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ΕΑ01

Παρουσίαση περιστατικού πλήρως υποστραφέντος μελανώματος δέρματος 
σε έδαφος προϋπάρχοντος σπίλου ράχης διαστάσεων 4,5*3 εκ 
Δούλη Κ.1, Σπανάκος Σπ.1, Νικολάου Χρ.1, Φραγκιά – Τσίβου Κ.2 
1 ΓNA Γ. Γεννηματάς, 2 HISTOBIO DIAGNOSIS

Εισαγωγή: Άρρεν ασθενής ηλικίας 73 ετών προσήλθε στο εξωτερικό ιατρείο της Πλαστικής Χειρουργικής, μετά 
παραπομπή Πνευμονολόγου λόγω ψηλαφητής βλάβης στη δεξιά μασχάλη και βιοψία λεμφαδένα διαστάσεων 
3,5*2,5*1,5 εκ, διηθημένο από μελάνωμα και με ανοσοϊστοχημεία HMB45+  και S-100+.
Μέθοδοι: Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε  δερματική βλάβη ράχης, παρασπονδυλικά δεξιά, διαστάσεων 
4,5*3 εκ με χαρακτηριστικά συνηγορητικά για μελάνωμα, χρονολογούμενη από έτη, χωρίς αναφερόμενη αλλαγή 
των χαρακτηριστικών αυτής. Ο απεικονιστικό έλεγχο (CTs & PET/CT) ήταν αρνητικός για δευτεροπαθείς εντοπίσεις. 
Πραγματοποιήθηκε λεμφαδενικός καθαρισμός δεξιάς μασχάλης με αφαίρεση 17 λεμφαδένων, εκ των οποίων 
ένας θετικός καθώς και ευρεία εκτομή της πρωτοπαθούς εστίας με όριο >2 εκ. πέραν αυτής.  Στο παρασκεύασμα 
της ευρείας εκτομής (6,5*5εκ) περιγράφονταν  μόνο ένας χοριακός σπίλος δέρματος με συνδεσμική 
δραστηριότητα και ανοσοϊστοχημεία S100+, Mart1+, SOX10, HMB45+ μόνο στο συνδεσμικό στοιχείο. 
Πραγματοποιήθηκε επανάληψη της δερματολογική εξέτασης, χωρίς ανάδειξη  άλλης ύποπτη βλάβης και λόγω 
της χαρακτηριστικής κλινικής εικόνας ζητήθηκε συμβουλευτική για την πρωτοπαθή εστία, η οποία περιέγραφε 
πλήρως υποστραφέν μελάνωμα δέρματος σε έδαφος προϋπάρχοντος σπίλου. Ακολούθησε παραπομπή του 
ασθενούς για ογκολογική εκτίμηση.
Συμπεράσματα: Η υποστροφή του μελανώματος είναι ένα συχνό φαινόμενο, παρατηρούμενο σε ποσοστό 
από 10% έως 35% και είναι αποτέλεσμα της ανοσιακής απάντησης μέσω των λεμφοκυττάρων του ασθενούς 
στα κύτταρα της πρωτοπαθούς εστίας, η οποία εν τέλει καταλείπει ινωτικά στοιχεία. Η  πλήρης υποστροφή, 
όμως,  της πρωτοπαθούς εστίας είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο με λιγοστά περιστατικά στη διεθνή 
βιβλιογραφία που συνήθως διαπιστώνεται λόγω των υπαρχόντων μεταστάσεων και συνεπώς θεωρείται κακός 
προγνωστικός παράγοντας της νόσου.
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ΕΑ02

Παρουσίαση περιστατικού δεσμοπλαστικού μελανώματος τριχωτού κεφαλής 
– Ένας σπάνιος τύπος μελανώματος με πολλαπλές διαγνωστικές προκλήσεις 
Δούλη Κ.1, Δροσογιάννης Α.1, Καρρά Σ.1, Φραγκιά – Τσίβου Κ.2 
1 ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, 2 HISTOBIO DIAGNOSIS

Εισαγωγή: Ο άρρεν ασθενής ηλικίας 73 ετών  προσήλθε στο ιατρείο της Πλαστικής Χειρουργικής μετά 
εκτομή δερματικής βλάβης τριχωτού κεφαλής και κάλυψης με δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους από το 
δεξί αντιβράχιο. Ο ασθενής ανέφερε αρχική βλάβη χρώματος ροζ, ελαφρώς επηρμένη που θύμιζε σχεδόν 
φυσιολογικό δέρμα. Έφερε ιστολογική έκθεση που περιέγραφε σάρκωμα τριχωτού κεφαλής και συμβουλευτική 
με διάγνωση μελάνωμα ατρακτοκυτταρικού και δεσμοπλαστικού τύπου.
Μέθοδοι: Λόγω ασυμφωνίας των δύο γνωματεύσεων ζητήθηκε και 2η συμβουλευτική γνώμη, η οποία και 
επιβεβαίωσε τη διάγνωση του δεσμοπλαστικού/ ατρακτοκυτταρικού μελανώματος με υψηλή μιτωτικής 
δραστηριότητας, εκτεταμένη εξέλκωση και 11mm βάθος ανάπτυξης κατά Breslow. Ο απεικονιστικός έλεγχος  
(CTs & PET/CT) δεν ανέδειξε δευτεροπαθείς εντοπίσεις. Εν συνεχεία, υπό γενική αναισθησία και έχοντας 
πραγματοποιήσει λεμφοσπινθηρογράφημα και χρήση χρωστικής (pattent blue) αφαιρέθηκαν δύο λεμφαδένες 
δεξιάς τραχηλικής χώρας και ένας αριστερής τραχηλικής χώρας, οι οποίοι ήταν ελεύθεροι μελανώματος. 
Διενεργήθηκε ευρεία εκτομή της αρχικής εστίας, η οποία περιλάμβανε το προηγούμενο δερματικό μόσχευμα 
και με όριο τα 3 εκ πέραν της αρχικής εκτομής, περιμετρικά. Συμπληρωματικά, αφαιρέθηκε χωριστά ο πυθμένας 
καθώς και το υποκείμενο περιόστεο ενώ στο υποκείμενο οστό έγινε απόξεση με φρέζα. Το έλλειμμα καλύφθηκε 
με δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους και συστήθηκε στον ασθενής ογκολογική εκτίμηση.
Συμπεράσματα: Το δεσμοπλαστικό μελάνωμα είναι ένας σπάνιος τύπος μελανώματος που εμφανίζεται 
σε ποσοστό περίπου 4% των δερματικών μελανωμάτων και παρουσιάζει την τάση τοπικής επέκτασης, 
νευροτροπισμού και λιγότερο συχνά λεμφαδενικής διήθησης. Η πρώιμη διάγνωση του είναι εξαιρετικά δύσκολη 
καθώς παρουσιάζεται με μία άτυπη μορφή, συχνά αμελανωτικό και προσομοιάζει με ουλή. Το δεσμοπλαστικό 
μελάνωμα δεν είναι μόνο κλινικά δύσκολο στη διάγνωση του αλλά μπορεί να αποτελέσει πρόκληση και για 
τον παθολογοανατόμο. Είναι ένας τύπος μελανώματος που ενέχει υψηλό κίνδυνο λάθους κατά τη διάγνωση, 
γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και τη θεραπευτική του προσέγγιση.

Ελεύθερες Ανακοινώσεις Ι
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ΕΑ03

Συγκριτική ανάλυση και παρουσίαση 2 περιστατικών μελανώματος 
αντιδιαμετρικώς αντίθετα με το πάχος και τη μετάσταση στο φρουρό λεμφαδένα 
Παπαϊωάννου Λ.-Μ., Κυρμίζογλου Π., Παπαδόπουλος Κ., Ασημομύτης Χ., Τσακίρης Α. 
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Σκοπός: Η σύγκριση και η παρουσίαση δύο περιστατικών ιδίου τύπου μελανώματος σημειώνοντας ότι το 
πιο λεπτό μελάνωμα παρουσίασέ θετικό φρουρό λεμφαδένα ενώ το παχύτερο μελάνωμα ήταν αρνητικό για 
λεμφογενή και αιματογενή μετάσταση. Αναφορά σε παρόμοια περιστατικά στη βιβλιογραφία.
Μέθοδοι: Περιστατικό 1ο: Άνδρας  41 ετών προσήλθε  (2015) με διαγνωσμένο επιπολής επεκτεινόμενο κακόηθες 
μελάνωμα αυχένα εξαιρεμένο  επί υγιών ορίων αλλαχού με τα εξής ιστολογικά στοιχεία: κατακόρυφη φάση 
ανάπτυξης  με ταυτόχρονη οριζόντια φάση -  Breslow 0,92 χιλ. , - Clark III, - Απουσία εξέλκωσης, - > 5μιτώσεις/
mm2, - Απουσία δορυφόρων οζιδίων,- Ήπια πυρηνική και κυτταρική πολυμορφία και ατυπία  - Μέτριες οζοειδείς 
λεμφοκυτταρικές αθροίσεις στις παρυφές της εξεργασίας που διεισδύουν σε περιορισμένο βαθμό μεταξύ των 
κυττάρων του νεοπλασματικού πληθυσμού, - στάδιο κατά TNM/ UICC 8η έκδοση PT1b.  Ακολούθησε ευρύτερη 
χειρουργική εκτομή του μελανώματος στον αυχένα και βιοψία 4 φρουρών λεμφαδένων τραχήλου.
Περιστατικό 2ο: Άνδρας 72 ετών προσήλθε με κακόηθες μελάνωμα (02/22) στον Αρ. βραχίονα το οποίο έφερε 
έκκεντρα εξελκωμένο οζίδιο  1-1,5 εκ. Υπεβλήθη σε ευρεία εκτομή αυτού και βιοψία 2 φρουρών λεμφαδένων. 
Ιστολογικώς : - Επιπολής επεκτεινόμενο κακόηθες μελάνωμα σε κάθετη φάση ανάπτυξης – Breslow πάχος 
5,6 χιλ. – Clark IV,  εξέλκωση μήκους 1εκ. 18μιτώσεις/mm2 – χωρίς έμβολα, δορυφορικές αλλοιώσεις – χωρίς 
περινευρική διήθηση – στάδιο κατά TNM/ UICC 8η έκδοση PT4b.
Αποτελέσματα: Περιστατικό 1ο:  Μικροσκοπική εστία μετάστασης από το μελάνωμα ανερεύθη στον 
περιφερή λεμφόκολπο, στο φρουρό λεμφαδένα με τις περισσότερες κρούσεις,  υπό μορφή μικροάθροισης  ή 
μεμονωμένων λίγων κυττάρων χωρίς διήθηση του λεμφαδενικού παρεγχύματος. Ο ασθενής  έλαβε επικουρική 
ανοσοθεραπεία με ιντερφερόνη για 1 έτος και είναι υπό τακτική παρακολούθηση με κλινικό, απεικονιστικό 
και εργαστηριακό έλεγχο χωρίς παθολογικά ευρήματα . Περιστατικό 2ο Φρουροί λεμφαδένες χωρίς στοιχεία 
κακοήθειας.  Απεικονιστικός και εργαστηριακός έλεγχος χωρίς παθολογικά ευρήματα. Ο ασθενής εξελίσσεται 
ομαλά.
Συμπέρασμα:  Παχύτερα μελανώματα (μεγαλύτερο Breslow) έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για θετικό 
λεμφαδένα φρουρό από αυτά που είναι λεπτά ή μεσαίου πάχους. Διαπιστώνεται ωστόσο ότι λεπτού πάχους 
μελανώματα παρουσιάζουν  μεταστάσεις στο φρουρό λεμφαδένα ενώ παχιά μελανώματα είναι αρνητικά για 
λεμφογενή και αιματογενή μετάσταση, αντίθετα με τα αναμενόμενα.

Ελεύθερες Ανακοινώσεις Ι
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ΕΑ04

Πρωτοπαθές πλακώδες καρκίνωμα οσχέου-μια σπάνια οντότητα από το 
παρελθόν που διαλάθει άμεσης διάγνωσης 
Παπαδόπουλος Κ. Σ., Μπενετάτος Κ., Ασημομύτης Χ., Καρμίρης Ν., Παπαϊωάννου Λ., Τσακίρης Α. 
Κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Εισαγωγή: Το πλακώδες καρκίνωμα οσχέου είναι μια σπάνια, πλέον, κακοήθεια που περιγράφηκε εκτενώς στους 
καπνοκαθαριστές του 18ου αιώνα ως καθαρά επαγγελματική νόσος σε άμεση συσχέτιση με την έκθεση σε 
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες και την προσωπική υγιεινή. Σήμερα τέτοιοι όγκοι θεωρούνται 
ιδιαίτερα σπάνιοι.
Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε ένα σπάνιο περιστατικό εκτεταμένου πλακώδους καρκινώματος οσχέου, 
χειρουργηθέν αλλαχού για γάγγραινα Fournier, που προσήλθε με υποτροπιάζουσες φλεγμονές και δερματικά 
συρίγγια, καθώς και το πλήρες διαγνωστικό και θεραπευτικό πλάνο που ακολουθήσαμε.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό πέους-όρχεων με ευρεία εκτομή του πέριξ δέρματος, 
λεμφαδενεκτομή αμφωτερόπλευρα και αποκατάσταση με VRAM κρημνό. Είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία με 
άριστη
Συμπέρασμα: Λόγω της σπανιότητας των καρκινωμάτων οσχέου σήμερα, μπορεί να διαφύγουν της έγκαιρης 
διάγνωσης και να εμφανίζονται ως υποτροπιάζουσες φλεγμονές, οσχεϊκό απόστημα ή γάγγραινα Fournier. 
Απαιτείται ιδιαίτερη κλινική υποψία, η αντιμετώπιση πρέπει να είναι ριζική χειρουργική εκτομή ενώ συχνά 
απαιτείται επικουρική θεραπεία.

ΕΑ05

Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα-το“μελάνωμα των μαλακών μορίων”. Παρουσίαση 
περιστατικού με επιχώρια μετάσταση υποδόριου τρία έτη        μετά από ευρεία 
εκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό 
Παπαδόπουλος Κ.Σ., Βούρτσης Σ., Μαζαράκης Ν., Ξιφαρά Α., Παγώνης Χ., Τσακίρης Α. 
Κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Εισαγωγή: Το διαυγοκυτταρικό σάρκωμα (CSS) είναι ένα από τα σπανιότερα σαρκώματα των μαλακών μορίων 
(<1%) με 75% των όγκων εμφανίζονται σε τένοντες και απονευρώσεις των άκρων και χαρακτηρίζονται από 
υψηλά ποσοστά τοπικής υποτροπής και μεταστάσεων.
Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό υποτροπής διαυγοκυτταρικου σαρκώματος πτέρνας στη σύστοιχη 
υποδόρια οσφυική χώρα, τρία χρόνια μετά από ευρεία εκτομή, αποκατάσταση με ελεύθερο κρημνό medial 
sural artery perforator (MSAP) και σύστοιχο βουβωνικό λεμφαδενικό καθαρισμό καθώς και την ανάλυση της 
διερεύνησης της μετάστασης αλλά και των θεραπευτικών επιλογών.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής υπεβλήθη σε ευρεία εκτομή της βλάβης με τα εν τω βάθει όρια να περιλαμβάνουν 
την εκτομή του έξω και έσω λοξού μυός και η αποκατάσταση του ελλείμματος του κοιλιακού τοιχώματος έγινε 
με πλέγμα πολυπροπυλενίου. Ο ασθενής είχε άριστη μετεγχειρητική πορεία.
Συμπέρασμα: Τα CSS δίνουν, σε υψηλό ποσοστό, αιματογενείς και λεμφικές μεταστάσεις. Ακρογωνιαίος λίθος 
στο θεραπευτικό πλάνο είναι το στενό follow-up και η διερεύνηση των πιθανών υποτροπών απεικονιστικά και 
με την χρήση βιοψίας. Η θεραπευτική προσέγγιση των high grade σαρκωμάτων, όπως το CSS, περιλαμβάνει 
την χειρουργική εκτομή της υποτροπής σε υγιή όρια, λεμφαδενεκτομή με ή χωρίς λεμφαδένα φρουρό και 
επικουρικές θεραπείες.

Ελεύθερες Ανακοινώσεις Ι
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ΕΑ06

Η διαγνωστική αξία της υβριδικής τοπογραφικής απεικόνισης (spect/ct) στην 
ανίχνευση του λεμφαδένα φρουρού σε ασθενείς με μελάνωμα. Σύγκριση με 
την επίπεδη ραδιοϊσοτοπική λεμφαγγειογραφία  
Καψωριτάκης Ν., Σταθάκη Μ., Μιχελάκης Δ., Κασσωτάκης Δ., de Bree E., Κουκουράκη Σ. 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Εισαγωγή: Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού (ΛΦ)  αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη αντιμετώπιση των 
ασθενών με μελάνωμα. Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στην εκτίμηση της διαγνωστικής αξίας της υβριδικής 
τομογραφικής απεικόνισης (SPECT/CT) 16 τομών στην ανίχνευση και ανατομική εντόπιση του ΛΦ σε ασθενείς 
με μελάνωμα και στη σύγκριση της με την επίπεδη ραδιοϊσοτοπική λεμφαγγειογραφία (ΕΡΛ).
Μέθοδοι: Από τον Ιανουάριο 2019 έως τον Δεκέμβριο 2021, 82 ασθενείς με μελάνωμα (κεφαλής-τραχήλου: 
20, κορμού: 32, άνω άκρων:  14, κάτω άκρων: 16),  υπεβλήθηκαν σε ραδιοϊσοτοπική ανίχνευση ΛΦ με την ΕΡΛ 
(δυναμικές και στατικές λήψεις) και την υβριδική SPECT/CT απεικόνιση. Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά 
από ενδοδερμική χορήγηση 2-4 δόσεων 99mTc-nanocolloidal albumin, πέριξ της εξαιρεθείσας βλάβης. Η 
ποιοτική ανάλυση βασίστηκε στην εκτίμηση του αριθμού και της εντόπισης των ΛΦ και στις δύο απεικονιστικές 
τεχνικές. Υπολογίσθηκε η ευαισθησία, ειδικότητα, θετική (PPV) και αρνητική  προβλεπόμενη (NPV)  και για τις 
δύο τεχνικές. Ο χρυσός κανόνας (gold standard) ήταν η ιστολογική έκθεση.
Αποτελέσματα: Η SPECT/CT ανέδειξε 45 επιπλέον ΛΦ έναντι της ΕΡΛ σε συνολικά 28 ασθενείς (κεφαλή-
τράχηλο: 10, κορμό: 11, άνω άκρα: 5, κάτω άκρα: 2). Σε 12  περιπτώσεις ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων 
στη ΕΡΛ, η τεχνική SPECT/CT εντόπισε με ακρίβεια τους ΛΦ. Σε δυο περιπτώσεις (μελάνωμα κορμού και κάτω 
άκρων), η εστιακά αυξημένη πρόσληψη που απεικονίστηκε στην επίπεδη λήψη δεν αφορούσε λεμφαδένα, 
όπως προέκυψε από την απεικόνιση με SPECT/CT (ψευδώς θετικό). Ο αριθμός των ΛΦ υποεκτιμήθηκε από την 
ΕΡΛ ενώ η εντόπιση τους στην SPECT/CT είχε καλύτερη αντιστοιχία με τα ιστολογικά ευρήματα. Η ευαισθησία, 
ειδικότητα, PPV και NPV για την ΕΡΛ ήταν 85,0%, 71,4%, 97.0% και 29,4% ενώ για την SPECT/CT ήταν 100%, 
85,7%, 98,8% και 100% αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η SPECT/CT συμβάλει σημαντικά στην ακριβέστερη ανατομική εντόπιση των ΛΦ και στη 
μείωση των ψευδώς αρνητικών/θετικών αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μελανώματος κεφαλής-
τραχήλου και κορμού,  συνεισφέροντας στην ακριβή σταδιοποίηση και σωστή θεραπευτική προσέγγιση των 
ασθενών.
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Λεμφωματοειδής  βλατίδωση: περίπτωση ασθενούς με άτυπη κλινική εικόνα 
Παπάς Α.1,5, Μπόμπος Μ.3, Πατσατσή Αικ.2, Παπαδόπουλος Ι.4 
1 Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου   
2 B’ Δερματολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου  
3 Μικροδιαγνωστική - Ιδιωτικό εργαστήριο  
4 Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας και πρώην Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας,  Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος  
5 Τμήμα Ιατρικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Εισαγωγή: Στα  CD30+ πρωτοπαθή Τ- δερματικά λεμφώματα περιλαμβάνονται η λεμφωματοειδής βλατίδωση 
και το δερματικό CD30+ αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα. Η λεμφωματοειδής βλατίδωση 
είναι ένα χαμηλής κακοήθειας CD30+ δερματικό Τ λέμφωμα με μεγάλη κλινική και ιστολογική πολυμορφία. 
Παρουσιάζουμε περίπτωση ασθενούς με άτυπες αρχικά κλινικές βλάβες.
Μέθοδος: Ασθενής 38 ετών εμφάνισε δύο ογκόμορφες εξωφυτικές βλάβες στην αριστερή πλάγια θωρακική 
χώρα οι οποίες αντιμετωπίστηκαν αρχικά ως δοθιήνες με χορήγηση τοπικών αντιβιοτικών και στεροειδών. 
Οι βλάβες δεν ανταποκρίθηκαν στην τοπική αγωγή και η μια από αυτές εμφάνισε κεντρική νέκρωση. Για την 
ακριβέστερη διαγνωστική προσέγγιση αφαιρέθηκαν αμφότερες en bloc σε ένα χειρουργικό παρασκεύασμα.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με την ιστολογική περιγραφή,  η πρώτη βλάβη ήταν καλής διαφοροποίησης 
κερατινοποιούμενο καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα του τύπου του κερατοακανθώματος, ενώ η δεύτερη είχε 
ιστολογικά και ανοσοϊστοχημικά ευρήματα δερματικής CD30+ λεμφοϋπερπλαστικής διαταραχής (λεμφοειδής 
βλατίδωση/δερματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα) με εκσεσημασμένη υπερπλασία από 
πλακώδη κύτταρα, περισσότερο συμβατή με δερματικό CD30+αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα(-
CALCL). Στα πλαίσια της διαφοροδιάγνωσης και για την ακριβή κατηγοριοποίηση των εξεργασιών έγινε 
σύσταση για συσχέτιση με την κλινική εικόνα, ενώ για τον αποκλεισμό δευτεροπαθούς εντόπισης συστηματικού 
λεμφώματος ή σύγχρονου λεμφαδενικού λεμφώματος (nodal ALCL), ο ασθενής υποβλήθηκε στον απαραίτητο 
εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Οι αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις(CT)δεν έδειξαν 
συστηματική νόσο. Ο ασθενής επισκέφθηκε ειδικό ιατρείο λεμφώματος όπου διαπιστώθηκε ότι παρουσίασε  
διάσπαρτες ερυθρές βλατίδες,  οι οποίες προυπήρχαν των εξωφυτικών βλαβών,  για τις οποίες είχε τεθεί στο 
παρελθόν η κλινική διάγνωση της δερματίτιδος. Μετά από κλινικοπαθολογική συσχέτιση όλων των ευρημάτων, 
η συνολική εικόνα ήταν συμβατή με λεμφωματοειδή βλατίδωση. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε θεραπεία με 
μεθοτρεξάτη με καλή ανταπόκριση και ύφεση των βλαβών.
Συμπέρασμα: Για την πλήρη διερεύνηση των CD30+ πρωτοπαθών δερματικών λεμφωμάτων απαιτείται κλινική 
υποψία, βιοψία και ανοσοϊστοχημική διερεύνηση, έλεγχος για τον αποκλεισμό συστηματικής νόσου και τακτική 
παρακολούθηση των ασθενών, λόγω της χρόνιας και υποτροπιάζουσας πορείας τους.
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Βιοψία λεμφαδένα φρουρού για μελάνωμα λεμφοιδηματικού άκρου και 
ταυτόχρονη αντιμετώπιση 
Διονυσίου Δ.1, Παπάς Α.1,2, Δρούγου Αύ.1, Τσαμαλδούπης Α.3, Δεμίρη Ευ.1 
1 Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου  
2 Τμήμα Ιατρικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 
3 Ιδιώτης Ιατρός

Εισαγωγή: Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού (ΛΦ) αποτελεί «gold standard» στην αντιμετώπιση του 
μελανώματος. Παρουσιάζουμε σπάνια περίπτωση ασθενούς με μελάνωμα σε έδαφος λεμφοιδήματος άνω 
άκρου και την αντιμετώπιση.
Μέθοδος: Γυναίκα 55 ετών παραπέμφθηκε για περαιτέρω αντιμετώπιση εκτμηθέντος Spitzoid μελανώματος 
έξω επιφάνειας μέσου τριτημορίου αριστερού βραχιονίου, με πάχος Breslow 2.1mm και μιτώσεις:3/mm2 χωρίς 
εξέλκωση. Η ασθενής έπασχε από αρχόμενο λεμφοίδημα αριστερού άνω άκρου (ΑΑΑ), κατόπιν μαστεκτομής για 
βλεννώδες καρκίνωμα, λεμφαδενικού καθαρισμού (3/10) και ακτινοθεραπείας. Κλινικά εμφάνιζε 4% διαφορά 
όγκου μεταξύ άνω άκρων, αίσθημα βάρους ΑΑΑ και ήπιο πόνο αντιβραχίου.
Η σταδιοποίηση με PET/CT και MRI εγκεφάλου δεν έδειξε εικόνα μεταστάσεων, ενώ η επιπολής λεμφαγγειογραφία 
υπέδειξε λεμφοίδημα σταδίου ΙΙΙ-ΙV. Περαιτέρω διερεύνηση με ραδιοϊσοτοπική λεμφαγγειογραφία SPECT/CT 
έδειξε πολλαπλούς intransit λεμφαδένες στον αριστερό αγκωνιαίο βόθρο και υπολοιπόμενους μασχαλιαίους 
λεμφαδένες με μειωμένη λειτουργία.
Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό λεμφαδένων της λεμφαδενεκτομής και τα ευρήματα της SPECT/CT, 
προχωρήσαμε σε ευρεία εκτομή 2cm της πρωτοπαθούς εστίας του μελανώματος και βιοψία ΛΦ. Προεγχειρητικά 
ο ΛΦ επισυμάνθηκε σε SPECT/CT και διεγχειρητικά ανευρέθηκε με τη βοήθεια κρούσεων φορητής γ-κάμερας 
και χρώση με patent-v blue. Ταυτόχρονα για την αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος υποβλήθηκε με την τεχνική 
της κατεύθυνσης της λέμφου στο φλεβικό δίκτυο σε τρεις μικροχειρουργικές λεμφοφλεβικές αναστομώσεις 
των επιπολής λεμφαγγείων του ΑΑΑ.
Αποτελέσματα: Η ασθενής είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Η ιστολογική του ΛΦ ήταν αρνητική, ενώ ένα 
χρόνο μετεγχειρητικά παραμένει ελεύθερη νόσου.
Το λεμφοίδημα παρουσίασε βελτίωση με μείωση της διαφοράς όγκων των άνω άκρων από +4% στο -9% και 
υποβάθμιση του σταδίου σύμφωνα με την επιπολής λεμφαγγειογραφία σε στάδιο ΙΙ.
Συμπεράσματα: Η γνώση του αριθμού των αφαιρεθέντων λεμφαδένων και η ραδιοϊσοτοπική λεμφαγγειογραφία 
του άνω άκρου μας δίνει κύριες πληροφορίες για την παρουσία υπολειπόμενων λεμφαδένων και τη δυνατότητα 
διενέργειας βιοψίας ΛΦ. Επιπλέον είναι εφικτή η ταυτόχρονη αποκατάσταση  του λεμφοιδήματος.
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ΕΑ09

Θεραπεία μεταστατικού μελανώματος με τον συνδυασμό IPILIMUMAB 
NIVOLUMAB. Η εμπειρία ενός κέντρου. 
Μολφέτα Α., Ταραμπίκου Α., Χατζηχρήστου Ε., Μπουσμπουκέα Αικ., Χρυσανθίδης Μ., 
Μιχαλούδη Μ., Σαμώνης Γ., Μπαφαλούκος Δ. 
Α΄Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital

Εισαγωγή: Οι στοχευμένες θεραπείες και οι ανοσοθεραπευτικοί παράγοντες έχουν αλλάξει  τη θεραπευτική 
πορεία του μεταστατικού μελανώματος. O συνδυασμός ipilimumab-nivolumab  (anti CTLA-4 παράγοντα και 
ενός anti-PD-1)  έχει προσφέρει βελτίωση της επιβίωσης έναντι της μονοθεραπείας με Ipilimumab ή Nivolumab.
Μέθοδοι: Καταγραφή και ανάλυση των κλινικών δεδομένων ανταπόκρισης και τοξικότητας ασθενών με 
μεταστατικό μελάνωμα που έλαβαν θεραπεία με τον συνδυασμό Ipilimumab- NIVOLUMAB στην κλινική 
μας,κατά την χρονική περίοδο 2016-2022.
Αποτελέσματα: Συνολικά 21  ασθενείς (13 άνδρες, 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία 59 έτη),με μεταστατικό 
μελάνωμα έλαβαν θεραπεία με Ipilimumab 3mg/kg και Nivolumab 1mg/kg κάθε 3 εβδομάδες για 4 κύκλους 
και στην συνέχεια Nivolumab 3mg/kg κάθε 2 εβδομάδες.Δεκαέξι  ασθενείς είχαν διαγνωσθεί με δερματικό 
μελάνωμα, 3 με οφθαλμικό και 2 με βλεννογονικό.Από αυτούς  οι 5 ασθενείς (23.8%)είχαν βρεθεί θετικοί για 
μετάλλαξη του ογκογονιδίου B-RAF.  Εγκεφαλικές εντοπίσεις είχαν 5 ασθενείς (23.8%). Μεταστάσεις στο ήπαρ 
είχαν 10 ασθενείς (47,6 %), πνευμονικές εντοπίσεις  6 ασθενείς (28.5 %),  και 6 ασθενείς (28.5%) υποδόρια οζίδια. 
Παθολογικές τιμές LDH είχαν πριν την έναρξη της θεραπείας  17 ασθενείς.
Σαν 1η γραμμή θεραπείας έλαβαν το σχήμα  9 ασθενείς, σαν 2η γραμμή 3,και σαν 3η γραμμή 5 ασθενείς και 
πέραν  της 4ης γραμμής 3 ασθενείς.
Από  το σύνολο των 21 ασθενών αναλύθηκαν οι 16 ασθενείς με δερματικό μελάνωμα.Τρεις εμφάνισαν  πλήρη 
ανταπόκριση (18,75%) σε μαλακά μόρια,πνευμονικές και  ηπατικές μεταστάσεις (2 ασθενείς),3 ασθενείς 
μερική ανταπόκριση (18,75%), άρα συνολική ανταπόκριση (37.5%).Δύο ασθενείς εμφάνισαν σταθεροποίηση 
της νόσου (12.5%), δηλαδή συνολικό όφελος είχε το 50%  των ασθενών. Οκτώ  ασθενείς είχαν πρόοδο νόσου 
(50%). Η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 6 μήνες (εύρος 2-72+). Η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν 31 
μήνες (εύρος 3-87+).Τοξικότητα Grade 1-2  παρουσίασαν 10/16  ενώ Grade 3-4  εμφάνισαν 2 ασθενείς  ένας με 
κολίτιδα και  ένας με πνευμονίτιδα  και χρειάστηκαν μακρόχρονη νοσηλεία.
Συμπέρασμα: Ο συνδυασμός Ipilimumab-NIVOLUMAB είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στο μεταστατικό 
μελάνωμα δέρματος, με σημαντική αλλά διαχειρίσιμη τοξικότητα. Δεν παρατηρήθηκαν τοξικοί θάνατοι. Δεν 
παρατηρήθηκαν ανταποκρίσεις σε οφθαλμικό  μελάνωμα και σε μελάνωμα των βλεννογόνων.
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ΕΑ10

Θεραπευτική δράση του εμβολίου mRNA SARS-CoV-2 σε δερματικές 
μεταστάσεις μελανώματος 
Σαμώνης Γ., Πετράκη Κ., Χατζηχρήστου Ε., Μολφέτα Α., Μπουσμπουκέα Αικ., Σαριδάκη Ζ., 
Ταραμπίκου Α., Μπαφαλούκος Δ. 
Metropolitan Hospital

Εισαγωγή: την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην θεραπεία του μεταστατικού 
μελανώματος (ΜΜ) με ανοσοθεραπεια μέσω check-point inhibitors αλλά και με θεραπείες που στοχεύουν 
το MAPK μονοπάτι. Παράλληλα έχουν δοκιμαστεί mRNA εμβόλια κατά του μελανώματος, που προκάλεσαν 
ανοσιακή απάντηση, πλην όμως βραχύβια και με πενιχρά κλινικά αποτελέσματα.
Σκοπός: η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού ανταπόκρισης δερματικών κασι υποδόριων μεταστάσεων 
ΜΜ μετά την λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου mRNA SARS-CoV-2, σε μία πολυθεραπευμένη (με 
στοχευμένη θεραπεία, ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία) ασθενή 72 ετών.
Περιστατικό: μία ημέρα μετά την λήψη του εμβολίου τα δερματικά οζίδια άρχισαν προοδευτικά να αλγούν με 
αυξανόμενη έvταση, απαιτώντας ισχυρή αναλγησία.  Παράλληλα παρουσίασαν σημαντική μείωση του μεγέθους 
των, που πέραν της κλινικής παρατήρησης η σμίκρυνση επιβεβαιώθη και υπερηχογραφικά. Μέρες αργότερα 
ένα σμικρυνθέν οζιδιο εξαιρέθηκε χειρουργικά και εξετάσθηκε ιστολογικά σε σύγκριση με παθολογοανατομική 
εικόνα άλλου οζιδίου που είχε αφαιρεθεί προ ολίγων μηνών. Επιβεβαιώθη το μελάνωμα, πλην όμως η ιστολογική 
εικόνα του εξαιρεθέντος οζιδίου διέφερε λόγω της παντελούς απουσίας διηθούντων λεμφοκυττάρων (infiltrat-
ing lymphocytes) στο μικροπεριβάλλον του όγκου.
Συζήτηση: η έλλειψη λεμφοκυττάρων αποτέλεσε μή αναμενόμενο εύρημα που κάνει δύσκολα κατανοητό το 
φαινόμενο. Ως εκ τούτου, άλλοι μηχανισμοί θεωρούνται πιθανοί για εξήγηση της ανοσολογικής ανταπόκρισης 
στο mRNA SARS-CoV-2 εμβόλιο και συγκεκριμένα αντικαρκινική – αποπτωτική δράση μέσω διέγερσης των Tol 
Like Receptors 3, 7 και 8 και του μονοπατιού του nuclear factor kappa-light-chain-enhancer ενεργοποιημένων 
λεμφοκυττάρων που προκαλούν την δράση μη λεμφολυτικών ανοσοδραστικών κυττάρων.
Συμπέρασμα: το φαινόμενο αξίζει προσοχής και αν παρατηρηθεί και σε άλλους ασθενείς, μπορεί να οδηγήσει 
σε προσωποποιημένα mRNA εμβόλια που θα ενσωματώνουν στοιχεία του όγκου του ασθενούς.
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