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::  Melanocytoza nerwowo-skórna 

Orpha number: ORPHA2481 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby: 
 
Melanocytoza nerwo-skórna (NCM) to rzadkie wrodzone neurologiczne schorzenie charakteryzujące się 
nieprawidłowym nagromadzeniem melanocytów w centralnym układzie nerwowym ( melanocytoza opon 
mózgowo-rdzeniowych) z towarzyszącymi dużymi lub ogromnymi wrodzonymi znamionami barwnikowymi 
(CMN; sprawdź ten termin). Melanocytoza nerwo-skórna może być bezobjawowa lub powodować ciężkie i 
postępujące zaburzenia neurologiczne, czasem kończące się śmiercią. 
 

Epidemiologia: 
 
Częstość występowania szacowna jest na 1/50,000 – 1/200,000 urodzeń. Melanocytoza nerwowo-skórna 
objawowa stanowi około jednej trzeciej do połowy przypadków. 
 

Obraz kliniczny: 
 
Duża lub olbrzymia melanocytoza nerwowo-skórna to barwnikowe zmiany skórne o średnicy ponad 20 cm 
( 40 cm dla olbrzymiej) składające się z melanocytów zgrupowanych na wydzielonym obszarze ciała i 
prezentujących zwiększone ryzyko transformacji nowotworowej. Przy melanocytozie podpajęczynówkowej 
prawie zawsze obecne są duże lub ogromne wrodzone znamiona barwnikowe, jednakże odnotowano 
przypadki bez zmian barwnikowych i inne tylko ze zmianami typu ‘kawa z mlekiem”. Jeżeli wystąpią 
objawy melanocytozy nerwowo-skórnej, które najczęściej pojawiają się przed piątym rokiem życia, to 
mogą należeć do nich bóle głowy, ataki padaczkowe, wymioty, zaburzenia wzrokowe, zaburzenia ruchu i 
trudności w uczeniu, paraliż, niepełnosprawność intelektualna, tarcza zastoinowa nerwu wzrokowego, 
i/lub wodogłowie połączone ze zmianami w mózgu takimi jak zespół Dandy’ego i Walkera. Odnotowano 
także przypadki NCM z malformacją Chiari przegrody mózgowej, wrodzonymi wadami serca ( przełożenie 
wielkich pni tętniczych, wada przegrody komorowej), agnezją nerki, wadami szkieletu, lipomatozą oraz 
przerostem połowiczym ciała. 
 

Etiologia: 
 
Uważa się, że melanocytoza nerowo-skórna jest wynikiem nieprawidłowej, prenatalnej proliferacji 
melanocytów pochodzących z cewy nerwowej w centralnym układzie nerwowym, ale patomechanizm 
nadal pozostaje niejasny. Ich wspólne pochodzenie ze specyficznymi dla przodomózgowia serycytami 
może sprzyjać różnicowaniu i rozprzestrzenianiu newomelanocytów <In situ> podczas rozwoju opon. 
 

Rozpoznanie: 
 
Rozpoznanie stawia się na podstawie badania klinicznego oraz badań obrazowych. Pacjenci z wrodzoną 
melanocytozą skórną, ponad dwudziestoma zmianami barwnikowymi lub z dużą/ogromną zmianą 
obejmującą oś pośrodkową są bardziej narażeni na NCM, jednakże te objawy nie są same w sobie 
patognomiczne. Badanie obrazowe obejmuje badanie MRI zarówno pacjentów z objawami jak i 
bezobjawowych, ponieważ może uwidocznić obszary podwyższonego sygnału na T1 oznaczające 
skupiska melanocytów, najczęściej zlokalizowane w płatach przednich skroniowych, jądrze migdałowatym  
lub móżdżku. Wyniki biopsji wskazują różnego stopnia zróżnicowanie proliferujących newomelanocytów, 
od łagodnie wyglądających komórek do atypowych komórek podobnych do czerniaka pomiędzy oponami 
miękkimi i ogniskowo naciekających mózg. 
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Diagnostyka różnicowa: 
 
W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę pierwotnego czerniaka centralnego układu nerwowego, 
melanocytomę opon mózgowych (sprawdź te terminy), idiopatyczne wodogłowie, idiopatyczną padaczkę 
oraz czerniaka opon mózgowych. 

 
 

Poradnictwo genetyczne: 
 
Do tej pory odnotowano tylko sporadyczne przypadki melanocytozy nerowo-skórnej. 

 
Leczenie: 
 
Dla pacjentów bezobjawowych zalecane są dokładne kontrole dermatologiczne i neurologiczne 
przynajmniej raz w roku. W przypadku wodogłowia, aby zmniejszyć ciśnienie wewnątrzczaszkowe stosuje 
się leczenie chirurgiczne (układ zastawkowy komorowo-otrzewnowy), ale istnieje ryzyko zamknięcia 
katetera przez proliferujące newomelanocyty. Ataki padaczkowe leczono standardową lobotomią 
skroniową. 

 
Rokowanie: 
 
U pacjentów z bezobjawowym NCM długość życia jest normalna. U pacjentów z objawową melanozytozą 
nerowo-skórną w badaniach retrospektywnych rokowanie jest złe, jednakże jest ekstremalnie 
zróżnicowane ( od tygodni do miesięcy). Śmierć może być spowodowana powikłaniami wynikającymi z 
wodogłowia lub rozwojem melanocytomy lub czerniakiem CUN. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


