Melanomul este una din cele mai agresive tumori maligne. Se dezvoltă pe seama melanocitelor sau a
celulelor nevice şi poate porni dintr-un tegument sănătos, dintr-un nev (alunita) nevo-celular displazic,
joncţional, sau dintr-un nev albastru. Apare cel mai frecvent la nivel cutanat, dar se poate forma în
orice ţesut ce conţine celul epigmentare.Diagnosticat la timp, melanomul poate fi tratat.Medicul
dermatolog poate obţine informaţii precoce, de mare folos în deosebirea leziunilor pigmentare benigne
de melanoame sau alte leziuni pigmentare maligne prin efectuarea unei examinări numită
dermatoscopie.
Dermatoscopia (microscopia cu epiluminescenţa, dermoscopie)
este o procedură care nu doare şi care utilizează un microscop
de mână (dermatoscop); acesta se aplica pe suprafaţa
formaţiunii pigmentare sau a tegumentului şi permite
identificarea unor elemente cu valoare de diagnostic (reţea
pigmentară, culori, puncte negre, globuli cafenii, etc); aceste
elemente constituie baza unor algoritmi de diagnostic care
permit diferenţierea între o leziune pigmentară sau nu
(melanocitară sau non-melanocitară), respective maligna sau
nu. Pe baza acestei examinări medicul dermatolog decide
ulterior dacă formaţiunea examinată prezintă risc vital,
necesitând confirmarea suspiciunii de malignitate prin
efectuarea unei biopsii sau a unei excizii chirurgicale.
Fiecare dintre noi, ca pacient, avem un rol important în diagnosticul precoce al cancerului de piele şi
îndeosebi a melanomului prin: autoexaminarea periodică a pielii şi a aluniţelor, protejarea corectă
împotriva razelor solare şi adresarea periodică la dermatolog pentru efectuarea dermatoscopiei (test
screening în diagnosticul cancerului de piele).
Autoexaminarea tegumentului trebuie efectuată o dată pe luna îndeosebi la adulţii proveniţi din
familii cu nevi atipici şi melanoame, respectiv o dată la 2 luni la copii proveniţi din familiile precizate
anterior. Se urmăreste cu atenţie evoluţia aluniţelor sau modificarea acestora în mărime (nevul se
măreşte brusc sau continuu), culoare (apare o gamă largă de culori sau combinaţii de culori), înăltime
(un nev care a fost plan sau uşor bombat creşte brusc în înălţime), suprafaţa (nevul devine brusc erodat
sau pustulos, prezintă ulceraţii sau sângerări), senzaţii (aluniţa devine dureroasă sau prezintă
mâncărime); tegumentul înconjurător aluniţelor poate devenii, de asemeni roşu sau poate prezenta alte
modificări de culoare. Orice aluniţă care arată diferit de restul, trebuie să atragă atenţia pacientului şi
să fie examinată de către medicul dermatolog.
Protejarea corecta împotriva razelor solare presupune aplicarea de rutină a cremelor ecran solar cu un
factor de protecţie solară (SPF) minim 15 (în cazul persoanelor ce petrec mai mult timp în aer liber
este necesară utilizarea unui SPF minim 30); expunere minimă la soare între orele 10 şi 4 dupaamiaza; evitarea solarelor şi a paturilor de bronzare artificială, şi nu în ultimul rând utilizarea
îmbrăcămintei cu protecţie solară (ţesături dense de culori aprinse sau închise; pălării cu boruri largi,
ochelari de soare cu protecţie UV).
Examinarea periodică a intregului tegument de către dermatolog, respectiv dermatoscopia, trebuie
efectuată la interval de 6 luni (atunci când nevii sunt stabili), la 3 luni (în cazul copiilor în perioada de
pubertate) şi uneori chiar lunar (la gravidele cu factori de risc).
Protejaţi-vă aşadar de agresiunea razelor solare, examinaţi-vă periodic pielea şi aluniţele şi consultaţi
medical un dermatolog imediat ce observaţi modificări ale aluniţelor sau apariţia unor aluniţe noi
pentru a preveni apariţia cancerului de piele.

