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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CONSIDERATIONS IN CUTANEOUS MALIGNANT MELANOMA 
(Abstract): 278 cases of cutaneous malignant melanoma admitted in „Emergency Clinic Hospital” Iasi between 
1996-2006 have been described. Our cases showed that cutaneous malignant melanoma prevailed in females, has 
the highest incidence in the fourth decade, and is mostly located in lower limbs. Malignant melanoma occured on 
healthy skin (205 cases), congenital nevus (9 cases), preexisting nevus (29 cases), lentigo maligna (14 cases), 
and as a subungual form (21 cases). Our cases have been classified as lentigo maligna, superficial spreading 
melanoma, nodular melanoma and as melanoma arising in a giant congenital nevus. The retrospective 
comparison of our data reveals that in the evaluation of cutaneous malignant melanoma prognosis clinical 
parameters, as well as morphological ones, reprezented by Clark’s levels of invasion, Breslow’s thickness, 
tumour infiltrating lymphocytes, ulceration and vascular invasion, should be considered. 
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INTRODUCERE 
Melanomul malign este cea mai agresivă tumoră cutanată, reprezentând 1-3% din 

totalul tumorilor maligne şi 7-8% din cele cutanate. Tumora apare cu frecvenţe apropiate la 
cele două sexe, incidenţa maximă fiind la vârstele cuprinse între 35-55 de ani [1]. 

Aproximativ 50% din melanoamele maligne cutanate provin din transformarea 
malignă a nevilor, proces care are loc fie spontan, fie sub acţiunea unor traumatisme, a 
radiaţiilor solare, a unor stimuli hormonali sau a unor factori genetici particulari [2]. 

Tumorile melanice reprezintă leziuni ale căror aspecte clinice şi morfologice pot fi 
neprevăzute, alături de cazuri cu evoluţie lentă, apărând forme cu numeroase şi rapide 
recidive. În ultimele decenii s-a înregistrat o creştere a frecvenţei melanomului malign cutanat 
în întreaga lume [3]. 

Principala preocupare trebuie să rămână profilaxia tumorilor melanice, orice 
formaţiune benignă trebuie urmărită prin eventuala dispensarizare a cazurilor respective, în 
special când apare suspiciunea de transformare malignă. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările noastre au urmărit aspectele anatomo-clinice în 278 melanoame maligne 

cutanate. Cazuistica a cuprins melanoame maligne pigmentare şi acromice dezvoltate la 
nivelul pielii sănătoase, pe nevi şi lentigo malign (melanoza circumscrisă precanceroasă 
Dubreuilh). 

Au fost studiate histologic diferite tipuri de melanoame maligne, iar în unele cazuri 
recidivele şi metastazele lor cutanate de vecinătate şi la distanţă, precum şi metastazele 
ganglionare. 

Pentru prelucrările histologice din fragmentele de tumoră fixate în formol 15% au fost 
efectuate secţiuni la parafină, care au fost colorate după metodele uzuale hematoxilin-eozină 
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şi van Gieson. S-au efectuat concomitent tehnici histochimice (reacţia Fontana şi Lillie) şi 
reacţii imunohistochimice (HMB45).  

 

 
REZULTATE 
Studiul nostru cuprinde un număr de 328 de pacienţi, din care doar 278 au fost 

diagnosticaţi cu o leziune melanică, restul cazurilor fiind diagnosticate la examenul anatomo-
patologic cu alte afecţiuni (hemangioame, nevi, carcinoame). Din punct de vedere al 
diagnosticului clinic la internare cele 278 de cazuri au fost etichetate astfel: 29 pacienţi au fost 
internaţi cu diagnosticul de nevi pigmentari, 9 pacienţi au avut diagnosticul clinic de 
melanoză, 198 cazuri au fost diagnosticate cu melanoame maligne chiar de la primul examen 
clinic, iar 42 cazuri au fost internate cu diagnosticul „observaţie melanom malign”. 

Urmărind repartiţia în funcţie de sex a celor 278 de cazuri de melanom malign luate în 
studiu după sex, am constatat că 56% din cazuri au fost de sex feminin şi 44% din cazuri de 
sex masculin. Incidenţa maximă a fost constatată în decada a 4-a, al doilea vârf de incidenţă 
apărând în decada a 6-a, urmată de decada a 5-a. 

În lotul nostru de bolnavi leziunile au fost localizate la nivelul membrelor într-un 
procent de 49.79%, din care mai mult de 1/2 aparţin membrelor inferioare. Pe sexe localizările 
diferă, astfel încât la sexul feminin membrele sunt şi mai evident afectate (57,3%), cu 
procente egale în cazul regiunilor capului, gâtului şi a toracelui (21,3%), în comparaţie cu 

Fig. 1 Melanom malign ulcerat al antebraţului 

Fig. 2 Melanom malign al regiunii maleolare
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sexul masculin unde localizarea la nivelul membrelor reprezintă 43,1%, urmată de torace cu 
42,2% şi de cap şi gât cu 14,6%. 

Cazuistica noastră cuprinde 216 melanoame maligne „de novo”, 31 cazuri de 
melanoame dezvoltate pe un nev preexistent, 9 cazuri de melanoame dezvoltate pe un nev 
congenital, 14 cazuri de melanom dezvoltate pe lentigo malign şi 8 cazuri de melanom malign 
subunghial. 

Melanomul malign „de novo”, dezvoltat pe pielea sănătoasă, s-a prezentat clinic ca un 
nodul tumoral cu diametrul de 1-5 cm sau de formă polipoidă, uneori cu baza de implantare 
mai îngustă. Tumorile erau pigmentate, cu suprafaţă netedă, dar în cele mai multe cazuri erau 
ulcerate (Fig. 1 şi Fig. 2). În unele cazuri, tumora era înconjurată de un halou inflamator, de 
intensitate şi dimensiuni variabile, iar în alte cazuri în jurul tumorii primare s-au identificat 
pete pigmentare melanice satelite. 

Melanomul malign dezvoltat pe o leziune nevică preexistentă a prezentat o creştere 
rapidă în suprafaţă. Tumorile aveau suprafaţa neregulată, mamelonată, cu o intensitate inegală 
a coloraţiei şi prezentau zone acromice. Melanoamele dezvoltate pe un nev congenital gigant 
erau localizate la nivelul regiunii posterioare a toracelui şi gambei, fiind însoţite de metastaze 
în ganglionii regionali (Fig. 3 şi Fig. 4). 

 

 
 

Fig. 3 Melanom malign dezvoltat pe un nev congenital

Fig. 4 Metastaze ganglionare
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Melanomul malign lentigo (melanomul malign dezvoltat pe melanoza Dubreuilh) s-a 
prezentat ca un nodul unic proeminent pe suprafaţa melanozei Dubreuilh şi mai rar multifocal. 
Nodulii erau burjonaţi, policromi şi sângerânzi. În toate cazurile, lentigo malign a fost întâlnit 
la femei peste 50 de ani şi era localizat la nivelul feţei, ca o pată rotundă ovalară, pigmentată 
variabil de la cenuşiu la brun închis. 

Melanomul malign subunghial s-a manifestat ca o pată maronie subunghială sau ca o 
tumoră vegetantă la nivelul repliului periunghial (Fig.5). 

 

 
Melanoamele maligne studiate au prezentat 4 tipuri histologice, conform clasificării 

O.M.S. (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) [4] din 2006, reprezentate prin melanomul malign 
lentigo, melanomul cu extensie superficială, melanomul nodular şi melanomul dezvoltat pe 
nevul congenital.  

Melanomul malign lentigo s-a caracterizat prin prezenţa la nivelul dermului a unor 
insule de melanocite tumorale înconjurate de tegumente, care prezintă toate aspectele 
histologice ale melanozei circumscrise precanceroase Dubreuilh, ceea ce permite diferenţierea 
lui de alte tipuri de melanom. Procesul de constituire a melanozei Dubreuilh este îndelungat şi 
începe printr-o remarcabilă încărcare melanică a celulelor stratului bazal al epidermului. 

Fig. 5 Melanom malign subunghial 

Fig. 6 Melanom malign lentigo 
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Această etapă este urmată de o serie de transformări, care conduc la apariţia imaginei 
caracteristice de melanoză. Transformările încep printr-o proliferare dezordonată a 
melanocitelor, care invadează treptat tot stratul mucos. La joncţiunea dermo-epidermică apar 
celule joncţionale, în general imprecis delimitate. Astfel arhitectonia epidermului se modifică, 
cu subţierea acestuia şi cu tendinţa la orizontalizare a interliniei dermo-epidermice. 
Concomitent, în dermul superficial subiacent se constată un infiltrat inflamator abundent, 
dispus în „bandă”. Infiltratul inflamator constituit predominant din limfocite, prezintă şi 
numeroase melanofage voluminoase, care conţin granule de melanină alături de depozite 
melanice extracelulare [5]. Aceasta este imaginea histologică a melanozei Dubreuilh şi este 
considerată o leziune precanceroasă . Momentul malignizării melanozei Dubreuilh constă în 
existenţa primelor melanocite tumorale în dermul superficial (Fig. 6). 

 

 
Melanomul malign cu extensie superficială s-a caracterizat din punct de vedere 

histopatologic prin numeroase melanocite voluminoase, cu citoplasma clară şi nucleu 
hipercromatic, răspândite izolat sau grupate în cuiburi în toate straturile epidermului, pe care 
îl dezorganizează. Acest aspect aminteşte de boala Paget, de unde denumirea de melanom 
„pagetoid”.  În dermul superficial se observă mici infiltrate inflamatorii predominant 
limfocitare, dispuse în plaje. În general epidermul este mai gros decât în lentigo malign şi 
prezintă o discretă hiperkeratoză şi acantoză, cu păstrarea reliefului crestelor epidermice şi 
papilare. În cazurile cu tendinţă invazivă în profunzime, dermul este invadat de noduli 
tumorali formaţi din melanocite tumorale de cele mai multe ori acromice. Epidermul care 
înconjoară tumora conţine pe o distanţă de cel puţin trei creste interpapilare, melanocite 
„pagetoide” izolate şi cuiburi de melanocite, la nivelul joncţiunii dermo-epidermice, imagine 
care permite identificarea leziunii de origine (Fig.7). Acest melanom s-a dezvoltat fie pe 
pielea normală, fie pe un nev preexistent. 

În melanomul malign nodular, tumora s-a dezvoltat fie pe un nev joncţional, fie de 
„novo”, fără o leziune preexistentă. Melanomul nodular ca şi melanomul malign lentigo şi 
melanomul pagetoid extensiv în suprafaţă, prezintă o importantă activitate joncţională. Spre 
deosebire de celelalte două tipuri de melanoame, în melanomul malign nodular activitatea 
joncţională nu depăşeşte tumora şi nu cuprinde epidermul peritumoral. În contrast cu evoluţia 
melanomului malign lentigo şi a melanomului pagetoid, la care distingem o primă perioadă de 
extensie orizontală, urmată de extensia verticală cu invazia dermului, melanomul malign 
nodular evoluează de la început numai în sens vertical, invaziv în profunzime. Caracteristic 
pentru acest tip de melanom este desprinderea de epiderm a melanocitelor izolate, pe distanţe 

Fig. 7 Melanom malign cu extensie superficială 
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întinse, gruparea în cuiburi fiind mai rară şi uneori abia schiţată. Concomitent se produce şi 
migrarea melanocitelor, alături de keratinocite, spre suprafaţa epidermului până la stratul 
cornos (Fig.8). Tumora este dens celularizată, cu stromă redusă. Cel mai frecvent, celulele 
componente sunt de tip epitelioid, dar se pot întâlni celule fusiforme, celule balonizate, celule 
gigante şi celule cuboidale. Atipiile nucleare sunt foarte numeroase şi extrem de variate. 
Celulele tumorale sunt aranjate sub formă de cuiburi, plaje, insule sau cordoane (Fig.9). 
Infiltratul inflamator reacţional dispus intratumoral şi peritumaral este în cantitate redusă. 

Melanomul malign dezvoltat pe nevul congenital s-a prezentat ca un melanom malign 
nodular înconjurat la periferie de zone de nev intradermic sau nev mixt (Fig.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
După stabilirea diagnosticului morfologic de melanom malign am precizat în cazurile 

noastre markerii histologici cu semnificaţie prognostică, reprezentaţi de nivelele de invazie 
Clark, indicele Breslow, indicele mitotic, infiltraţia limfocitară intratumorală, aspectele de 
permeaţie vasculară şi ulceraţia tumorii. 

Melanoamele maligne studiate au fost clasificate în 5 niveluri de invazie Clark. 22 
cazuri (7,98%) au fost încadrate în nivelul Clark I, cu dimensiuni ale tumorilor cuprinse între 
1,5 cm şi 3-4 cm în diametru. Nici unul din aceste cazuri nu a prezentat adenopatie 
metastatică. În nivelele Clark II au fost incluse 55 cazuri care au reprezentat 19,78% din 
totalul melanoamelor. Dimensiunile acestor tumori erau cuprinse între 1-6 cm diametru. În 
momentul internării nici unul dintre pacienţi nu a prezentat metastaze. Într-un interval de timp 

Fig. 8 Melanom malign nodular

Fig. 9 Melanom malign atipii nucleare numeroase; celulele tumorale sunt 
aranjate sub forma  de cuiburi, plaje, insule sau cordoane 
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variind între 5 până la 16 luni după intervenţia chirurgicală, 6 bolnavi au prezentat recidive şi 
metastaze în grupul ganglionar regional. Nivelul Clark III a fost stabilit la 160 de bolnavi, 
care au reprezentat 57,5% din cazurile studiate. Dimensiunile acestor tumori erau cuprinse 
între 2-4 cm diametru. Prezenţa adenopatiei a fost semnalată la internare în 20% din cazuri, 
fiind însoţită de metastaze ganglionare. În nivelele Clark IV şi V au fost încadrate 41 de 
cazuri (14,74%). Tumorile aveau dimensiuni cuprinse între 1 şi 6 cm în diametru, iar 
adenopatia la internare a fost prezentă la 16, 66% dintre pacienţi şi a fost asociată cu 
metastaze ganglionare. 

 

 
În funcţie de indicele Breslow, în cazuistica noastră am identificat 4 stadii de invazie: 

stadiul I în care grosimea tumorii era de 0,75 mm (9,38%), stadiul II cu grosimea de 1,5 mm 
(11,76%), stadiul III cu grosimea între 1,5 şi 4 mm (51%) şi stadiul IV cu grosimea de 4 mm 
(27,86%). 

În numeroase melanoame am întâlnit structuri angiomatoase (Fig. 11) şi aspecte de 
permeaţie vasculară în vasele limfatice superficiale (Fig. 12). Infiltratul inflamator reacţional 
intratumoral a fost în cantitate variabilă de la o tumoră la alta. 

În metastazele ganglionare melanocitele tumorale formau plaje compacte, erau de tip 
epitelioid în marea majoritate a cazurilor şi deseori erau acromice (Fig. 13). 

Fig. 10 Melanom malign dezvoltat pe nev congenital 

Fig. 11 Melanom malign cu structură angiomatoasă 
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Metastazele cutanate de vecinătate s-au prezentat clinic sub formă de mici noduli 
pigmentaţi sau acromici, localizaţi în jurul tumorii primare sau a cicatricei postoperatorii (Fig. 
14). Microscopic, nodulii tumorali erau  localizaţi la nivelul dermului şi mai rar în hipoderm 
(Fig. 14). Aceste metastaze reprezintă rezultatul diseminării celulelor tumorale la nivelul 
capilarelor sau provin din migrarea melanocitelor tumorale de-a lungul tecilor nervilor sau 
prin interstiţiile conjuctivo-vasculare.  

Metastazele cutanate la distanţă a melanoamelor maligne s-au prezentat sub formă de 
cuiburi sau şiruri de melanocite, printre fascicolele de colagen de la nivelul dermului. 

 

 
 
DISCUŢII ŞI CONCLUZII 
În ultimii ani s-au formulat numeroase clasificări histologice ale tumorilor sistemului 

pigmentar, cu scopul de a se preciza potenţialul de malignitate al nevilor şi prognosticul 
melanoamelor maligne cutanate. Astfel, în 1991, Elder şi Murphy [6] propun o clasificare a 
melanoamelor maligne cutanate care ţine cont de fazele de progresie ale tumorii. Se introduce 
termenul de proliferare în suprafaţă, pe care autorii o denumesc „radială” şi o proliferare în 
profunzime, considerată „verticală”. Se stabilesc trei categorii principale de melanoame 

Fig. 12 Melanom malign cu permeaţie în vasele limfatice superficiale 

Fig. 13 Metastază ganglionară a melanomului malign 
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maligne, reprezentate prin melanoame maligne fără fază de creştere radială, în care este inclus 
melanomul nodular, melanoame maligne cu fază de creştere radială din care fac parte 
melanomul malign cu extindere superficială şi melanoamele neclasificabile. Clasificarea 
histologică actuală a melanoamelor cutanate a fost efectuată de O.M.S. [4] în 2006 şi este 
recomandată pentru adoptarea unei terminologii uniforme. Această clasificare include 
melanomul malign cu extensie superficială, melanomul malign nodular, lentigo malign, 
melanomul malign acral-lentiginos, melanomul malign desmoplastic, melanomul malign care 
se dezvoltă pe nevul albastru, melanomul malign care apare pe nevul congenital gigant, 
melanomul malign al copilăriei, melanomul malign nevoid şi melanomul malign persistent. 
 

 
Deosebit de importantă pentru practica medicală este stabilirea criteriilor în aprecierea 

transformării maligne a nevilor, criterii care să fie utile atât clinicianului, cât şi 
histopatologului. Ele sunt reprezentate printr-o proliferare dezordonată a melanocitelor care 
invadează treptat stratul mucos şi migrează spre suprafaţa epidermului, determinând ulceraţii 
cu tendinţă la sângerare. În tumorile melanice benigne, activitatea joncţională crescută este 
semnificativă pentru debutul procesului de transformare malignă. Activitatea joncţională este 
reprezentată prin prezenţa unor melanocite atipice cu nuclei hipercromi şi inegali, aglomerate 
capricios la nivelul joncţiunii dermo-epidermice, care invadează treptat dermul superficial şi 
profund [7-9]. 

Pentru un diagnostic corect al melanoamelor maligne, trebuie luaţi în consideraţie atât 
parametrii histologici, cât şi cei clinici, la care se adaugă prezenţa metastazelor cutanate şi 
ganglionare [1,2]. 

Markerii histologici de pronostic în melanoamele maligne sunt reprezentaţi de tipul 
histologic al melanomului, nivelele de invazie Clark, indicele Breslow, indicele mitotic, 
infiltraţia limfocitară intratumorală, ulceraţia şi permeaţia în vasele limfatice [7,8,10]. 

Referitor la tipul histologic de tumoră, melanomul malign nodular are un prognostic 
mai grav decât melanomul cu extindere superficială, fiind asociat frecvent cu adenopatie 
metastatică [7,10]. Nivelul de invazie Clark este invers corelat cu supravieţuirea, fiind 
considerat drept un factor prognostic semnificativ. Indicele Breslow corespunde grosimii 
tumorale maxime, măsurată din partea superioară a păturii granuloase a epidermului, până în 
zona cea mai profundă, unde invadează celulele tumorale. Din studiile lui Balch [2] reiese că 
grosimea tumorii este invers proporţională cu timpul de supravieţuire. În majoritatea studiilor, 
grosimea tumorii este considerată drept factorul prognostic cel mai relevant pentru 

Fig. 14 Metastaze cutanate de vecinătate a melanomului malign 
aspect macroscopic şi histopatologic 
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supravieţuire [10,11]. Peste 50% din melanoamele din cazuistica noastră au prezentat nivel 
Clark III şi un indice Breslow între 1,5 şi 4 mm grosime, ceea ce indică un prognostic 
nefavorabil. Infiltraţia limfocitară intratumorală este proporţională cu supravieţuirea, iar 
ulceraţia epidermului reprezintă un factor de prognostic nefavorabil [2]. Invazia vasculară a 
melanocitelor tumorale în capilarele venoase şi limfatice, trebuie precizată de către patolog în 
cazul fiecărei tumori, deoarece prezenţa acestui parametru se asociază cu un grad înalt de 
malignitate şi se corelează cu un număr mare de recidive locale [11-13]. 

Cele mai numeroase analize statistice au raportat că principalii factori prognostici 
clinici sunt sexul, localizarea, vârsta, statusul hormonal, eventual prezenţa unei sarcini, rasa, 
contextul imunologic. 

În ceea ce priveşte sexul, el reprezintă parametrul care determină diferenţe prognostice 
semnificative, supravieţuirea peste 5 ani fiind de 10-20 de ori mai mare la femei faţă de 
bărbaţi [4,5,10]. Vârsta reprezintă un factor de prognostic important, semnalându-se că 
pacienţii în vârstă, prezintă un prognostic defavorabil. Localizarea melanoamelor apare 
diferită în numeroase publicaţii, dar se apreciază că melanoamele membrelor evoluează 
favorabil în comparaţie cu cele axiale (cap, gât, trunchi), iar cele care afectează membrele 
superioare sunt mai puţin favorabile. S-a constatat că la rasa neagră melanomul se prezintă ca 
o tumoră agresivă, mai ales când este localizată la nivelul membrelor şi pe mucoase [7,10]. 

Prezenţa metastazelor cutanate şi ganglionare reprezintă un important factor de 
prognostic. În ceea ce priveşte metastazele cutanate la distanţă, un caz particular, greu de 
elucidat atât clinic cât şi histologic, este acela în care melanomul malign se exteriorizează 
numai printr-o metastază cutanată voluminoasă şi unică, tumora primară de dimensiuni mici, 
rămânând neidentificată. Cazuistica noastră prezintă trei astfel de particularităţi [8]. Se 
apreciază că  jumătate din bolnavii cu melanoame maligne sunt depistaţi şi trataţi după 
apariţia metastazelor în ganglionii regionali. În cazuistica noastră cele mai multe metastaze 
ganglionare s-au întâlnit la bolnavii cu melanom nodular. 

Multitudinea şi variabilitatea clinică a tumorilor pigmentare nu permit stabilirea cu 
uşurinţă a unui diagnostic clinic de certitudine. Diagnosticul diferenţial al melanoamelor 
maligne comportă uneori dificultăţi, existând tumori care pot simula macroscopic melanomul 
malign (hemangiomul, carcinomul bazocelular, hematomul subunghial, melanomul juvenil 
Spitz şi boala Paget mamară şi extramamară), aspecte pe care le-am semnalat în cazuistica 
noastră. În aceste cazuri se impune o deosebită prudenţă şi adoptarea de la început a unei 
conduite terapeutice ireproşabile [8,10]. 

Momentul diagnosticului, tipul de tratament, în principal excizia largă, ca şi 
supravegherea cazului, reprezintă elemente importante în obţinerea unor rezultate favorabile 
în evoluţia melanomului malign. Semnificaţia precanceroasă a unor leziuni pigmentare, 
argumentează necesitatea screeningului sistematic ca metodă de profilaxie a melanomului 
malign. 
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