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Samenvatting (summary Dutch)





Een congenitale melanocytaire naevus (CMN) is een cutane proliferatie van melanocyten 

en aanwezig bij geboorte of enkele weken na de geboorte. Een congenitale naevus 

is primair een klinische diagnose. Melanoblasten, voorlopers van melanocyten, zijn 

afkomstig uit de neurale lijst. Proliferatie, differentatie en migratie van melanoblasten 

worden gereguleerd door een complex netwerk van interactieve genen. Mutaties in 

dit netwerk kunnen het pigmentsysteem ontregelen tijdens de embryogenese, wat 

kan resulteren in verscheidene congenitale pigmentstoornissen zoals bijvoorbeeld een 

congenitale naevus.

CMN komen bij 1% van de pasgeborenen voor. Als een groep verschillen CMN in grootte, 

macroscopisch aspect, histologie, maligne ontaarding en behandelopties. Het is daarom 

noodzakelijk deze groep klinisch onder te verdelen. In de literatuur bestaat er echter 

alleen al veel onduidelijkheid over de definitie van een kleine, middelgrote en grote CMN. 

Verder is het probleem dat in de literatuur gegevens van verschillende grootte CMN met 

elkaar worden vergeleken en aan de hand daarvan de kans op maligne ontaarding van 

bijvoorbeeld een reuzen congenitale naevus wordt berekend.

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift beschrijft een overzicht over de verschillende definities 

die gebruikt worden voor reuzen CMN, de histologische aspecten en kans op maligne 

ontaarding van CMN. Uit dit review artikel blijkt dat er in 35 artikelen over maligne 

ontaarding 7 verschillende definities worden gebruikt om een reuzen CMN te beschrijven. 

Sommige gebruiken aantal centimeters in diameter om grootte aan te geven, anderen 

percentages en weer anderen of de wond na excisie primair te sluiten is of niet. Een 

éénduidige definitie voor een reuzen CMN is essentieel om verschillende onderzoeken 

met elkaar te vergelijken. Aan de hand van dit review artikel adviseren wij om de grootte 

van een CMN in percentages aan te geven (1% lichaamsoppervlak komt overeen met 

de handpalm van de patiënt). Histologisch gezien, met name bij de kleinere naevi, is het 

lastig om te bepalen of een naevus aangeboren of verworven is. Wel is het zo dat CMN 

groter zijn, celrijker zijn en in de diepere dermale structuren gelegen kan zijn. Belangrijker 

dan de vraag of een CN al dan niet aangeboren is, is de vraag over maligne ontaarding.

Reuzen CMN hebben een vergrote kans op maligne ontaarding wat in de literatuur 

verschilt van 1 tot maar liefst 31%, met een gemiddelde van 8.2%; data van retro,- en 

prospectieve studies, case-reports, verschillende leeftijdscategorieën en verschillende 

centra worden met elkaar vergeleken. In dit artikel hebben wij artikelen met dezelfde 

definities en studie opzet met elkaar vergeleken en dan blijkt dat de kans op maligne 

ontaarding van GCMN tussen de 2.3 en 11% ligt.

Maligne ontaarding is de belangrijkste reden om met name de reuzen CMN te 

verwijderen. De kans op maligne ontaarding van een CMN in Nederland is onbekend. 
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In het derde hoofdstuk wordt in een landelijk retrospectief onderzoek de kans op 

maligne ontaarding van CMN berekend. Met behulp van het Pathologisch Anatomisch 

Landelijk Archief (PALGA) hebben wij gegevens verzameld van patiënten bij wie in de 

periode 1 januari 1989 tot 31 december 2000 een CMN (reuzen versus niet reuzen) is 

gediagnosticeerd, en de data verzameld van de patiënten bij wie een melanoom uit een 

CMN is ontstaan. Wij hebben een vergelijking gemaakt van de kanker incidentie van onze 

cohort patiënten en de algehele bevolking door de persoonsjaren distributie van onze 

cohort te relateren aan geslacht, leeftijd en kalender specifieke data en te vergelijken 

met de incidentie cijfers van het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Onze cohort bestond 

uit 3929 patiënten. Na een gemiddelde follow-up van 4.7 jaar, werden er 15 maligne 

melanomen (MM) geobserveerd in 19253 persoonsjaren, tegen 1.23 zoals verwacht bij 

de algehele bevolking. De incidentiecijfers van een MM uit een CMN was groter dan 

verwacht op basis van de bevolkingscijfers met een gestandaardiseerde incidentie (SIR) 

van 12.2 (95% CI 9.6-15.3). Vergeleken met incidentie cijfers van de algemene bevolking, 

observeerden wij een verhoogd risico voor MM voor zowel mannen (SIR= 6.4; 95%CI 

4.1-9.6) als vrouwen (SIR=14.1; 95%CI 10.5-18.7). Dit is te vergelijken met het hoger risico 

op het ontwikkelen van een MM voor vrouwen. Patiënten met een reuzen CMN hadden 

een 51.6 hoger risico tot het ontwikkelen van een MM vergeleken met de data van de 

algehele bevolking.  In dit hoofdstuk toonden we aan dat CMN een significant hoger 

risico hebben tot het ontwikkelen van een MM vergeleken met de geslachts-, leeftijds-, 

en tijdsspecifieke referentie data van het NKI.

In de literatuur is er geenszins duidelijkheid over de behandeling van reuzen CMN. Er 

bestaat nog steeds discussie of je een reuzen CMN überhaupt met opereren of niet en 

zo ja wat dan de beste methode is. Uit oncologisch oogpunt zou je het liefst zo veel 

mogelijk naevus cellen verwijderen om de kans op maligne ontaarding zo klein mogelijk 

te maken. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van excisie van reuzen CMN op schedel, voorhoofd en 

peri-orbita na vroege weefsel expansie. In deze studie werden 17 patiënten geïncludeerd 

met reuzen CMN op schedel, voorhoofd of peri-orbita bij wie vroege excisie is verricht na 

vroege weefsel expansie met een minimale follow-up van 2 jaar. In deze groep werd 38 

weefsel expanders gebruikt. Littekens en re-pigmentatie werden geëvalueerd middels de 

POSAS schaal, dit is een gevalideerde littekenschaal. Alle CMN konden na vroege expansie 

worden verwijderd. Leeftijd bij operatie varieerden van 4 maanden tot 2 jaar. Bij een 

gemiddelde follow-up van 8.7 jaar, werden bij slechts 3 patiënten milde re-pigmentatie 

gezien en geen van de patiënten ontwikkelden een MM. Aantal complicaties kwamen 
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overeen met de literatuur. Concluderend kunnen wij stellen dat vroege excisie van reuzen 

CMN op schedel en gelaat na weefsel expansie, goede cosmetische en oncologische 

resultaten geeft. 

Vaak is het niet mogelijk om, zelfs na weefsel expansie, een reuzen CMN te verwijderen. 

Alleen dan is een oppervlakkige therapie zoals curettage, laser, dermabrasie of peeling 

geïndiceerd.

In hoofdstuk 5 worden de lange termijn cosmetische-, en oncologische resultaten 

beschreven van vroege curettage (binnen 4 weken na geboorte) van reuzen CMN die 

te groot zijn om, ook na weefsel expansie, te excideren. Alleen patiënten bij wie binnen 

4 weken na geboorte curettage van reuzen CMN werd verricht en een minimale follow-

up hadden van 1 jaar werden geïncludeerd.  In het AMC zijn er in 10 jaar (1996-2006) 

8 van 93 patiënten met reuzen CMN gecuretteerd. Met behulp van een gevalideerde 

littekenschaal (POSAS) is met name naar de repigmentatie gekeken. De helft van deze 

patiëntengroep had na een gemiddelde follow-up van 5.6 jaar veel repigmentatie, slechts 

1 patiënt had geen of milde repigmentatie.  Patienten en ouders waren wel tevreden over 

het cosmetisch resultaat. Curettage aan de randen van de reuzen CMN wordt met name 

bemoeilijkt door verankering van extracellulaire matrix aan de naevus cellen. Gedurende 

onze follow-up is er geen maligniteit ontstaan uit een reuzen CMN. Curettage is primair 

een cosmetisch ingreep. Repigmentatie ontstaat door reactivatie van intradermaal 

gelegen naevus cellen. 

Veel onduidelijk is er omtrent het al dan niet familiair voorkomen van GCMN. Hoofdstuk 

6 beschrijft 2 families met GCMN en een review van de literatuur. Het moleculaire 

mechanisme tot vorming GCMN is onbekend, maar lijkt een multifactorieel proces te zijn. 

Meeste casus van GCMN zijn sporadisch maar gevallen van familiair voorkomende GCMN 

wijzen op een genetisch oorzakelijke component. Omdat ook ééneiige tweelingen worden 

beschreven waarbij slechts één van de twee een GCMN heeft kan er geen sprake zijn van 

normale overerving. Een mogelijkheid is de theorie van paradominante overerving. Dit 

wil zeggen dat binnen een familie een mutatie overerft die pas tot een GCMN leidt als 

na de geboorte nog een extra mutatie optreedt. Hierdoor wordt slechts een deel van het 

lichaam aangedaan en blijven familieleden die slechts de eerste mutatie hebben geërfd 

onaangedaan.
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