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 Σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της κύησης και είναι ήδη ορατοί
κατά τον τοκέτο ή μέσα στους πρώτους μήνες

Συγγενείς Μελανοκυτταρικοί Σπίλοι  
(ΣΜΣ)

 Κλινικά ετερογενείς ανοικτές έως σκούρες καφεοιεδείς κηλίδες ή
και πλάκες διαφορετικού μεγέθους με ομοιογενή ή ανομοιογενή
επιφάνεια και συχνά έντονη τριχοφυΐα

 Ιδιαίτερα στους μεγάλους σπίλους ανευρίσκονται και σκούρα ή
στο χρώμα του δέρματος ογκίδια μέσα στον σπίλο καθώς και
δορυφόροι σπίλοι



 1-2% του πληθυσμού γεννιέται με συγγενείς
μελανοκυτταρικούς σπίλους

Επιδημιολογία

μελανοκυτταρικούς σπίλους

 Σπίλοι με επιφάνεια μεγαλύτερη από 20 cm2 είναι σχετικά
σπάνιοι (1:500.000)

R. Wälchli et al; Hautarzt 2013



 Σε αντίθεση με το μελάνωμα οι ΣΜΣ εμφανίζουν σπάνια 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες

Οι μεγάλοι ΣΜΣ έχουν συχνά μεταλλάξεις στο NRAS (70–80%), όχι 

Γενετική

Οι μεγάλοι ΣΜΣ έχουν συχνά μεταλλάξεις στο NRAS (70–80%), όχι 
όμως στο BRAF

Οι μικροί αντίθετα έχουν συχνά μεταλλάξεις στο BRAF όπως και οι 
επίκτητοι μελανοκυτταρικοί σπίλοι

Bauer J, Curtin JA, Pinkel D, Bastian BC; J Invest Dermatol 2007



Heather C. Etchevers; Journal of Investigative Dermatology 2014



• Οι ΣΜΣ σχηματίζονται από συσσώρευση μελανοκυττάρων
προερχόμενων από την νευρική ακρολοφία, τα οποία
μεταναστεύουν κατά μήκος των λεπτομηνίγγων στην
επιδερμίδα

• Κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης δυσλειτουργίες
οδηγούν σε μη ρυθμιζόμενο πολλαπλασιασμό με

Εμβρυογένεση

οδηγούν σε μη ρυθμιζόμενο πολλαπλασιασμό με
αποτέλεσμα διαφορετικές κλινικές εικόνες σε ποίκιλλα
όργανα, χαρακτηριστικό παράδειγμα η νευροδερματική
μελανοκυττάρωση με συμμετοχή του ΚΝΣ

• Από τα πολυδύναμα αυτά κύτταρα μπορούν να προκύψουν
και ποικίλοι άλλοι καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι όπως
νευροινώματα, λιπώματα, νευροβλαστώματα κτλ.

R. Wälchli et al; Hautarzt 2013



R. Wälchli et al; Hautarzt 2013 · 64:32–39



• Πιθανή συμμετοχή του ΚΝΣ σε μεγάλους και γιγαντιαίους ΣΜΣ 

• 10–20% των ασθενών με μέγεθος σπίλου >20 cm

• Νευροδερματική μελανοκυττάρωση, διαμαρτίες του ΚΝΣ 
(υδροκέφαλος κτλ) ή μη μελανοκυτταρικοί όγκοι του ΚΝΣ

Συγγενείς σπίλοι και ΚΝΣ

(υδροκέφαλος κτλ) ή μη μελανοκυτταρικοί όγκοι του ΚΝΣ

Παράγοντες κινδύνου:

1. ΣΜΣ >20 cm,
2. Πολλαπλές δορυφόρες βλάβες >20 
3. Πολλοί μεσαίου μεγέθους ΣΜΣ

R. Wälchli et al; Hautarzt 2013 · 64:32–39



Ταξινόμηση

• Μικροί (<1,5 cm)
• Μεσαίοι (M1: 1,5–10 cm, M2:>10–20 cm)
• Μεγάλοι (L1: 20–30 cm, L2: 30–40 cm)• Μεγάλοι (L1: 20–30 cm, L2: 30–40 cm)
• Γιγαντιαίοι (G1: 40–60 cm, G2 >60 cm)
• Πολλαπλοί μεσαίοι CMN (≥3)

Krengel S, et al; J Am Acad Dermatol 2012



ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για την ταξινόμηση των συγγενών μελανοκυτταρικών σπίλων στα 
νεογνά αξιοποιείται το εκτιμώμενο μέγεθος που θα έχουν στον ενήλικο 

Η πρόβλεψη του τελικού μεγέθους επιτυγχάνεται με τη χρήση 

Ταξινόμηση

Η πρόβλεψη του τελικού μεγέθους επιτυγχάνεται με τη χρήση 
ειδικών συντελεστών:

• Κεφαλή:   x 1,7

• Τράχηλος/ Κορμός/ Άνω Άκρα/ Πόδια: x 2,8

• Κάτω Άκρα:   x 3,3

Marghoob AA et al ;  Arch Dermatol 1996



ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Στην σύγχρονη ταξινόμηση των Συγγενών Μελανοκυτταρικών Σπίλων 
λαμβάνονται υπ’ όψη και άλλες παράμετροι:

Ταξινόμηση

 Τοποθεσία: Κεφαλή, Κορμός, Άκρα

 Αριθμός δορυφόρων βλαβών: S0–S3

 Μορφολογία: ετερογένεια, ακανόνιστη επιφάνεια, ογκίδια, 
τριχοφυΐα 

Krengel S et al; J Am Acad Dermatol 2012



Krengel S et al; J Am Acad Dermatol. 2013



An Bras Dermatol. 2013



Hautarzt 2014 · 65:1022–1029



S. Krengel; Hautarzt 2012



Συγγενείς σπίλοι και μελάνωμα

• Συνολικός κίνδυνος ανάπτυξης
μελανώματος: 0.7%

• Υψηλότερος κίνδυνος (2-3%) σε• Υψηλότερος κίνδυνος (2-3%) σε
μεγάλους CMN (> 20 εκ) και
γιγάντιους σπίλους

• 60% των σπίλων επί του εδάφους
των οποίων σχηματίζεται ένα 
μελάνωμα είναι συγγενείς Krengel et al, Br J Dermatol 2006



• > 70% των παιδικών μελανωμάτων που σχετίζονται με μεγάλους 
ΣΜΣ εμφανίζονται τα πρώτα έτη της ζωής

• Μελανώματα σε μικρούς ή μεσαίους ΣΜΣ αντίθετα παρατηρούνται 
κυρίως στους ενήλικες

Συγγενείς σπίλοι και μελάνωμα

κυρίως στους ενήλικες

Παράγοντες κινδύνου
1. μεγάλοι (>20 cm) και κυρίως γιγαντιαίοι (>40 cm) ΣΜΣ
2. Θέση του σπίλου (κορμός)
3. Ανομοιογενείς Σπίλοι με πολυάριθμους όζους

Οι πολλαπλές δορυφόρες βλάβες αντίθετα δεν αποτελούν 
παράγοντα κινδύνου

R. Wälchli et al; Hautarzt 2013 · 64:32–39



Μελάνωμα σε πεντάχρονο παιδί μέσα σε γιγαντιαίο μελανοκυτταρικό
σπίλο

Surrenti T et al; Acta Derm Venereol 2012





Έλεγχος Σπίλων μέσω Δερματοσκόπησης

και Ψηφιακής Ανάλυσης

Μακροσκοπική εικόνα Δερματοσκοπική εικόνα

Φωτογραφικός φακός- ηλεκτρονικός
υπολογιστής

Bauer J, et al. Br J Dermatol 2005 



Διαγνωστική προσέγγιση ύποπτης βλάβης

Κλινική υποψία

χαμηλή
μέτρια υψηλή

Καμία ενέργεια

follow up

• Φωτογράφηση

• Δερματοσκόπηση

• Κλινική επανεκτίμηση σε 3 μήνες

αφαίρεση



Διαφορές ΣΜΣ από επίκτητους σπίλους

• Εύκολη ιστολογική διαφορική διάγνωση (στους
συγγενείς σπίλους παρατηρείται επέκταση των
σπιλοκυττάρων κατά μήκος των εξαρτημάτων

• Συνήθως δυνατή η διαφορική διάγνωση και
δερματοσκοπικώς

• Στους επίκτητους κυριαρχεί το δικτυωτό
πρότυπο (reticular pattern), στους συγγενείς τα
σφαιρίδια ή σβώλοι (globular pattern, clods)



Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά μελανοκυτταρικών

σπίλων

globular

reticular

mixed, structureless

mixed, with central globules



Concept and design by Natalia James, MD and Ashfaq A. Marghoob, MD



Τα 4 κύρια δερματοσκοπικά πρότυπα των 

μελανοκυτταρικών σπίλων



4 κύριοι συνδυασμοί δερματοσκοπικών 

προτύπων

central structureless
peripheral globular

central reticular
peripheral globular

central globular
peripheral reticular

central structureless
peripheral reticular



4 κύρια πρότυπα κατανομής της χρωστικής

uniform pigmented multifocal 
pigmented

central 
hyperpigmented

central 
hypopigmented



Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά
συγγενών μελανοκυτταρικών σπίλων

Συχνά Πρότυπα
1. Μόνο κοκκία/ σβώλοι (clods)
2. Δικτυωτές γραμμές και κοκκία (reticular lines and clods)

Σποραδικά ΠρότυπαΣποραδικά Πρότυπα
1. Δικτυωτές γραμμές στην περιφέρεια και άμορφες περιοχές 

κεντρικά
2. Συνδυασμός δικτυωτών γραμμών, σφαιριδίων και άμορφων 

περιοχών

Σπάνια Πρότυπα
Μόνο δικτυωτό ή άμορφο πρότυπο



Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά
συγγενών μελανοκυτταρικών σπίλων

Clues

1. Τελικά τριχοθυλάκια
2. Μεγάλοι πολυγωνικοί σβώλοι στο κέντρο2. Μεγάλοι πολυγωνικοί σβώλοι στο κέντρο
3. Λευκές κουκίδες (κεχρία)
4. Πορτοκαλί σβώλλοι
5. Μικροί καφεοειδείς σβώλοι, κουκίδες ή αγγεία σε 

υπόχρωμο κέντρο
6. Καμπύλες γραμμές
7. Μικρούς κύκλους

H. Kittler; Dermoscopy 2016
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Kovalyshyn Ι et al.
Australasian Journal of Dermatology 2009



Δερματοσκοπική εικόνα ΣΜΣ με κύκλους

Changchien L et al; Arch Dermatol. 2007



• Figure 5. Dermoscopic images of congenital
melanocytic nevi. A, Target

• network with globules (thin arrows) and dots
(thick arrow). B, Target(thick arrow). B, Target

• network with blood vessels (arrow).

Δερματοσκοπική εικόνα ΣΜΣ με σφαιρίδια και κύκλους, 
κουκίδες και αγγεία

Changchien L et al; Arch Dermatol. 2007



Conclusions:Conclusions:

“Our results suggest that the predominant dermoscopic

patterns of CMN vary according to age and lesional site. 

These differences may inform future studies on the

pathogenesis of CMN“

Lily Changchien et al;Arch Dermatol. 2007



Changchien L et al; Arch Dermatol. 2007



Zalaudek I et al.; Journal of Dermatology 2011



Changchien L et al; Arch Dermatol. 2007



Δερματοσκόπηση σε ειδικές 
εντοπίσεις

Πρόσωπο

Πέλματα

Παλάμες

Βλεννογόνοι



Δερματοσκοπική-

ιστοπαθολογική 

συσχέτιση  του δικτύου 

μελανίνης (αριστερά) 

και του ψευδοδικτύου 

μελανίνης του 

προσώπου (δεξιά)





Σπίλοι των άκρων



Lallas et al; Br J Dermatol. 2015

Πρότυπα:(a) παράλληλων πτυχών (b) ινώδες (fibrillar) (c)δίκην πλέγματος (lattice-like)(d) άμορφο



Συγγενείς μελανοκυτταρικοί Σπίλοι 

Παρακολούθηση ή Αφαίρεση?

• Παρακολούθηση στην παιδική ηλικία των μικρών και μεσαίων 

ΣΜΣ , αυξημένη επίπτωση μελανώματος κυρίως στους 

ενήλικους, χειρουργική αφαίρεση όταν και εφόσον το 

επιθυμεί ο ασθενής

• Στους μεγάλους και γιγαντιαίους  ΣΜΣ λόγω αυξημένης 

επίπτωσης μελανώματος ήδη στην παιδική ηλικία σκέψη για 

πρώιμη αφαίρεση 

• Αφαίρεση ΣΜΣ όταν τίθεται θέμα στιγματισμού



R. Wälchli et al; Hautarzt 2013 · 64:32–39



• Δεν είναι σίγουρο ότι η αφαίρεση των μεγάλων/γιγαντιαίων ΣΜΣ
μειώνει το ρίσκο για ΜΜ

• Η αντιμετώπιση καλύτερα να γίνεται σε μικρή ηλικία (12-24 μήνες)

• Συχνά η αφαίρεση είναι μόνο μερική οπότε παραμένουν κύτταρα

Χειρουργική αφαίρεση γιγαντιαίων ΣΜΣ

• Συχνά η αφαίρεση είναι μόνο μερική οπότε παραμένουν κύτταρα
του σπίλου

• Η πρώιμη Δερμοαπόξεση δεν έχει καθολική αποδοχή, συχνά
αναφέρεται υποτροπή του σπίλου από τα βαθύτερα επίπεδα

• Οποιαδήποτε παρέμβαση στον σπίλο δεν έχει θετική συνέπεια στην
μείωση του ρίσκου για τις μη δερματικές κακοήθειες



Μοναδική απόλυτη ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση 
είναι η υποψία κακοήθειας

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή θεραπείας

Χειρουργική αφαίρεση γιγαντιαίων ΣΜΣ

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή θεραπείας
• Εκτίμηση του κινδύνου για μελάνωμα, π.χ. μεγάλοι 

ανομοιογενείς σπίλοι με ογκίδια
• Δύσκολη για αυτοέλεγχο θέση
• Επιθυμία ασθενούς/γονέων
• Κίνδυνος στιγματισμού και ψυχικής επιβάρυνσης
• Διαθέσιμες επεμβατικές μέθοδοι και εκτίμηση 

περιεγχειρητικής θνησιμότητας



Αριστερά: Ανομοιογενής ΣΜΣ με ογκίδια σε δύσκολη θέση στον αυχένα. 
Προτείνεται η διαδοχική αφαίρεση, κατά προτίμηση στη μικρή παιδική ηλικία 

Δεξιά: Μικρός ΣΜΣ με υψηλό κίνδυνο για στιγματισμό. Σε περίπτωση 
επιθυμίας από ασθενή και γονείς συστήνεται η αφαίρεση

R. Wälchli et al; Hautarzt 2013



Αριστερά: ΣΜΣ στο τριχωτό της κεφαλής με έντονη τριχοφυΐα σε νεογνό

Δεξιά: Σημαντική υποχώρηση στη μελάγχρωση του σπίλου και την υπερτρίχωση την 
ηλικία των τριών

R. Wälchli et al; Hautarzt 2013



Ευχαριστώ για την προσοχή σας..


