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Συχνότητα επιπλοκών ανάλογα με το PAS

Συχνότητα επιπλοκών ανάλογα με το PAS+ δορυφόρες βλάβες
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Συχνότητα συγγενών  
μελανοκυτταρικών σπιλών  

ανάλογα με το PAS

<10 cm 10-20 cm 20-40 cm 40-60 cm >60 cm Multiple CMNs 

With satellites at birth 

Fits 0/42 (0%) 2/27 (7%) 2/31 (6%) 4/40 (10%) 2/27 (7%) 1/11 (9%) 

Abnormal neuro de ve -
lop ment inclu ding fits 

7/42 (17%) 6/28 (21%) 7/31 (23%) 9/40 (23%) 9/28 (32%) 3/12 (25%) 

Non melanoma tumors 1/42 (2%) 1/28 (4%) 0/31 (0%) 1/40 (3%) 0/28 (0%) 0/12 (0%) 

Malignant melanoma 0/42 (0%) 0/28 (0%) 0/31 (0%) 0/40 (0%) 4/28 (14%) 1/12 (8%) 

Death 0/42 (0%) 0/28 (0%) 0/31 (0%) 0/40 (0%) 4/28 (14%) 1/12 (8%) 

Without satellites at birth 

Fits 0/106 (0%) 0/27 (0%) 0/18 (0%) 3/8 (38%) 0/1 (0%) N/A 

Abnormal neuro de ve -
lop ment inclu ding fits 

11/107 
(10%) 

7/27 (26%) 3/18 (17%) 4/8 (50%) 0/1 (0%) N/A 

Non melanoma tumors 0/107 (0%) 0/27 (0%) 0/18 (0%) 0/8 (0%) 0/1 (0%) N/A 

Malignant melanoma 0/107 (0%) 0/27 (0%) 0/18 (0%) 0/8 (0%) 0/1 (0%) N/A 

Death 0/107 (0%) 0/27 (0%) 0/18 (0%) 0/8 (0%) 0/1 (0%) N/A 

CMN, congenital melanocytic naevi; PAS, projected adult size; N/A, not applicable.

CMN PAS (cm) Number of patients 

0-10 143 (43) 

10-20 55 (16) 

20-40 50 (14) 

40-60 44 (13) 

>60 28 (8) 

Multiple CMNs 13 (4) 

Missing data 10 (3) 

Total 349 (100) 

CMN, congenital melanocytic naevi; PAS, projected adult size
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Μέρος 1ο: Επιδημιολογία  
- Φαινότυπος και Έκβαση

ΓΕνικα

Στόχος της μελέτης:
Να αναγνωριστούν πιθανοί αιτιολογικοί παρά-
γοντες σε οικογένειες παιδιών με CMN και να 
συσχετιστούν αυτοί με την κλινική έκβαση-πορεία 
των CMN.

Μέθοδοι:
Μελετήθηκαν συνολικά 349 οικογένειες με CMN 
και 79 οικογένειες ελέγχου για διάστημα 8 ετών. 
Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για την ε-
γκυμοσύνη, για οικογενειακούς παράγοντες και 
ετήσια ερωτηματολόγια για την υγεία των παιδιών 
και λεπτομέρειες των CMN.

Αξιολόγηση:
Φαινότυπος (CMN PAS, δορυφόρες βλάβες)-
κλινική έκβαση (διαταραχές ανάπτυξης νευρι-
κού συστήματος, όγκοι, μελάνωμα, θάνατος): 
προσπάθεια αναγνώρισης φαινοτύπου υψηλού 
κινδύνου.

Ασθενείς που ανέπτυξαν μελάνωμα
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Patient CMN PAS Satellites  
at Birth 

Site Age at diagnosis 
of MM 

Primary site 
of MM 

Age at death 
(years) 

1 >60 Yes Trunk 2 months CMN 3.6 

2 >60 Yes Trunk 2 months CNS 0.9 

3 Multiple Yes Multiple 8 years CNS 9.0 

4 >60 Yes Trunk 7 months CMN 1.4 

5 >60 Yes Trunk Not known Not known 7.1 

CMN, congenital melanocytic naevi; CNS, central nervous system; MM, malignant melanoma; PAS, projected adult size.

<10 cm 
PAS 

10-20 cm 
PAS 

20-40 cm 
PAS 

40-60 cm 
PAS 

>60 cm 
PAS 

Multiple 
CMNs 

Fits 0/147 (0%) 2/54 (4%) 2/50 (4%) 6/44 (14%) 2/28 (7%) 1/11 (9%) 

Abnormal neuro de ve  lop-
ment inclu ding fits 

18/149 
(12%) 

13/55 
(24%) 

10/50 
(20%) 

11/44 
(25%) 

9/29 (31%) 3/12 (25%) 

Non melanoma tumors 1/149 (1%) 1/55 (2%) 0/50 (0%) 1/44 (2%) 0/29 (0%) 0/12 (0%) 

Malignant melanoma 0/149 (0%) 0/55 (0%) 0/50 (0%) 0/44 (0%) 4/29 (14%) 1/12 (8%) 

Death 0/149 (0%) 0/55 (0%) 0/50 (0%) 0/44 (0%) 4/29 (14%) 1/12 (8%) 

CMN, congenital melanocytic naevi; PAS, projected adult size
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Συζήτηση

Συχνότητα μελανώματος: συνολικά 1,4%, σε •	
CMN PAS>60cm/πολλαπλά CMN 14%, στις 
λοιπές ομάδες 0%.
Συχνότητα διαταραχών ανάπτυξης νευρικού συστή-•	
ματος: συνολικά 20%. Όμως σημαντικός αριθμός 
παιδιών με CMN <10 cm PAS παρουσίασαν δια-
ταραχές ανάπτυξης νευρικού συστήματος.
25% των οικογενειών είχαν θετικό οικογενειακό •	
ιστορικό για CMN (FHCMN) σε συγγενή 2ου 
βαθμού.
Συχνότερο σε κορίτσια, τα αγόρια όμως έχουν υ-•	
ψηλότερο κίνδυνο για νευρολογικές επιπλοκές.

Συμπεράσματα

Οι διαταραχές ανάπτυξης νευρικού συστήματος •	
είναι οι συχνότερες επιπλοκές των CMN και για 
αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη νευρολογικής 
εκτίμησης-παρακολούθησης.
Η συχνότητα εμφάνισης μελανώματος είναι σχετικά •	
μικρή, αλλά αυξάνεται σημαντικά σε ασθενείς με 
φαινότυπο υψηλού κινδύνου.
Υπάρχει ένας πληθυσμός ασθενών με οικογενειακό •	
ιστορικό CMN που μπορεί να έχουν διαφορετική 
μετάλλαξη.

Μέρος 2ο: Αξιολόγηση  
των θεραπευτικών επιλογών

ΓΕνικα

Στόχος μελέτης: 
Να διευκρινιστούν οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι και 
τα οφέλη της χειρουργικής θεραπείας των CMN. 

Μέθοδοι: 
19-ετής προοπτική μελέτη στην οποία 301 οικογένειες 
συμπλήρωσαν ετήσια ερωτηματολόγια σχετικά με 
τις θεραπείες και τις αλλαγές των CMN. 40% των 
CMN ήταν >20cm PAS ή πολλαπλά CMN.

Συχνότητα  
θεραπευτικών επιλογών
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treatment Number (%) 

Dermabration only 13/161 (8) 

Excision only  
(complete or partial) 

94/161 (58) 

Complete excision 54/161 (34) 

Dermabration+excision 35/161 (22) 

Laser only 19/161 (12) 

Ασθενείς που ανέπτυξαν κακόηθες μελάνωμα (ΜΜ)
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Patient Age at 
diagnosis of 

MM 

Primary site 
of MM 

Age at 
death 
(years) 

treatment 
before 

diagnosis 

treatment 
started 
(years) 

treatment 
type 

1 2 months CMN 3.6 No N/A N/A 

2 7 months CMN 1.4 No N/A N/A 

3 Not known Not known 7.1 Yes Before 4 Not known 

4 8 years CNS 9.0 Yes Before 4 Multiple 
excisions 

CMN, congenital melanocytic naevi, CNS, central nervous system, N/A, not applicable

Σύγκριση της μεταβολής  
του χρώματος των συγγενών  
μελαγχρωματικών βλαβών  
(CMNs) μεταξύ ασθενών  

που έλαβαν ή όχι θεραπεία

11

Never 
treated 
CMNs 

Untreated 
areas of 

treated CMNs 

treated 
CMNs 

Lighter 31 72 74 

No change 16 136 118 

Darker 1 42 58 

Total 48 250 250 

Συμπεράσματα

Ο κίνδυνος κακοήθους μελανώματος σε ασθενείς •	
με CMN, τουλάχιστον κατά την παιδική ηλικία, 
συσχετίζεται με τον φαινότυπο του CMN, αλλά όχι 
με την προφυλακτική χειρουργική επέμβαση.
Η πλειονότητα των CMN στη μελέτη παρουσία-•	
σαν αυτόματη υποστροφή της μελάγχρωσης εν 
καιρώ και για αυτό καλό είναι να αναμένουμε 
για κάποιο διάστημα.
Οποιουδήποτε τύπου επέμβαση θα μπορούσε •	
να τροποποιήσει τη συμπεριφορά των μελανο-
κυττάρων σε ασθενείς με CMN.
Ο φαινότυπος των CMN επηρεάζει τόσο την •	
έκβαση του χειρουργείου όσο και το αισθητικό 
αποτέλεσμα.
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Συζήτηση
12

Ασθενείς με μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν •	
μελάνωμα είναι αυτοί με μεγάλους CMN, πιθα-
νότατα >40cm PAS, με δορυφόρες βλάβες. Εξ 
ορισμού αυτές οι βλάβες είναι δυσκολότερο έως 
αδύνατο να εξαιρεθούν πλήρως.
Σημαντικό ποσοστό αυτών των ασθενών είναι •	
πιθανό να αναπτύξουν MM σε θέση εκτός του 
CMN.
Οι ίδιοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα •	
να αναπτύξουν νέες μελανοκυτταρικές βλάβες 
στο μέλλον (ασταθή μελανοκύτταρα-πρόδρομοι 
μελανοκυττάρων).
Η εξαίρεση με εκτατήρες συσχετίστηκε με την •	
ανάπτυξη δορυφόρων βλαβών, ανεξαρτήτως 
CMN φαινοτύπου.
Η χειρουργική εξαίρεση συσχετίστηκε με αύξηση •	
της μελάγχρωσης των θεραπευθέντων περιοχών 
των CMN, αλλά και με παρόμοιες αλλαγές σε 

μη θεραπευθείσες περιοχές μερικώς χειρουργη-
θέντων CMN.
Η χειρουργική εξαίρεση συσχετίστηκε με ελάττωση •	
της τριχοφυίας επί του CMN κατά την περίοδο 
παρακολούθησης, ενώ το PAS συσχετίστηκε με 
αυξημένη τριχοφυία.
Σημαντικό ποσοστό των ασθενών που υποβλή-•	
θηκαν σε οποιαδήποτε χειρουργική θεραπεία 
παρουσίασαν νέους CMN  στα όρια της θεραπευ-
θείσας περιοχής.
Υπάρχει πιθανότητα αυτόματης υποστροφής της •	
μελάγχρωσης στους CMN. Συνεπώς συστήνεται 
αναβολή του χειρουργείου μέχρι το τέλος του 
1ου έτους ζωής.
Η χειρουργική εξαίρεση είχε καλύτερα αποτελέ-•	
σματα σε ασθενείς με CMN <20cm PAS.
Μεγαλύτερο ποσοστό κοριτσιών χειρουργούνται •	
σε σχέση με τα αγόρια (κοινωνικοί λόγοι).
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