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Εισαγωγή Ι

 Η κακοήθης φακή (lentigo maligna,LM) είναι μια παραλλαγή in situ μελα-•  
νώματος (MIS) που εμφανίζεται συχνά στο πρόσωπο ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας.
 Ιστολογικά παρουσιάζεται ως μία μονή στοιβάδα μεταβλητών άτυπων με-•  
λανοκυττάρων που επεκτείνονται στο εξαρτηματικό επιθήλιο και λιγότερο 
συχνά παρουσιάζεται με παζετοειδή επέκταση.
 Κίνδυνος ανάπτυξης μελανώματος σε ασθενείς με LM ηλικίας 45 και 65 •  
ετών εκτιμάται σε 4,7% και 2,2% αντίστοιχα.

Εισαγωγή ΙΙ

Χειρουργική εξαίρεση είναι ο χρυσός κανόνας για το MIS.•  
 Υποκλινική ανάπτυξη επί έτη της LM με ευμεγέθεις βλάβες, επέκταση •  
σε κοσμητικά ευαίσθητες περιοχές (βλέφαρα, μύτη, αυτιά), καθώς 
και οι αμελανωτικές μορφές, απαιτούν εκτεταμένες και πολλαπλές 
χειρουργικές εκτομές.
 Μικροχειρουργική Mohs επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα με πο-•  
σοστό υποτροπής <3%.
 Υποτροπές LM παρουσιάζονται τόσο με χειρουργικές όσο και με μη •  
χειρουργικές θεραπείες.
Μη χειρουργικές θεραπείες αποτελούν •  
- η κρυοθεραπεία
- και η ραδιοθεραπεία.
 Η ραδιοθεραπεία σχετίζεται με πρόκληση δερματίτιδας και νέκρωση •  
οστού από ακτινοβολία. Ποσοστό υποτροπής ~ 7%.
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Εισαγωγή IΙΙ

 Η imiquimod είναι ένας τοπικός τροποποιητής της ανοσοποιητικής αντα-•  
πόκρισης. 
 Διατίθεται σε μορφή κρέμας 5%, εγκεκριμένη από το FDA.•  
Θεραπευτικές ενδείξεις: •  
 -  κονδυλώματα εξωτερικών γεννητικών οργάνων 
 - ακτινικές κερατώσεις
 - επιφανειακώς επεκτεινόμενα βασικοκυτταρικά καρκινώματα
Εκτός ενδείξεων χρήση σε κακοήθειες όπως:•  
 -  σπογγοειδής μυκητίαση 
 -  ν. Bowen 
 -  LM

Εισαγωγή ΙV

Η imiquimod διεγείρει τη φυσική και επίκτητη ανοσία.•  
Η imiquimod συνδέεται με τον TLR7 υποδοχέα (Toll-like receptor) των •  

αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (APCs)
 -  έκκριση κυτοκινών (TNFa, IL-12, IFNγ, IFNα)
 -  διέγερση CD4 κυττάρων
 -  παραγωγή IFNγ, IL-2
 -  μετατροπή CD8 κυττάρων σε κυτταροτοξικά
Η imiquimod προκαλεί απόπτωση.•  

Μελέτες (α)

 Ανασκόπηση τυχαιοποιημένων μελετών για τη χρήση της κρέμας •  
imiquimod 5% στην LM αναφέρουν κάθαρση 88% (follow-up ασθε-
νών <5 έτη, δεδομένα δεν μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την 
υποτροπή).

 •  Powell et al 
- 48 ασθενείς
-  μέσος χρόνος παρακολούθησης 49 μήνες (25-72 μήνες)
-   εφαρμογή κρέμας imiquimod στην προσβεβλημένη περιοχή και 
-  2  cm περιφερικά αυτής 3 φορές/ εβδομάδα
-   4η εβδομάδα εφαρμογή καθημερινά x 6 εβδομάδες σε ασθενείς 

που δεν εμφάνισαν φλεγμονώδη αντίδραση
-  επί μη ανταπόκρισης  εκτομή
-   επί ανταπόκρισης  μερική εκτομή (punch biopsy) σε 3 μήνες μετά 

θεραπείας
-   77% ασθενών εμφάνισαν κλινική ή ιστολογική ανταπόκριση (4-6 

μήνες μετά το τέλος θεραπείας)
-  1 ασθενής ανέπτυξε διηθητικό μελάνωμα.
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Μελέτες (β)
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• Naylor et al
 -  ανοικτής επισήμανσης μελέτη (open-label) 
 -  28 ασθενείς
 -  εφαρμογή κρέμας imiquimod 5% καθημερινά x 3 μήνες
 -   πλήρης κλινική ανταπόκριση σε 26 ασθενείς με ιστολογική 

επιβεβαίωση (four-quadrant punch biopsies) σε 1 μήνα 
μετά θεραπείας.

• Buettiker et al
 -  open-label μελέτη
 -  32 ασθενείς με 34 βλάβες
 -   εφαρμογή κρέμας imiquimod 1-2 φορές/ ημέρα με ή χωρίς περίδεση (διάρκεια θεραπείας 

μέχρι οι βλάβες να καταστούν διαβρωτικές)
 -  πλήρης κλινική ανταπόκριση
 -   6 βλάβες επανεμφάνισαν μελάγχρωση (ιστολογικά) στο follow-up
 -  υποτροπή LM σε έναν ασθενή (Β κυτταρική ανοσοανεπάρκεια).



Μελέτες (γ)

• Cotter et al
 -  αναδρομική μελέτη
 -  40 ασθενείς
 -  Εφαρμογή κρέμας imiquimod 5% 5 φορές/ εβδομάδα x 3 μήνες
  -  Εφαρμογή γέλης tazarotene 0,1% επί μη εμφάνισης αξιοσημείωτης φλεγμονής μετά τον 1ο μήνα 

θεραπείας
 -  2 μήνες μετά την θεραπεία  εξαίρεση βλαβών κατά στάδια
 -  75% κλινική ανταπόκριση  3 ασθενείς διηθητική νόσο ιστολογικά
 -   25% ιστολογικά νόσο (υποτροπή νόσου, ανάπτυξη διηθητικού μελανώματος σε κάποιους ασθενείς 

κατά τη διάρκεια της θεραπείας).
•  Η ανάπτυξη κακοήθους μελανώματος σταδίου V με δορυφόρες δερματικές εντοπίσεις κατά τη 

διάρκεια θεραπείας με imiquimod εγείρει την ανησυχία για παράδοξη προαγωγή καρκινογένεσης 
(mouse models).

Σχόλια

Μελέτες (δ)

• Dr. Chapman 
 -  60 ασθενείς
 -   Εφαρμογή γέλης tazarotene 0,1% καθημερινά 

x 2 εβδομάδες (προθεραπείας)
 -   Εφαρμογή κρέμας imiquimod 5% 5 ημέρες/ 

εβδομάδα x 12 εβδομάδες
 -   5 έτη follow-up (σε 30 ασθενείς), 2 υποτροπές 

(8ο και 15ο μήνα μετά θεραπείας).
•  Μεταφλεγμονώδη δυσχρωμία όχι σπάνια, 

λεύκη
•  Στικτή κερατοπάθεια και μείωση οπτικής οξύτη-

τας (περιοφθαλμική χρήση, αποκατάσταση με 
διακοπή θεραπείας).
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 Περιορισμένα δεδομένα προτείνουν τη χρήση imiquimod ως έγκυρη επιλογή: •  
- σε ασθενείς με συνυπάρχοντα άλλα νοσήματα
-  αποφυγή εκτεταμένων χειρουργικών επεμβάσεων και αποκατάστασης, μετεγχει-

ρουργικά λειτουργική ανικανότητα
- εκτεταμένες LM σε κοσμητικά ευαίσθητες περιοχές.
 Προσοχή σε ασθενείς ηλικίας <65 έτη (κίνδυνος ανάπτυξης μελανώματος επί LM •  
μεγαλύτερος).

Στόχο θεραπείας αποτελεί η πρόκληση φλεγμονής.•  
 Συνιστάται ενημέρωση των ασθενών για τον μικρό κίνδυνο ανάπτυ-•  
ξης μελανώματος επί LM κατά τη διάρκεια της τοπικής θεραπείας με 
imiquimod (off-label χρήση, μακράς διάρκειας αποτελεσματικότητα 
δεν έχει ακόμη αποδειχθεί).
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