκτήσει νέα κύτταρα, να τα εξουδετερώνει.
Η χρήση επίσης ακτινοβολίας µε υψηλής ισχύος ακτίνες Χ, εξουδετερώνουν την ικανότητα των
καρκινικών κυττάρων να αυξάνονται και να πολλαπλασιάζονται.
Πρόληψη
Η αποφυγή της αλόγιστης και απότοµης έκθεσης στον ήλιο κυρίως από άτοµα µε ανοικτόχρωµα
δέρµατα, αποφυγή ήλιου ειδικότερα κατά τις ώρες ανάµεσα στις 10 π.µ. και 4 µ.µ. ιδιαίτερα το

καλοκαίρι, σωστή και συχνή χρήση αντιηλιακού µε ψηλό δείκτη προστασίας SPF>30 ή 50 µε
επάλειψη περίπου κάθε 2 ώρες, καθώς και η προστασία ιδιαίτερα των παιδιών µε καπέλα, ενδύµατα,
γυαλιά και αντιηλιακό είναι απαραίτητα µέτρα για την υπεράσπιση του δέρµατος από ένα «φίλο» που
δεν διστάζει να δείξει τα δόντια.
Η Δερµατολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία Κύπρου µε αφορµή την Ευρωπαϊκή Ηµέρα
Μελανώµατος στις 5 Μαϊου, θα πραγµατοποιήσει µε την υποστήριξη των Δερµατολογικών
Εργαστηρίων της Avene, τη διαφωτιστική ηµέρα µελανώµατος και θα παρέχει δωρεάν εξέταση και
ενηµέρωση για το κοινό σε όλη την Κύπρο.
Στην ιστοσελίδα της Δερµατολογικής Εταιρείας Κύπρου www.cyderm.org θα υπάρχει η
πρωτοποριακή αυτοεξέταση myskincheck, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στο κοινό να αξιολογήσει το
δικό του επίπεδο κινδύνου. Οποιαδήποτε αλλαγή σε «ύποπτη ελιά» πρέπει να οδηγεί στο δερµατολόγο
για περαιτέρω εξέταση.
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