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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το κακόηθες μελάνωμα αποτελεί έναν από τους πιο συχνά απαντώμενους καρκίνους που 
σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Η θεραπευτική προσέγγιση του κακοήθους μελανώματος στην 
κύηση αποτελεί πρόκληση στην καθημερινή μαιευτική κλινική πράξη, την οποία καλείται να 
αντιμετωπίσει ο σύγχρονος μαιευτήρας – γυναικολόγος σε συνεργασία με ιατρούς άλλων 
ειδικοτήτων σε ειδικά οργανωμένα κέντρα. Η χειρουργική θεραπεία σε συνδυασμό με την 
ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία εξαρτάται από το στάδιο της νόσου και την ηλικία της 
εγκυμοσύνης. Στην παρούσα εργασία με βάση τα σύγχρονα δεδομένα επιχειρείται μια σύντομη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση του κακοήθους μελανώματος κατά την κύηση, αναφορικά κυρίως με 
τις σύγχρονες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, η ορθή γνώση των οποίων συμβάλλει 
καθοριστικά στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού προγνωστικού αποτελέσματος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανεύρεση καρκίνου στη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης δεν είναι σύνηθες 
φαινόμενο. Ο καρκίνος στις έγκυες 
εμφανίζεται περίπου με συχνότητα μιας 
περίπτωσης κάθε 1000 εγκυμοσύνες [1]. 
Νεότερα δεδομένα έδειξαν ότι η επίπτωση 
του καρκίνου στην εγκυμοσύνη είναι ακόμη 

μεγαλύτερη και υπολογίζεται ότι αφορά σε 
145,4 περιπτώσεις κάθε 100.000 κυήσεις [2]. Οι 
καρκίνοι που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη 
έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αύξηση η 
οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στην 
αύξηση της ηλικίας τεκνοποίησης των 
σύγχρονων γυναικών. Επίσης, οι εξετάσεις 
στις οποίες υποβάλλονται σήμερα οι έγκυες 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνουν 
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σημαντικά την πιθανότητα διάγνωσης του 
καρκίνου. Οι κακοήθειες που παρατηρούνται 
πιο συχνά στην εγκυμοσύνη είναι ο καρκίνος 
του μαστού, οι κακοήθειες του γεννητικού 
συστήματος, ο καρκίνος του θυρεοειδούς 
αδένα, η λευχαιμία, το λέμφωμα και το 
κακόηθες μελάνωμα [3].  

Το κακόηθες μελάνωμα αναπτύσσεται 
από τα μελανoκύτταρα τα οποία παράγουν 
τη μελανίνη. Τα μελανoκύτταρα προέρχονται 
από τους μελανοβλάστες οι οποίοι από την 
κεφαλική μοίρα της γαγγλιακής ακρολοφίας, 
κατά τη διάρκεια της εμβρυικής ζωής 
μεταναστεύουν στον οφθαλμό, στους 
βλεννογόνους, στις μήνιγγες, στον έσω ους, 
στη στοματική κοιλότητα, στο μεσεντέριο και 
φυσικά στο δέρμα, όπου ωστόσο δεν 
ανιχνεύονται μετά από τη γέννηση. Το 
μελάνωμα στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων εμφανίζεται στο δέρμα (91,2%). 
Μικρό ποσοστό 5,2% αφορά στους 
οφθαλμούς, ενώ σε ποσοστό 1,3% των 
περιπτώσεων εμφανίζεται στους 
βλεννογόνους [4]. Η εξέλιξη ενός καλοήθους 
μελανοκυττάρου προς την κακοήθεια είναι 
πολύπλοκη και όχι πλήρως κατανοητή 
διαδικασία. Η διαδικασία αυτή είναι ένας 
συνδυασμός αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
περιβαλλοντικών παραγόντων, 
συσσωρευμένων γενετικών μεταλλαγών, 
ενεργοποίησης ογκογονιδίων, 
αδρανοποίησης ογκοκατασταλτικών 
γονιδίων και βλαβών στην διαδικασία 
επιδιόρθωσης του DNA [5,6]. Γενικά, ο 
δερματικός φαινότυπος του ατόμου, η 
παρουσία πολυάριθμων δυσπλαστικών 
σπίλων, η ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού 
ανάπτυξης μελανώματος και η παρουσία 
γενετικών συνδρόμων, όπως είναι το 
σύνδρομο της μελαγχρωματικής ξηροδερμίας 

ή της ψωρίασης αποτελούν σαφώς 
τεκμηριωμένους παράγοντες κινδύνου για 
την εμφάνιση της νόσου [7-10]. 

Το κακόηθες μελάνωμα αποτελεί τη 
σοβαρότερη μορφή καρκίνου του δέρματος 
[11]. Η επίπτωση του μελανώματος 
παρουσιάζει αύξηση στους περισσότερους 
Καυκάσιους πληθυσμούς τα τελευταία 30 
χρόνια [12,13]. Η νόσος υπολογίζεται ότι 
αφορά στο 1% – 4% όλων των κακοήθων 
όγκων του ανθρώπου και είναι υπεύθυνη για 
το 80% των θανάτων από καρκίνο του 
δέρματος. Η Καυκάσια φυλή έχει τη 
μεγαλύτερη επίπτωση μελανώματος στο 
δέρμα, ενώ το μελάνωμα των βλεννογόνων 
απαντάται πιο συχνά στη Νεγροειδή και σε 
Ασιατικές φυλές [14]. Γενικά, η συχνότητα 
εμφάνισης της νόσου ποικίλει ανάλογα με 
την γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού. 
Έτσι, ενώ στην Αυστραλία και τη Νέα 
Ζηλανδία η νόσος αναφέρεται με τη 
μεγαλύτερη επίπτωση (40 – 60 περιπτώσεις 
ανά 100000 του γενικού πληθυσμού ανά 
έτος), στις ΗΠΑ η συχνότητα εμφάνισης 
κατέρχεται στις 18 περιπτώσεις ανά 100000 
του γενικού πληθυσμού ανά έτος. Στην 
Ευρώπη η επίπτωση του μελανώματος είναι 
ακόμη χαμηλότερη και υπολογίζεται ότι 
αφορά σε 10 – 15 περιπτώσεις ανά 100000 του 
γενικού πληθυσμού ανά έτος [15].  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται με 
βάση τη συστηματική παράθεση και 
επεξεργασία της βιβλιογραφίας μια σύντομη 
ανασκόπηση του κακοήθους μελανώματος 
κατά την εγκυμοσύνη, αναφορικά κυρίως με 
τις σύγχρονες διαθέσιμες θεραπευτικές 
επιλογές, η ορθή γνώση των οποίων είναι 
δυνατόν να συμβάλλει στη διασφάλιση κατά 
το μέγιστο δυνατό της καλύτερης υγείας της 
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μητέρας και του καλύτερου περιγεννητικού 
αποτελέσματος. 

 

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΥΗΣΗ 

Το μελάνωμα είναι ένας κακοήθης 
όγκος ο οποίος προέρχεται από τα 
μελανινοκύτταρα του χοριοεπιδερμιδικού 
ορίου. Αποτελεί ένα από τα συχνότερα 
κακοήθη νεοπλάσματα που εκδηλώνονται 
στην εγκυμοσύνη. Η εμφάνιση της 
νεοπλασίας στις έγκυες υπολογίζεται ότι 
αφορά περίπου σε μία περίπτωση ανά 1000 
κυήσεις και αυξάνεται δραματικά τα 
τελευταία χρόνια. Επίσης, το μελάνωμα είναι 
η πιο συχνή νεοπλασία σχετιζόμενη με την 
εγκυμοσύνη που μπορεί να προσβάλλει το 
έμβρυο μέσω πλακουντιακών μεταστάσεων 
[16]. Έτσι, ενώ οι μεταστάσεις στον 
πλακούντα είναι σπάνιες, το μελάνωμα είναι 
η πιο συχνή νεοπλασία που μεθίσταται στον 
πλακουντιακό ιστό σε ποσοστό περίπου 30% 
των σχετιζόμενων με την εγκυμοσύνη όγκων 
σε έμβρυα. Οι περισσότερες σχετικές με το 
μελάνωμα στην κύηση δημοσιευμένες μελέτες 
ασχολούνται με την μητέρα. Κάποιες μελέτες 
έχουν αναζητήσει τον κίνδυνο μετάδοσης του 
μελανώματος από την μητέρα στο έμβρυο και 
έχουν υπολογίσει ότι ο κίνδυνος 
θνησιμότητας στα νεογέννητα από μητέρες με 
προσβολή του πλακούντα είναι περίπου 25%. 
Η μεταστατική τάση του μελανώματος σε 
σύγκριση με άλλες νεοπλασίες για τον 
πλακούντα και το έμβρυο, αν και δεν έχει 
εξηγηθεί πλήρως μέχρι σήμερα, ωστόσο 
εκτιμάται ότι πρέπει να υπάρχει κάποια 
ιδιαιτερότητα, όσον αφορά τα κύτταρα του 
μελανώματος και την μεταστατική τους 
δυνατότητα [17].  

Το κακόηθες μελάνωμα στις έγκυες 
είναι πιο συχνό από τον καρκίνο του μαστού 
και από τον καρκίνο των ωοθηκών. Ο 
καρκίνος του μαστού κατά την κύηση 
εκτιμάται ότι αφορά περίπου σε 1: 3000 έως 1: 
10000 εγκυμοσύνες, το κακόηθες μελάνωμα σε 
1: 1000 έως 1: 10000 και ο καρκίνος των 
ωοθηκών υπολογίζεται ότι αφορά περίπου σε 
1: 10000 έως 1: 100000 κυήσεις [18]. Νεότερα 
δεδομένα έδειξαν ότι ο καρκίνος των 
ωοθηκών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι 
συχνότερος και αφορά περίπου σε 1: 12500 
έως 1: 25000 εγκυμοσύνες [19]. Κατά άλλους η 
συχνότητα εμφάνισης του κακοήθους 
μελανώματος στην εγκυμοσύνη εκτιμάται ότι 
αφορά σε 2,8 – 8,5 περιπτώσεις ανά 100.000 
κυήσεις [20]. Άλλοι ερευνητές εκτιμούν ότι τα 
κακοήθη μελανώματα αποτελούν το 8% 
περίπου όλων των κακοήθων νεοπλασμάτων 
που εμφανίζονται κατά την εγκυμοσύνη [21]. 
Το μελάνωμα εμφανίζεται κυρίως σε νέες 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και 
φαίνεται να σχετίζεται με τον αριθμό των 
κυήσεων. Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατες 
μελέτες έδειξαν ότι οι πολυτόκες έχουν 
μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος σε 
σύγκριση με τις άτοκες γυναίκες [22,23].  

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για 
την αντιμετώπιση των εγκύων με κακόηθες 
μελάνωμα δεν υπάρχουν. Η διερεύνηση της 
εγκύου με μια ύποπτη μελαγχρωματική 
βλάβη πρέπει να είναι παρόμοια με αυτή της 
μη εγκύου γυναίκας. Γενικά, η διάσωση της 
ζωής της μητέρας, η επαρκής θεραπευτική 
αντιμετώπιση των ιάσιμων κακοηθειών, η 
προσπάθεια προστασίας του εμβρύου και του 
νεογνού από τις επιβλαβείς επιδράσεις της 
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αντινεοπλασματικής θεραπείας και η 
προσπάθεια διατήρησης ακέραιου του 
αναπαραγωγικού συστήματος της μητέρας 
πρέπει να αποτελούν τους τελικούς στόχους 
της ενδεικνυόμενης σύγχρονης διαθέσιμης 
θεραπευτικής προσέγγισης του καρκίνου 
κατά την κύηση. Όπως και σε όλες τις κυήσεις 
υψηλού κινδύνου, οι ασθενείς με κακόηθες 
μελάνωμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
πρέπει να παρακολουθούνται στενά σε ειδικά 
οργανωμένα κέντρα από εξειδικευμένη 
ομάδα γιατρών που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μαιευτήρα – γυναικολόγο, 
χειρουργό, ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή και 
νεογνολόγο. Η συχνή υπερηχογραφική 
εκτίμηση της εμβρυικής ανάπτυξης, η 
εκτίμηση του όγκου του αμνιακού υγρού 
(AFI – Amniotic Fluid Index) ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα, ο έλεγχος με Doppler 
υπερηχογραφία της ροής του αίματος στα 
ομφαλικά αγγεία και ο καρδιοτοκογραφικός 
έλεγχος ηρεμίας (NST – Non Stress Test) μετά 
από την 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και 
μέχρι τον τερματισμό αυτής αποτελούν 
επιτακτική ανάγκη για κάθε πάσχουσα από 
το κακόηθες μελάνωμα έγκυο. Έτσι, στις 
βασικές αρχές αντιμετώπισης του κακοήθους 
μελανώματος κατά την εγκυμοσύνη πρέπει 
να περιλαμβάνονται η συστηματική 
παρακολούθηση της εγκύου, η συνεχής 
εκτίμηση της κατάστασης του εμβρύου, η 
χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου, η 
χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία, όπως 
φαίνονται στον πίνακα 1. 

 

Α. Χειρουργική θεραπεία 

Η αρχική ενδεδειγμένη σύγχρονη 
θεραπευτική προσέγγιση του κακοήθους 
μελανώματος στη διάρκεια της εγκυμοσύνης  

x συστηματική παρακολούθηση της εγκύου 

x συνεχής εκτίμηση του εμβρύου 
- βιομετρία 
- μέτρηση όγκου αμνιακού υγρού 
- Doppler ομφαλικών αγγείων 
- NST 

x χειρουργική θεραπεία 
- ευρεία εκτομή 
- λεμφαδενεκτομή 

x χημειοθεραπεία 
- δακαρβαζίνη 
- μπλεομυκίνη 
- βινκριστίνη 
- λομουστίνη 

x ανοσοθεραπεία 

x ακτινοθεραπεία 

x στοχευμένη θεραπεία 

x περιοχική υπερθερμία 

x αυξητικοί παράγοντες 

x χορήγηση εμβολίου 

x διακοπή της κύησης  

Πίνακας 1. Θεραπευτικές επιλογές προσέγγισης 
του κακοήθους μελανώματος στην εγκυμοσύνη. 

 

 

είναι η χειρουργική θεραπεία. Η χειρουργική 
θεραπεία εξακολουθεί να αποτελεί τον 
θεμέλιο λίθο στην αντιμετώπιση του 
κακοήθους μελανώματος. Η αλλαγή των 
κλινικών χαρακτηριστικών ενός σπίλου κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να θεωρηθεί φυσιολογική. 
Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η άμεση 
βιοψία της δερματικής βλάβης με τοπική 
αναισθησία. Αν και διάφορες τεχνικές μέχρι 
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σήμερα έχουν προταθεί, η βιοψία εκτομής με 
συναφαίρεση ενός έως δύο χιλιοστών 
φυσιολογικού δέρματος πέριξ της βλάβης, 
αποτελεί την επιλογή εκλογής στην 
διαγνωστική προσπέλαση των δερματικών 
αλλοιώσεων που είναι ύποπτες για 
μελάνωμα. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την 
ολική αφαίρεση της βλάβης και ταυτόχρονα 
προσφέρει σημαντικές προγνωστικές 
πληροφορίες για την σταδιοποίηση της νόσου 
[24]. Το τοπικό αναισθητικό που συνήθως 
χρησιμοποιείται είναι η λιδοκαίνη, στην 
οποία είναι δυνατόν να προστεθεί 
επινεφρίνη, προκειμένου να αυξήσει την 
αιμόσταση και να επιμηκύνει τον χρόνο 
δράσης της λιδοκαίνης στο χειρουργικό πεδίο 
[25,26].  

Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα 
τρίμηνα, ωστόσο όμως καλό είναι να 
αποφεύγεται στο πρώτο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης, προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος της εμβρυικής απώλειας. Το είδος 
της χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από 
το στάδιο της νόσου και τον τύπο της 
δερματικής βλάβης. Σε περιπτώσεις βλαβών 
μεγάλου μεγέθους που εντοπίζονται στο 
πρόσωπο, καθώς και σε βλάβες τύπου 
κακοήθους φακής που εντοπίζονται στα άκρα 
ή στους βλεννογόνους, προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η διάγνωση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί διαγνωστική ή τμηματική 
βιοψία. Οι τμηματικές βιοψίες είναι 
δυσκολότερο να αξιολογηθούν ιστολογικά 
και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μην έχει 
εκταμεί το βαθύτερο τμήμα του όγκου. Παρά 
ταύτα όμως, μεγάλες κλινικές μελέτες έχουν 
δείξει ότι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
τμηματική βιοψία ή σε μη ριζική εκτομή για 
την αντιμετώπιση κακοήθους μελανώματος 

δεν παρουσίασαν χειρότερη πρόγνωση 
συγκριτικά με αυτές που υποβλήθηκαν σε 
ριζική εκτομή της βλάβης [27,28].  

Για μελανώματα πρώτου και δευτέρου 
σταδίου συστήνεται η ευρεία χειρουργική 
εξαίρεση της δερματικής αλλοίωσης και η 
εξέταση του λεμφαδένα φρουρού. Η ορθή 
χειρουργική αντιμετώπιση του μελανώματος 
πρέπει να περιλαμβάνει την συνεξαίρεση της 
δερματικής βλάβης και του υποκείμενου 
λιπώδους ιστού, χωρίς την αφαίρεση της 
υποκείμενης μυϊκής απονεύρωσης. Με αυτόν 
τον τρόπο εξασφαλίζονται υγιή περιφερικά 
όρια εκτομής και επιτυγχάνεται η αποφυγή 
τοπικών υποτροπών [29]. Οι πιο εκτεταμένες 
χειρουργικές εκτομές των βλαβών δεν έχουν 
ένδειξη, καθώς εκτιμάται ότι δεν φαίνεται να 
βελτιώνουν τη συνολική επιβίωση των 
ασθενών, επειδή τόσο οι απομακρυσμένες 
μεταστάσεις, όσο και οι τοπικές υποτροπές 
έχουν σχέση πρωτίστως με τη βιολογία του 
όγκου [30]. Για τις περιπτώσεις εκείνες που 
ενδείκνυται η εκτέλεση ευρείας εκτομής του 
μελανώματος απαιτούνται μεγαλύτερες 
ποσότητες τοπικής αναισθησίας. Έχει 
προταθεί η χρήση του μείγματος λιδοκαίνης – 
επινεφρίνης να γίνεται με προσοχή, 
χρησιμοποιώντας συγκέντρωση επινεφρίνης 
από 2,5 έως 5,0 μg/ml [31]. Σε κάποιες άλλες 
περιπτώσεις η εκτομή της βλάβης είναι 
δυνατόν να κριθεί απαραίτητο να γίνει υπό 
γενική αναισθησία [32]. 

H βιοψία του λεμφαδένα φρουρού 
αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο 
σταδιοποίησης της νόσου. Αποσκοπεί στην 
εξέταση του πρώτου παροχετευτικού 
λεμφαδένα στην ευρύτερη περιοχή των 
επιχώριων λεμφαδένων. Η τεχνική αυτή είναι 
κατάλληλη για ασθενείς με αυξημένη 
πιθανότητα διασποράς της νόσου, στους 
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οποίους ούτε η κλινική εξέταση, ούτε το 
υπερηχογράφημα μπορούν να δώσουν 
ευρήματα λεμφαδενικής μετάστασης. Στις 
περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η 
ανίχνευση και βιοψία του λεμφαδένα 
φρουρού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
υπάρχει αρκετή διχογνωμία σχετικά με την 
ασφάλεια των τεχνικών. Στην κλινική πράξη 
ο τρόπος και ο χρόνος εκτέλεσης της μεθόδου 
εξαρτάται από τον χειρουργό και το ιατρικό 
κέντρο. Συνήθως χρησιμοποιείται είτε ένα 
ραδιενεργό κολλοειδές (τεχνήτιο 99m), είτε 
χρώση μπλε ισοσουλφάνης 1% ή μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και τα δύο. Ορισμένοι 
χειρουργοί αποφεύγουν τη χρήση 
ραδιοσεσημασμένων κολλοειδών κατά την 
κύηση, προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση 
του εμβρύου στην ακτινοβολία [33]. Άλλοι 
ερευνητές πιστεύουν ότι η μέση δόση 
ακτινοβολίας είναι χαμηλή και επομένως 
είναι ασφαλής για το έμβρυο. Το ραδιενεργό 
κολλοειδές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
του για τον εντοπισμό του λεμφαδένα 
φρουρού, καθώς το έμβρυο εκτίθεται σε 
ακτινοβολία η οποία θεωρείται αμελητέα και 
δεν αυξάνει τον κίνδυνο για εμβρυικές 
ανωμαλίες [34].  

Στην περίπτωση που ο λεμφαδένας 
φρουρός είναι θετικός – μικρομεταστάσεις 
στον φρουρό λεμφαδένα – συστήνεται η 
ολοκληρωμένη λεμφαδενεκτομή του 
προσληφθέντος λεμφαδενικού σταθμού. Στις 
περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται 
θεραπευτική λεμφαδενεκτομή, χρήσιμο είναι 
αυτή να μην καθυστερήσει λόγω της 
εγκυμοσύνης. Λεμφαδενεκτομή των πλάγιων 
ή των οπισθοπλάγιων τραχηλικών 
λεμφαδένων, των μασχαλιαίων λεμφαδένων 
μέχρι το επίπεδο ΙΙΙ και των επιπολής 
βουβωνικών λεμφαδένων μπορεί εύκολα να 

γίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Δυσκολία παρουσιάζει η εξαίρεση των εν τω 
βάθει βουβωνικών λεμφαδένων [35]. Σε 
περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η 
διενέργεια λεμφο-σπινθηρογραφήματος 
συνιστάται να αποφεύγεται δόση μεγαλύτερη 
των 10MBq και η χειρουργική εκτομή να 
γίνεται μέσα σε έξι ώρες. Σε αυτή την 
περίπτωση το έμβρυο εκτίθεται σε 
ακτινοβολία που ισούται με την έκθεση έξι 
ημερών στην ακτινοβολία του περιβάλλοντος 
[36]. Τέλος, στις έγκυες με νόσο τελικού 
σταδίου έχει μεγάλη σημασία η διενέργεια 
ιστολογικής εξέτασης του πλακούντα για την 
ανεύρεση μεταστατικής νόσου. Αν και στην 
πράξη οι πλακουντιακές μεταστάσεις είναι 
εξαιρετικά σπάνιες, εκτιμάται ότι η εντόπισή 
τους θα προσφέρει σημαντικό όφελος στη 
διασφάλιση του καλύτερου περιγεννητικού 
αποτελέσματος και στην μετέπειτα υγεία του 
παιδιού [37,38]. 

Η μετεγχειρητική παρακολούθηση 
πρέπει να περιλαμβάνει φυσική εξέταση και 
ακτινογραφία θώρακα. Επίσης, συστήνεται 
προσδιορισμός των επιπέδων της αλκαλικής 
φωσφατάσης (ALP), της γ – GT και της LDH 
του ορού κάθε 3 έως 6 μήνες για τα πρώτα 2 
χρόνια, στη συνέχεια κάθε 6 μήνες για τα 
επόμενα 3 έως 5 χρόνια και στη συνέχεια μια 
φορά το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση υποψίας 
υποτροπής της νόσου συνίσταται περαιτέρω 
διερεύνηση με αξονική τομογραφία 
(computerized axial tomography – CT), 
τομογραφία μαγνητικού συντονισμού 
(magnetic resonance imaging – MRI) και με 
σπινθηρογραφήματα με μονοκλωνικά 
αντισώματα ή μη ειδικά ογκόφιλα 
ραδιοφάρμακα ή/και με fluorine – 18 –  
fluorodeoxyglucose – positron emission 
tomography (18F – FDG – PET) [39].  
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Β. Συμπληρωματική – επικουρική θεραπεία 

Η χημειοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία, η 
ακτινοθεραπεία, η περιοχική υπερθερμία, το 
εμβόλιο και άλλες υποσχόμενες μελλοντικές 
πειραματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις 
αποτελούν συμπληρωματικές – επικουρικές 
θεραπείες που κατά καιρούς έχουν προταθεί 
για την αντιμετώπιση του κακοήθους 
μελανώματος μετά από θεραπευτική 
λεμφαδενεκτομή. Η χημειοθεραπεία θα 
πρέπει να μετατίθεται για το δεύτερο ή το 
τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Η χρήση 
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στο πρώτο 
τρίμηνο έχει συσχετισθεί με σημαντικά 
αυξημένο κίνδυνο αυτόματης αποβολής του 
εμβρύου και συγγενών διαπλαστικών 
ανωμαλιών στο νεογνό. Από τα 
χημειοθεραπευτικά φάρμακα η δακαρβαζίνη 
σε συνδυασμό με άλλους χημειο-
θεραπευτικούς παράγοντες, όπως είναι η 
μπλεομυκίνη, η βινκριστίνη και η 
λομουστίνη έχει αποδειχθεί ως η πλέον 
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του 
μεταστατικού μελανώματος [40,41]. 
Επιδημιολογικές μελέτες αναφερόμενες σε 
συγγενείς ανωμαλίες σε βρέφη γυναικών που 
έλαβαν δακαρβαζίνη στη διάρκεια της 
κύησης δεν υπάρχουν. Μόνο μεμονωμένα 
περιστατικά έχουν δημοσιευθεί, όπου η 
χρήση δακαρβαζίνης στο δεύτερο τρίμηνο 
της κύησης δεν προκάλεσε συγγενείς 
ανωμαλίες στο νεογνό [42]. Παρόλα αυτά, η 
έκλυση πρόωρου τοκετού, η προεκλαμψία, η 
καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης του 
εμβρύου και η παροδική λευκοπενία του 
νεογνού συμπεριλαμβάνονται στις πιθανές 
επιπλοκές μετά από τη χορήγηση 
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε έγκυες 
που διανύουν το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο 
της εγκυμοσύνης [43]. Συχνά η χορήγηση των 

χημειοθεραπευτικών φαρμάκων θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τους αυξητικούς 
παράγοντες οι οποίοι επιτελούν 
αιματολογική υποστήριξη των ασθενών που 
βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία για την 
αντιμετώπιση του καρκίνου [44]. Επίσης, 
σχετική παραμένει η ένδειξη για τη χορήγηση 
συμπληρωματικής ανοσοθεραπείας με 
ιντερφερόνη – α στην αντιμετώπιση εγκύων 
με προχωρημένη νόσο [45].  

Η εκτεταμένη λεμφαδενική ή 
εξωλεμφαδενική ή αγγειακή διήθηση των 
ορίων της εκτομής αποτελούν πιθανές 
ενδείξεις για συπληρωματική 
ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία ως 
συμπληρωματική θεραπεία της χειρουργικής 
επέμβασης θα πρέπει να αναβάλλεται για το 
διάστημα μετά τον τοκετό, για το λόγο ότι οι 
δόσεις της ακτινοβολίας που 
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του 
μεταστατικού μελανώματος είναι πολύ 
υψηλότερες από εκείνες που 
χρησιμοποιούνται στη διαγνωστική 
ακτινολογία, με αποτέλεσμα το έμβρυο να 
εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο [46,47]. 
Παρόμοια, η χρήση των στοχευμένων 
θεραπειών δεν έχει γίνει ακόμη αποδεκτή για 
την αντιμετώπιση του κακοήθους 
μελανώματος στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Η χορήγηση στοχευμένης θεραπείας (BRAF – 
Vemurafenid) δεν μπορεί με ασφάλεια να 
συστηθεί στις έγκυες  [48]. Επίσης, η χρήση 
τεχνικών, όπως είναι η περιοχική υπερθερμία 
που αφορά στην μεταφορά υψηλών δόσεων 
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων τοπικά, και 
έχει χρησιμοποιηθεί τόσο ως άμεση θεραπεία, 
όσο και ως επικουρική θεραπεία σε ασθενείς 
αυξημένου κινδύνου για υποτροπή ή με 
δορυφόρες μεταστάσεις αντενδείκνυται κατά 
την κύηση [32].  
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Παρόμοια, η χορήγηση εμβολίου και 
άλλων παρόμοιων πειραματικών 
θεραπευτικών προσεγγίσεων με σκοπό την 
προληπτική αντιμετώπιση των υποτροπών 
του κακοήθους μελανώματος δεν έχουν 
καμία θέση στην εγκυμοσύνη [49]. Τέλος, η 
διακοπή της κύησης στο πρώτο τρίμηνο, σε 
αντίθεση με παλαιότερες απόψεις κατά τις 
οποίες πιστευόταν ότι συμβάλλει στην 
βελτίωση της νόσου, σήμερα θεωρείται ότι δεν 
επηρεάζει προς το καλύτερο την πρόγνωση 
του κακοήθους μελανώματος κατά την 
κύηση. Σε κάθε περίπτωση όμως το ζευγάρι 
θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τους 
θεραπευτικούς χειρισμούς που απαιτούνται 
μετά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και 
τους κινδύνους που απορρέουν από αυτούς. 
Η εκλεκτική διακοπή της κύησης έχει ένδειξη 
για τις έγκυες εκείνες που διανύουν το πρώτο 
τρίμηνο της εγκυμοσύνης και βρίσκονται στο 
τελικό στάδιο της νόσου [50].  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το κακόηθες μελάνωμα αποτελεί έναν 
σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, με 
επίπτωση η οποία αυξάνεται με ταχείς 
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Το μελάνωμα 
αποτελεί την πιο επιθετική μορφή καρκίνου 
του δέρματος. Ένας μεγάλος αριθμός 

κρουσμάτων πιστεύεται ότι ξεκινά από τους 
δυσπλαστικούς σπίλους. Το μελάνωμα στην 
εγκυμοσύνη αποτελεί μια σπάνια, αλλά 
ταυτόχρονα υπαρκτή και απειλητική για τη 
ζωή της εγκύου νοσολογική οντότητα την 
οποία καλείται να αντιμετωπίσει ο 
σύγχρονος μαιευτήρας – γυναικολόγος σε 
συνεργασία με χειρουργό, ογκολόγο, 
ακτινοθεραπευτή και νεογνολόγο σε ειδικά 
οργανωμένα κέντρα. Η σύγχρονη 
χειρουργική αντιμετώπιση των εγκύων με 
κακόηθες μελάνωμα, στο πλάνο της οποίας 
έχουν θέση σήμερα η ευρεία εκτομή της 
δερματικής αλλοίωσης και ο θεραπευτικός 
λεμφαδενικός καθαρισμός θεωρείται 
ασφαλής σε όλα τα τρίμηνα της κύησης. Η 
χημειοθεραπεία θα πρέπει να μετατίθεται για 
το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης, ενώ η ακτινοθεραπεία πρέπει 
να εφαρμόζεται κατά την περίοδο μετά από 
τον τοκετό. Η χρήση των στοχευμένων 
θεραπειών δεν έχει γίνει ακόμη αποδεκτή στη 
σύγχρονη θεραπευτική φαρέτρα της νόσου 
στις έγκυες γυναίκες. Η διακοπή της 
εγκυμοσύνης δεν φαίνεται να βελτιώνει την 
πρόγνωση. Η εκλεκτική διακοπή της κύησης 
έχει ένδειξη μόνο για τις έγκυες εκείνες που 
διανύουν το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης 
και βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου. 
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REVIEW 

Modern therapeutic approach of melanoma in pregnancy 
I. K. Thanasas, K. Balafa, T. Karalis 

Department of Obstetrics – Gynecology of General Hospital in Trikala, Trikala, Greece 

ABSTRACT  

Malignant melanoma is one of the most frequently occurring cancer associated with pregnancy. 
The therapeutic approach of malignant melanoma during pregnancy is a challenge in clinical 
obstetrics that every obstetrician, in collaboration with other medical experts, is facing in 
specialised medical centres. The surgical treatment in combination with radiotherapy and 
chemotherapy depends on the stage of the disease and the gestational age. This paper, based on 
current scientific data, attempts a brief literature review of malignant melanoma during 
pregnancy, and focuses on the current treatment options available, proper knowledge of which is 
crucial to ensure the best prognostic outcome. 
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