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Εισαγωγή: Το κακοήθες μελάνωμα είναι ένας
πολύ κακοήθης όγκος των μελανοκυττάρων με
μεγάλη τάση για μεταστάσεις και διασπορά. Η
παρατεταμένη μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο
παίζει έναν βασικό ρόλο. Σε όλο τον κόσμο η
θνησιμότητα από το K.Μ είναι παρόμοια στις
ομάδες των φύλων ενώ αυξάνει προοδευτικά με
την ελάττωση του γεωγραφικού πλάτους. Το KΜ
είναι λιγότερο συχνό στους μαύρους (6-7 φορές)
απ’ ότι στους λευκούς του ίδιου γεωγραφικού
πλάτους, δεδομένου ότι η μελανίνη προστατεύει
από το K.Μ, αλλά οι μηχανισμοί προστασίας είναι
εντελώς αδιευκρίνιστοι.

Σκοπός: Είναι η διερεύνηση της κλινικής
εικόνας στα κακοήθη μελανώματα.
Μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης
αποτελείται από 200 ασθενείς με K.Μ άντρες
και γυναίκες που παρακολουθούνται στο
Ε.Ι.Πλαστικής χειρουργικής στο νοσοκομείο <<
Ευαγγελισμός>>
και
υποβλήθηκαν
σε
χειρουργική αφαίρεση. Η βλάβη στάλθηκε για
βιοψία στο παθολοανατομικό τμήμα. Τα
αποτελέσματα έδειχναν την πορεία των
ασθενών, αν θα συνέχιζαν σε περαιτέρω
χειρουργείο ή αν θα πήγαιναν σε θεραπεία και
παρακολούθηση.

Συμπεράσματα:
Η
συσσωρευμένη
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να
προκαλέσει αλλοιώσεις του DNA των
κυττάρων της επιδερμίδας, με ενδεχόμενο
να οδηγήσει σε μεταλλάξεις του και να
συμβάλλει στην πρόκληση καρκίνου του
δέρματος και μελανώματος. Κάτι τέτοιο
μπορεί να προκληθεί τόσο από την UVA
όσο και από την UVB ακτινοβολία. Όμως
και
η
υπερβολική
φωτοπροστασία
εμπεριέχει τον κίνδυνο αβιταμίνωσης
όπως η μειωμένη παραγωγή βιταμίνης D.
Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει
τρομοκρατηθεί, γιατί έχει ενημερωθεί μόνο
για το πόσο κακό κάνει ο ήλιος. Αλλά δεν
έχει ενημερωθεί για τις θετικές επιδράσεις
του ήλιου για τον οργανισμό μας.

Αποτελέσματα: Κλινικές μορφές του
κακοήθους μελανώματος στα 200
άτομα ήταν: Επιπολήεξαπλούμενο
μελάνωμα
(Superficialspreadingmelanoma).
Που αφορούσε το 126% του Κ.Μ.
Οζώδες
μελάνωμα
(Nodularmelanoma). Που αφορούσε
το 36% του Κ.Μ. Μελάνωμα επί
κακοήθουςφακής(Lentigomalignamel
anoma-LMM). Που αφορούσε το 20%
του Κ.Μ. Κακοήθες μελάνωμα των
άκρων
(Acrallentiginous
Κ.M).
Αφορούσε το 18% του Κ.Μ.
Λέξεις-Κλειδιά:
μελανώματα,
αντιμετώπιση.
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