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Γενικά

Η εκτίμηση (διάγνωση) μιας μελανής 
βλάβης του στόματος πολλές φορές απαιτεί 
κλινική εμπειρία και επιμελή διερεύνηση 
αυτής.

Ιατρική Διάγνωσις
Με το πρόβλημα «Διάγνωσις-Θεραπεία» 
ασχολείται πρώτος ο Όμηρος στο Α της 
Ιλιάδος.
«Νούσον ανά στρατόν ώρσε κακήν, 
ωλέκοντο δε λαοί».

Χρονικό ενός Αγιάτρευτου Γιατρού
Γαρδίκας 1991

Is there anything more anxiety- provoking 
to the dermatologists than misdiagnosing a 
pigmented lesion?

(Heymann et al 2005, Dialogues in 
Dermatology, Σταυριανέας 2001)
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Κλινικές περιπτώσεις5

Κλινική διαγνωστική προσέγγιση
1)  Σύντομη παρουσίαση των κυριότερων 

μελανών βλαβών του στόματος.
2)  Κλινική διαφορική διάγνωση των 

κυριότερων εξ αυτών.
3) Μερικά γενικά συμπεράσματα – συστάσεις.
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Κλινική διαγνωστική προσέγγιση
• Το μαύρο (ή καφέ) χρώμα των μελανών 

βλαβών του βλεννογόνου του στόματος 
συνήθως οφείλεται στην αυξημένη 
παραγωγή μελανίνης (από μελανοκύτταρα 
ή σπιλοκύτταρα) με ή όχι πολλαπλασιασμό 
των κυττάρων αυτών ή στην εναπόθεση 
εξωγενών χρωστικών (π.χ. άργυρος, 
φάρμακα κ.ά.).

• Μελάγχρωση - Αύξηση μελανίνης

«Χαρακτηριστικό γνώρισμα του έμπειρου ιατρού 
είναι η ικανότις του να περιορίζει τον αριθμό των 

πιθανών διαγνώσεων».
Parker et al (1976)

Ταξινόμηση των κυριοτέρων 
μελανών βλαβών του στόματος Ι

Α. Μελανοκυτταρικές βλάβες 
(μελαγχρωματικές βλάβες)

1. Καλοήθεις βλάβες με αύξηση μελανίνης
- Φυσιολογική μελάγχρωση
- Μελάγχρωση καπνιστών
- Εφηλίδα
- Φακή
- Φαρμακευτική μελάγχρωση
- Τραυματική/μεταφλεγμονώδης μελάγχρωση

2. Συστηματικά νοσήματα με αύξηση 
μελανίνης

- Peutz-Jeghers Σύνδρομο
- Νόσος του Addison
- Albright’s Σύνδρομο
- Νευροϊνωμάτωση
- Νόσος Laugier-Hunziker
- Carney Σύνδρομο
- HIV-Λοίμωξη

3. Νεοπλάσματα
- Σπίλοι
- Κακοήθης φακή του Hutchinson
- Κακόηθες μελάνωμα

Ταξινόμηση των κυριοτέρων 
μελανών βλαβών του στόματος ΙΙ

Β. Μη μελανοκυτταρικές βλάβες (μελα(γ)
χρωτικές ή μελα(γ)χρωστικές βλάβες)

1. Εναποθέσεις εξωγενών χρωστικών
• Στίξη αμαλγάματος
• Εναπόθεση βαρέων μετάλλων (βισμούθιο, 

μόλυβδος)
• Μέλαινα τριχωτή γλώσσα
• Λήψη φαρμάκων 
• Κάπνισμα, μάσηση καπνού, ανάστροφο 

κάπνισμα
• Betel (μάσηση)(καφεοειδείς βλάβες 

παρειών και οδόντων)

Τροποποιηθέν από: Regezi & Sciubba 1993, Scully 
2004, Gandolfo et al 2006, Laskaris 2006

Καλοήθεις (τοπικές;) βλάβες του 
στόματος με ↑ μελανίνης

• Φυσιολογική μελάγχρωση
• Μελάγχρωση καπνιστών
• Εφηλίδα
• Φακή
• Φαρμακευτική μελάγχρωση
• Τραυματική/ Μεταφλεγμονώδης 

μελάγχρωση
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Σημασία ορθής διαγνώσεως 
μελανών βλαβών στόματος

• Φυσιολογική μελάγχρωση 85% όλων των 
μελανών βλαβών στόματος.

• Μελάνωμα 0,5% όλων των 
ενδοστοματικών κακοήθων νεοπλασιών.

Παρ’ όλα αυτά:
• Πενταετής επιβίωση μελανώματος στόματος 

5% (1958-2000).
• Πενταετής επιβίωση μελανώματος δέρματος 

έως και 95% (αναλόγως βαθμού διήθησης).
• H αξιολόγηση μελαγχρωματικών βλαβών 

στόματος είναι δυνατόν  να συμβάλει 
στη διάγνωση μερικών συστηματικών 
νοσημάτων.

Τροποποιηθέν από: Πατσάκας & συν 1980, 
Graniel et al 1999, Hirks et al 2000, Scully 2004, 

Poznanovic et al 2005, Geller et al 2007.
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Στίξη αμαλγάματος;

Μελάνωμα;
Αρχόμενο;

Μελανοκυτταρική;
(Φυσιολογική 
μελάγχρωση;)
(Καλοήθης βλάβη;)

Συστηματικά 
νοσήματα;

(Wood and Goaz 1997, Eisen 2000)
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Φυσιολογική μελάγχρωση

• Κυρίως σε μελαχρινά άτομα
• Η πιο συχνή αιτία μελαγχρώσεως στο 

στόμα
• Πόσο συχνή;

-  5% ενήλικες λευκούς (Cawson & Eveson 
1987)

- 4,14% Έλληνες (Πατσάκας & συν 1981)
- 93,2% παιδιά εγχρώμων (Amir et al 1991)
- 12,5% παιδιά λευκών (Amir et al 1991)

• Μελανόφαιες ή μελανές πλάκες ή κηλίδες
• Εντοπισμένες ή διάσπαρτες
• Συμμετρικές, ποικίλο μέγεθος
• Κυρίως προστομιακά ούλα, παρειά, 

υπερώα (τριβή)
•  ↑ ηλικία
• Δεν καταστρέφει τη φυσιολογική 

αρχιτεκτονική των ιστών (π.χ. κοκκώδη υφή 
των ούλων) ούτε καταλαμβάνει την παρυφή 
των ούλων

• Ιστολογικά → Αύξηση μελατονίνης

(Λάσκαρης 7986, Λάσκαρης 1998, Regezzi & 
Sciubba 1993)

Μελάγχρωση καπνιστών

• 30% των καπνιστών (συχνότερη στις 
γυναίκες)

• Μεγάλος αριθμός τσιγάρων. ↑Χρόνος
• Διάχυτη μελανόφαιη χρώση ή σπανιότερα 

πολλαπλές μελανόφαιες κηλίδες
• Κυρίως προστομιακά ούλα και φατνιακό 

βλεννογόνο προσθίων κάτω δοντιών (και 
μεσοδόντιες θηλές)

• Καπνιστές πίπας → υπερώα, παρειά
• Υποχωρεί 2-3 χρόνια από διακοπή 

καπνίσματος
• Ιστολογικά: ↑μελανίνης

(Regezi &Sciubba 1993, Λάσκαρης 1998, Eisen 2000)

Φακή (Lentigo Simplex)

• Σπανίως στο στόμα. Ενήλικες
• Στρογγυλή κηλίδα, μελανή ή μελανόφαιη, 

διαμέτρου συνήθως < 0,5cm
• Ιστολογικά ↑ μελανίνης, ↑ αριθμού 

μελανοκυττάρων στη βασική στιβάδα του 
επιθηλίου - Επιμήκυνση των επιθηλιακών 
καταδύσεων

(Λάσκαρης 1998, Regezi & Sciubba 1993)

Φαρμακευτική μελάγχρωση

•  ↑ μελανίνης ή εναπόθεση προϊόντων 
μεταβολισμού του φαρμάκου

• Φάρμακα (ανθελονοσιακά, ηρεμιστικά, 
μινοκυκλίνη, κετοκοναζόλη, ΑΖΤ, 
αντισυλληπτικά, αμιωδαρόνη)

• Εντοπισμένες ή ακανόνιστες κηλίδες καφέ, 
μελανού ή μελανόφαιου χρώματος ή 
διάχυτος μελάγχρωση

• Παρειά, γλώσσα, υπερώα, ούλα
• Μινοκυκλίνη – οστά γνάθων, ρίζες δοντιών
• Επανέρχεται μετά τη διακοπή του 

φαρμάκου

Μελάγχρωση από μινοκυκλίνη
Κατά τη διάρκεια μακρόχρονης θεραπείας 
με μινοκυκλίνη είναι δυνατόν να εμφανιστεί 
μελάγχρωση στα χείλη όπως και σε άλλους 
βλεννογόνους.

Εφηλίδα (Freckle)

• Σε περιοχές του δέρματος που δέχεται ηλιακή 
ακτινοβολία. Από παιδική ηλικία

• Σπάνια στο στόμα
• Πολυάριθμες ή και μονήρεις κηλίδες 

χρώματος καφέ ή ερυθρόφαιου συνήθως στο 
ερυθρό κράσπεδο του κάτω χείλους.

• Μέγεθος < 5mm (όταν είναι ενδοστοματικά 
μεγαλύτερες)

• Ιστολογικά: ↑ μελανίνης στη βασική στιβάδα 
του επιθηλίου και στο επιπολής χόριο

(Λάσκαρης 1996)
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Μεταφλεγμονώδης μελάγχρωση

• Μελάγχρωση σε νοσήματα που 
προσβάλλεται η βασική στιβάδα π.χ. 
ομαλός λειχήνας

•  Η μελανίνη εναποτίθεται στο χόριο 
(ακράτεια μελανίνης)

• Μπορεί να υποχωρήσει (τα μακροφάγα 
φροντίζουν για την κάθαρσή της)

Vivien & Mckie 1997, Cawson & Eveson 1987, 
Eisen 2000)

Σπίλοι

• Οι σπίλοι συνιστούν την κλινική εκδήλωση 
καλοήθους πολλαπλασιασμού κυτταρικών 
στοιχείων που ευρίσκονται φυσιολογικά 
στο δέρμα. Οι μελανοκυτταρικοί σπίλοι 
θεωρούνται καλοήθης εκδήλωση 
πολλαπλασιασμού των μελανοκυττάρων. 
Απαντώται στο δέρμα και σπάνια στους 
βλεννογόνους.

• Στο στόμα έχουν περιγραφεί:
1. χοριοεπιθηλιακός
2. ενδοχοριακός (1/2 περιπτώσεων)
3. σύνθετος ή μικτός
4. κυανούς
• Κλινικά τα διαγνωστικά κριτήρια → πολύ 

πτωχά: ελαφρά επηρμένη (2/3) ή επίπεδη 
(1/3) μελανόφαιη ή καφέ κηλίδα

• Η πιο συχνή εντόπιση → υπερώα
• Τελική διάγνωση: Ιστοπαθολογική

(Vivier and McKee 1997, Laskaris 2003)

Κακοήθης φακή του Hutchinson

• Εξαιρετικά σπάνια στο στόμα
• Μελανή πλάκα ή κηλίδα με ανώμαλο 

σχήμα
• Εξελίσσεται πάντα σε μελάνωμα

(Λάσκαρης 1986)

Κακόηθες μελάνωμα στόματος Ι

• ~ 1-2% του συνόλου των μελανωμάτων
• Κάτω χείλος → 7% όλων των 

ενδοστοματικών μελανωμάτων
• Ιαπωνία 7,5%, Ουγκάντα 10% όλων των 

μελανωμάτων → Στόμα
• Μέση ηλικία 55 ετών
• Φύλο 3Α/1Γ
• Εντόπιση: 75-80% υπερώα, ούλα και 

φατνιακό βλεννογόνο άνω γνάθου
• Στο 1/3 των περιπτώσεων προϋπάρχει 

μελαγχρωματική βλάβη
• Τρεις τύποι:

- Επιπολής εξαπλούμενο
- Οζώδες 
- Μελάνωμα από κακοήθη φακή

• Πενταετής επιβίωση 6%
• Μελανωτικός τύπος 88%
• Αμελανωτικός 12%

Τροποποιηθέν από: Λάσκαρης 1998, Regezi & 
Sciubba 1993, The westop Baugg work shop 
proccedings 1997, Hicks et al 2000, Meleti et 

al 2007, Ebeneser 2006, Poznanovic et al 2005, 
Cecller et al 2007

Κακόηθες μελάνωμα στόματος ΙΙ

Κλινική εικόνα
• Χρώμα: μαύρο (ή συνδυασμός χρωμάτων 

–μαύρο, γκρι, μωβ, κόκκινο), ανομοιογένεια
• Σχήμα: ασύμμετρα, ανώμαλα όρια
• Αριθμός βλαβών: μονήρης, πολλαπλές, 

δορυφορικές
• Επιφάνεια βλαβών:

Τροποποιηθέν από: Λάσκαρης 1998, Regezi & 
Sciubba 1993, The Westop Bauff work shop 

proceedings 1997, Hicks et al 2000 Insitu Μελάνωμα Στόματος

• Δυσκολία διάγνωσης insitu βλαβών
• Σωστή αξιολόγηση μελαγχρωματικών 

βλαβών στόματος
• Δείκτης υποψίας υψηλός

Hicks et al 2000
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Ενδοχοριακός σπίλος

in situ
(αιμορραγία) 

κηλίδες → έλκη + οζίδιο→

→

→

invasive ή συνδυασμός αυτών
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Εναπόθεση βαρέων μετάλλων

• Εξωγενής εναπόθεση βισμουθίου, 
μολύβδου, αργύρου, γραφίτου κ.ά.

• Παρυφή βισμουθίου ή μολύβδου (λευκή 
κυανομελανή γραμμή στα ελεύθερα ούλα ή 
μελανές κηλίδες στις μεσοδόντιες θηλές

(Λάσκαρης 1996)

Μέλαινα Τριχωτή Γλώσσα

Αποτελέσματα επιμήκυνσης και πάχυνσης 
των τριχoειδών θηλών που αποικίζονται 
από χρωμογόνα μικρόβια ή/και της 
εναπόθεσης τροφών, νικοτίνης, πιθανώς 
λοίμωξη με Candida albicans. 

(Szpirglas and Slama 1999, Λάσκαρης 2005,
Scully et al 2006)

Διαφορική διάγνωση φυσιολογικής 
μελάγχρωσης

• Addison • Φάρμακα • Μελάνωμα

(Λάσκαρης 1986)

Διαφορική διάγνωση 
φαρμακευτικής μελάγχρωσης

• Addison • Φυσιολογική  • Μελάνωμα
   μελάγχρωση

(Λάσκαρης 1986, Ηicks et al 2000)

Διαφορική διάγνωση στίξης 
αμαλγάματος

• Μελανή κηλίδα (εφηλίδα, φακή)
• Μελαγχρωματικοί σπίλοι
• Φυσιολογική μελάγχρωση
• Κακόηθες μελάνωμα

(Λάσκαρης 1986)

Διαφορική διάγνωση σπίλων

(τελική διάγνωση: ιστολογική)
1. Αμάλγαμα

2. Εφηλίδα,Φακή

3. Φυσιολογική μελάγχρωση

4. Μελάνωμα (αρχόμενο)

5. Αιμαγγείωμα (σηραγγώδες)

6. Φλεβόλιθοι

7. Κιρσοί
(Λάσκαρης 1996, Eisen 2000)

Στίξη αμαλγάματος

• Η εναπόθεση αμαλγάματος είναι η πιο 
συχνή ιατρογενής βλάβη του βλεννογόνου 
του στόματος

• Συχνότητα: 0,0004-8% του πληθυσμού

• 1/3 των εξεταζομένων βιοψιών στόματος

• 1/2 των περιπτώσεων εμφανίζεται στα ούλα 
και στο φατνιακό βλεννογόνο

• Κλινικά πρόκειται για περιγεγραμμένη 
κηλίδα χρώματος κυανόμαυρου 
(γκριζόφαιου) σε αντίθεση με τις 
μελαγχρωματικές βλάβες που συνήθως 
έχουν μαύρη χροιά

• Η οπισθοφατνιακή ακτινογραφία είναι 
θετική στο 25% των περιπτώσεων

(Buchner & Hansen 1980, Eisen 1991, 
Λάσκαρης 1998)

Διαφορική διάγνωση 
μελανώματος στόματος

(αναλόγως της κλινικής του εικόνας)

• Μελανή κηλίδα (εφηλίδα, φακή)

• Φυσιολογική μελάγχρωση

• Στίξη αμαλγάματος

• Σπίλοι

• Σάρκωμα Kaposi

• Πυογόνο κοκκίωμα

• Κακοήθης φακή

(Λάσκαρης 1998, Eisen 2000, Hicks et al 2000)
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}
}

επίπεδοι

επηρμένοι

Κλινική διαφορική διάγνωση μελανώματος στόματος
(Οι μελαγχρωματικοί σπίλοι και το σάρκωμα Kaposi → πάντα ιστολογικά)

  Ιστορικό Ομοιογένεια  Συμμετρία Ομοιομορφία
   χρώματος βλάβης βλάβης

Στίξη αμαλγάματος Αποκατάσταση με αμάλγαμα –  Κυανόμαυρο Συνήθως περιγεγραμμένα Ομοιόμορφη επιφάνεια
  Κώνος αργύρου (γκριζόφαιο, γαλαζωπό) όρια 
Φυσιολογική μελάγχρωση Από νεαρή ηλικία –  Μελανές ή μελανόφαιες Συμμετρική –  Φυσιολογική υφή
  Μελαχρινά άτομα βλάβες Κυρίως προστομιακά ούλα ιστών 
     
Μελανές κηλίδες  Από νεαρή ηλικία –  Καφέ ή ερυθρόφαιες – Συνήθως μονήρης –  Ομοιόμορφη 
(εφηλίδα, φακή) Σπανιότατη στο στόμα Ομοιογενής χρωματισμός Περιγεγραμμένα όρια επιφάνεια

Μελάνωμα Ίσως προϋπάρχουσα  Μελανό ή ποικιλομορφία Ακανόνιστα όρια – Πιθανόν δορυφόροι 
  μελανή βλάβη – Ταχέως εξαπλώμενο –  χρώματος (μαύρο, γκρι, Ασυμμετρία βλάβες – Ελκωμένη
  Ενήλικες κόκκινο, μωβ, μπλε)   ή οζώδης επιφάνεια
     – Αιμορραγία

(Τροποποιηθέν από: Regezi & Sciubba 1993, Elsen 2000, Hirks et al 2000, Λάσκαρης 1996) 
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Μελανές κηλίδες κάτω χείλους
• Ιδιοπαθής, κληρονομική, φυλετική μελάγχρωση 

(μελαχρινά άτομα)
• Ήλιος, ερεθισμός, φάρμακα
• Κλινική διαγνωστική προσέγγιση

- Καλοήθης βλάβη (συνήθως)
- Ιστορικό - Χρόνος εμφάνισης - Στάσιμες 

βλάβες
- Ηλικία – Φύλο - Τύπος δέρματος
- Κλινική αξιολόγηση (Χρώμα ανοιχτό 

- καφέ - μαύρο - ομοιογένεια, 
μικρές σε διάμετρο, εντοπισμένες, 
περιγεγραμμένες, ύποπτα κλινικά 
σημεία -ΑBCDE-, μονήρεις (συνήθως), 
πολλαπλές)

- Μελαγχρωματικές βλάβες δέρματος- 
γεννητικών οργάνων

- Ενδοστοματικές μελαγχρωματικές βλάβες
- Συστηματικά νοσήματα
- Φάρμακα

• Φωτογραφία - Παρακολούθηση - Δερματοσκόπηση - 
Θεραπεία

• Θεραπεία (Παρακολούθηση, Αυτοεξέταση, Κρυοθεραπεία, 
Laser,   Εξαίρεση-Ιστοπαθολογική εξέταση)
 (Τροποποιηθέν από: Weathers et al 1976, Eisen 2000, Scully et al 

2002, Hichser 2000, Lenane and Powell 2000)

Δερματοσκόπηση στη διάγνωση μελανών βλαβών στόματος (επιλεγμένη 
βιβλιογραφία)

1.  Dermoscopy in the management of pigmented lesions of the oral mucosa. (Giorgi et al 2003, Oral Oncology)
2.  Dermoscopic features of mucosal melanosis. (Mannone et al 2004, American Society of Dermatology)
3. Dermoscopic findings in Laugier-Hunziker syndrome (Gencoglan et al 2007, Arch Dermatol)

Σπάνια σύνδρομα με μελάγχρωση δέρματος και στόματος
• Cronkite-Canada (πολύποδες εντέρου, υπογευσία, διάρροια, αλωπεκία, μελάγχρωση δέρματος και 

σπάνια στόματος, 10% αναπτύσσουν κακοήθεια γαστρεντερικού σωλήνα)
• LEOPARD (Lentigines, ECG, Ocular, hypertelorism/obstructive,  cardiomyopathy, Pulmonary 

abnormalities, Retardation, Deafness)
• LAMB (Lentigines, Atrialmyxomas, Mucocutaneous myxomas, Blue naevi)
• Ruvalcaba-Myhre (Μικροκεφαλία, ψυχωσική καθυστέρηση, γαστρεντερικoί πολύποδες, μελάγχρωση 

δέρματος και χειλέων)
(Lauane and Powell 2000, Bolognia et al 2003)

Ενδοκρινοπάθειες με μελάγχρωση δέρματος και στόματος
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• Addison
• Cushing
• Σύνδρομο Nelson
• Μεγαλακρία
• Υπερθυρεοειδισμός
• Αιμοχρωμάτωση (χαλκόχρους διαβήτης, 

εναπόθεση μελανίνης και αιμοσιδηρίνης, 
αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομικότητα)

• Albright’s σύνδρομο
• Έκτοπος παραγωγή ACTH και MSH-like 

peptides από όγκους (βρογχογενές καρκίνωμα-
διάχυτη μελάγχρωση μαλθακής υπερώας)

• (Εγκυμοσύνη)

(Lauane and Powell 2000, Eisen 2000, Scully 2004)
ID
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• Ύποπτα κλινικά σημεία σε μελαγχρωματικές 

βλάβες που μπορεί να υποδηλώνουν μελάνωμα:
1. Διαβαθμίσεις χρώματος (μπλε, μαύρο, καφέ, 

κόκκινο)
2. Ασυμμετρία βλάβης και ακανόνιστα όρια
3. Αιμορραγία
4. Δορυφόροι βλάβες, έλκωση

(Ardekian et al 2000, Scully 2004)

• Σε παιδιά ή ενήλικες ασθενείς με περιστοματικές 
και ενδοστοματικές κηλίδες συνιστάται να γίνεται 
γαστρεντερολογική ή/και καρδιολογική εκτίμηση. 

(Εisen 2000)

• Σε αγχωμένους ασθενείς για τη φύση μελανής 
βλάβης του στόματος καλό είναι να γίνεται βιοψία. 

(Owens 1992)

• Λόγω της σπανιότητας του μελανώματος 
να ανακοινώνονται και να μελετώνται οι 
νέες περιπτώσεις → Η καλύτερη πηγή 
διερεύνησης διαγνωστικών προβλημάτων και 
διαφοροδιαγνώσεως.

(Graniel et al 1999)

•  Εντοπισμένες κυρίως μελανές βλάβες που 
αποφασίζεται να τεθούν υπό παρακολούθηση 
(φυσιολογική μελάγχρωση, στίξη αμαλγάματος, 
μελανές κηλίδες ενδοστοματικές, ερυθρού 
κρασπέδου χειλέων) θα ήταν χρήσιμο να 
φωτογραφίζονται για μελλοντική εκτίμηση 
μεγέθους και χρώματος.

(Scully 2006)

•  Αυτοεξέταση και περιοδική ιατρική 
παρακολούθηση.

(Scully 2006)

• Είναι απαραίτητη η δημιουργία ιατρείων 
μελαγχρωματικών βλαβών τόσο στα γενικά 
νοσοκομεία όσο και στα ειδικά (δερματολογικά-
ογκολογικά).

(Σταυριανέας 2001)

• Κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης 
μελαγχρωματικών βλαβών των δερματολογικών 
ασθενών να μην παραλείπεται και η εξέταση 
της στοματικής κοιλότητας (και μάλιστα η 
υπερώα - η συχνότερη εντόπιση ενδοστοματικού 
μελανώματος).

(Εisen et al 1991, Εisen 2000, 
Lenane and Powell 2000)

• «Στίξη αμαγάλματος» που είναι μεγάλη, με 
ακανόνιστα όρια στην υπερώα ή στα ούλα 
χωρίς επαρκή κλινική τεκμηρίωση να εξετάζεται 
ιστολογικά. 

(Εisen 2000)

• Η φυσιολογική μελάγχρωση διαγιγνώσκεται 
συνήθως κλινικά. Η βιοψία χρειάζεται σε άτυπες 
μορφές (εντόπιση ασυνήθης, ασυμμετρία βλαβών, 
ανομοιομορφία). 

(Westop 1997, Eisen 2000)

• Η κλινική σημασία των σπίλων → μπορεί να 
μοιάζουν με μελάνωμα και η συχνότερη θέση 
εντοπίσεώς τους είναι η υπερώα (όπως το 
μελάνωμα). 

(Εisen 2000)

• «Μελανές Κηλίδες» στην υπερώα να εξετάζονται 
ιστολογικά. (Εντόπιση μελανώματος: υπερώα 70%, 
απλές κηλίδες υπερώας: 7%, απλές κηλίδες: χείλη 
30%). Στο 1/3 των μελανωμάτων προϋπάρχει 
μελαγχρωματική βλάβη.




