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Στόχος 

Στόχος της μελέτης είναι η ανίχνευση ατόμων που χρήζουν γενετικού 
ελέγχου για το γονίδιο CDKN2A (αναστολέας της κυκλίνης-εξαρτώμενης 
κινάσης 2 Α). Οι μεταλλάξεις του CDKN2A, έχει αναφερθεί ότι ανευρίσκο-
νται στο 40% των κληρονομικών περιπτώσεων μελανώματος, γεγονός 
που τον καθιστά τον πιο σημαντικό παράγοντα υψηλού κινδύνου.

Επίλογος

Ο γενετικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε άτομα με υψηλά 
ποσοστά θετικοποίησης της μετάλλαξης CDKN2A, που παρατηρείται σε 
άτομα με 3 ή περισσότερα μελανώματα, σε οικογένειες με τουλάχιστον 
ένα μελάνωμα ή δύο διαγνώσεις μελανώματος και/ή παγκρεατικού 
καρκίνου, σε πρώτου βαθμού ή δευτέρου βαθμού συγγενείς. 

B. Πολλαπλά Πρωτοπαθή Μελανώματα

Περίπου 3-5% όλων των ασθενών με μελάνωμα θα αναπτύξουν επι-
πρόσθετο μελάνωμα στη ζωή τους. 
Όπως και στο οικογενειακό ιστορικό, η συχνότητα μετάλλαξης στο 
CDKN2A αυξάνεται με τον αριθμό των μελανωμάτων που διαγνώστηκαν 
στο άτομο. Μελέτες σε άτομα που είχαν περισσότερα από 4 μελανώματα, 
έδειξαν 29-100% συχνότητα μετάλλαξης.

Δ. Ηλικία Διάγνωσης του Μελανώματος

Η μέση ηλικία της διάγνωσης μελανώματος σε φορείς της μετάλλαξης 
CDKN2A, ανά τον κόσμο, είναι 30-40 έτη, ενώ η μέση ηλικία σε οικο-
γένειες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση μελανώματος χωρίς μετάλλαξη, 
είναι τα 40-50 έτη.

Ε. Κλινικά Άτυποι Σπίλοι/Δυσπλαστικοί Σπίλοι

Ο γενετικός έλεγχος για CDKN2A σε ασθενείς με κλινικώς άτυπους σπί-
λους και δυσπλαστικούς σπίλους, χωρίς θετικό οικογενειακό ιστορικό 
μελανώματος, δε δικαιολογείται με βάση τα σημερινά δεδομένα.

A. Οικογενειακό Ιστορικό Μελανώματος

Η πιθανότητα ανίχνευσης μετάλλαξης στο CDKN2A αυξάνεται με τον αριθμό των 
μελανωμάτων στην οικογένεια. Μελέτες έδειξαν ότι η πιθανότητα μετάλλαξης στο 
CDKN2A σε οικογένειες με ένα μελάνωμα είναι σχεδόν 1%, ενώ η πιθανότητα 
μετάλλαξης σε 2, 3, ή περισσότερα μέλη είναι 4, 8 και 38% αντίστοιχα.

Γ. Μελάνωμα και Παγκρεατικός Καρκίνος

Μελέτες έδειξαν ότι οικογένειες με 3 ή περισσότερα μελανώματα εμφάνισαν 
μετάλλαξη του CDKN2A σε ποσοστό 38%, ενώ αν αυτές οι οικογένειες είχαν 
και διαγνωσμένο καρκίνο του παγκρέατος, η συχνότητα της μετάλλαξης 
προσέγγιζε το 72%. 
Αυτές οι μελέτες προτείνουν ότι ο συνδυασμός καρκίνου του παγκρέατος 
και μελανώματος αυξάνει τη συχνότητα της μετάλλαξης του CDKN2A, αλ-
λά ο μεμονωμένος καρκίνος του παγκρέατος και ο οικογενής καρκίνος του 
παγκρέατος, όχι.

Άλλα γονίδια που προδιαθέτουν σε Μελάνωμα:

Κυκλίνη - εξαρτώμενη κινάση 4, αναστολέας κυκλίνης - εξαρτώμενης κινάσης 
2 Α/ p14, υποδοχέας μελανοκορτίνης 1
Σε ασθενείς με ισχυρά θετικό οικογενειακό ιστορικό μελανώματος που είναι 
αρνητικοί για μετάλλαξη στο CDKN2A, τα δύο πρώτα γονίδια θα μπορούσαν 
να ελεγχθούν, αλλά είναι μάλλον απίθανο να είναι θετικά (γενικά μεταλ-
λάξεις σε αυτά τα γονίδια δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς). Ο υποδοχέας της 
μελανοκορτίνης 1 σχετίζεται με παρουσία κόκκινων μαλλιών και εφηλίδων 
και αποτελεί σημαντικό επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου για μελάνωμα 
σε ασθενείς που φέρουν μεταλλάξεις του CDKN2A.
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Κριτήρια επιλογής γενετικής αξιολόγησης  
σε ασθενείς με οικογενές μελάνωμα
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