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REZUMAT

Obiective. Prezentarea clinică unui caz de melanom al bursei scrotale drepte, a investigaţiilor

efectuate pentru diagnostic - stadializare şi atitudinii terapeutice şi supravegherii.

Prezentare de caz. Este descrisă tehnica exciziei leziunii cu toate straturile de bursa scrotală

şi limită de siguranţă; după confirmarea leziunii de melanom (Dr Hortopan M.) prin examen

bioptic extemporaneu s-a trecut la limfodisecţia inghinală de partea leziunii. Un ganglion

inghinal superficial a fost pozitiv, ceilalţi ganglioni inghinali superficiali au fost negativi;

ganglionii inghinali profunzi au fost negativi.

Rezultate. Evoluţia postoperatorie a fost simplă. Pacientul a efectuat 6 cure de citostatice şi

interferon. Este în viaţă, fără recidivă tumorală la 33 de luni post-operator. Controlul PET,

efectuat la 1 an postoperator, nu a evidenţiat recidivă tumorală.

Concluzii. Melanomul cu localizare urogenitală este o afecţiune rară, cu prognostic

nefavorabil. Localizarea scrotală se pare că ar avea un prognostic mai bun.

Cuvinte cheie: melanom malign, scrot, tratament.

Abstract

Objectives. To describe the presentation, management, and clinical outcome of a patient with

scrotal melanoma.

Case report. The clinical and imagistic investigations are described. The surgical

management consisted of the excision of the scrotal lesion; the frozen biopsy (Dr. Hortopan
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M.) confirmed the diagnostic of melanoma. We performed right inguinal lymphodissection.

Only one superficial inguinal lymph node was positive; the profound lymph nodes were

negative. The post-operative outcome was uneventful. The patient received systemic

chemotherapy and 2-interpherone.

Results. The diagnostic and management of a patient with scrotal melanoma were described.

Our patient is alive after 33 months from the procedure without any local or systemic

recurrence on PET.

Conclusions. Genitourinary melanoma is a rare form of the disease with an unfavorable

clinical outcome. Less than one third of patients survive long term, although patients with

scrotal melanomas may have a better prognosis.

Keywords: melanoma, scrotum, treatment.

Localizarea genitală a melanomului primar este de 1% din totalitatea melanoamelor.

În 2001 erau cunoscute circa 14 cazuri (pe o perioadă de 33 de ani: 1966-1999) cu localizare

genitourinară (1).

Prognosticul lor este sever, poate şi prin faptul că se întârzie nepermis de mult cu prezentarea

la medic sau nu se pune diagnosticul corect în timp util.

Prezentare de caz

Pacientul I.G., în vârstă de 48 de ani (Dosar: 95805) se adresează serviciului nostru pentru o

formaţiune tumorală pigmentată la nivelul bursei scrotale drepte, apărută de circa 1 an.

Examenul clinic evidenţiază o formaţiune tumorală (fig1) brună, de circa 2,4/1,5 cm, în formă

de ”L”, cu contur neregulat, depăşind planul tegumentar, situată la nivelul bursei scrotale

drepte. Formaţiunea tumorală nu este ulcerată şi practic este asimptomatică.

Ganglinii inghinali superficiali pe partea dreaptă sunt palpabili. CT-ul efectuat confirmă acest

lucru (fig 2).

Fig 1. Leziune de 2,4/1,7 cm la nivelul bursei scrotale drepte.
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Fig 2. CT: Ganglion limfatic de 2 cm în regiunea inghinală dreaptă.

Se intervine chirurgical şi se practică excizia largă a leziunii scrotale cu limită de siguranţă de

2 cm (Fig. 3).

bursei scrotale drepte

Fig 3. Piesa de exereză.

Fig. 4a. Melanom malign (HEx4).

Fig 4b. Melanocite active mitotic (HEx40).
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Fig 4c. Infiltraţia melanomului în dermul papilar (HEx20).

Examenul histopatologic extemporaneu şi la parafină (Dr. Monica Hortopan) confirmă

diagnosticul de melanom malign (Fig. 4a,b,c): Clark 2.

S-a efectuat limfodisecţie inghinală dreaptă, depistându-se un ganglion limfatic inghinal

superficial pozitiv, cei inghinali profunzi nefiind invadaţi.

Evoluţia postoperatorie a fost simplă.

Pacientul a efectuat la Institutul Oncologic Bucureşti 6 cure de chimioterapie sistemică

(Dacarbazin 200 mg/m2/5 zile + Cisplatinol 80 mg/m2) şi 3 milioane de unităţi de interferon

alfa-2 la 48 de ore. Pacientul este în viaţă la 33 de luni p.o. fără recidivă tumorală.

Fig.5. CT pelvis la 6 luni p.o.

Fig.6. PET la 12 luni po
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DISCUŢII

Tumora se poate dezvolta dintr-un nev pigmentar care creşte, cu contur neregulat, culoare

brună sau negricioasă, depăşind suprafaţa tegumentului. Simptome ca şi pruritul, senzaţia de

tensiune, durere precum şi erodare, sângerare, încrustare pot însoţi leziunea.

Diagnosticul diferenţial se face cu forma pigmentată a carcinomului bazocelular, nevii

melanocitari, papuloza bowenoidă, boala Bowen şi formele benigne a chistelor incluse în

epiderm.

Se practică excizie cu margine largă de siguranţă.

Examenul anatomo-patologic trebuie să precizeze: grosimea tumorii, comentarii asupra

oricărei ulceraţii, asupra posibilei invazii tumorale în marginile chirurgicale.

Societatea de dermatologie din Statele Unite recomandă, pentru leziunea in situ, o margine de

siguranţă de 0,5 cm; leziunile sub 2 mm necesită o margine de 1 cm; leziunile de peste 2 mm

grosime necesită margini de 2 cm.

Grosimea tumorii Marginea recomandată

In situ 0,5 cm

Sub 1 mm 1 cm

1-2 mm 1-2 cm

3-4 mm 2 cm

Peste 4 mm Cel puţin 2 cm

Sistemele de stadiere stadiază leziunea, ganglionii şi metastazele.

După excizia chirurgicală, se utilizează în funcţie de stadiu tratamentul adjuvant, constând în

chimioterapie şi imunoterapie (interferon şi interleukina-2). Orice ganglion inghinal palpabil

dă indicaţie de limfodisecţie ilioinghinală. Dacă grosimea tumorii este peste 1,5 mm, chiar în

absenţa ganglionilor palpabili se indică limfodisecţie regională.

Prezenţa metastazelor face ca prognosticul să fie extrem de rezervat.

Stadierea melanomului

A. Scala Breslow utilizează pentru stadiere adâncimea penetraţiei (practic grosimea) tumorii

în piele:

 <0,76 mm: risc mic de recidivă;
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 între 0,76-1,5 mm: risc mediu de recidivă;

 peste 1,5 mm: risc mare de recidivă.

B. Scala Clark utilizează pentru clasificare diferite nivele din piele care sunt penetrate de

tumoră:

 Nivelul 1 - „melanom in situ” localizare în epiderm;

 Nivelul 2 - celule de melanom în dermul papilar;

 Nivelul 3 - atingerea dermului reticular;

 Nivelul 4 - melanom penetrant în dermul reticular şi cel profund;

 Nivelul5 - penetrarea grăsimii subcutanate.

C. Clasificarea TNM

 T1 melanom sub 1 mm grosime;

 T2 între 1 şi 2 mm;

 T3 între 2-4 mm;

 T4 peste 4 mm sau cuiburi de melanocite la mai puţin de 5 cm în jurul tumorii

primare.

Elementul T se subdivide în a şi b după cum leziunile sunt ulcerate sau nu.

Elementul N:

 N1- un ganglion limfatic pozitiv;

 N2: 2-3 ganglioni pozitivi;

 N3: 4 sau mai mulţi ganglioni limfatici pozitivi.

a - micrometastaze în ganglionii limfatici, b - macrometastaze, c - metastaze în tranzit:

ganglioni la peste 5 cm de tumora primară care au semne de invazie a celulelor melanocitare

M1 – metastaze.

Utilizând clasificarea TNM melanoamele sunt clasificate în 4 stadii

 Stadiul 1 - fără ganglioni limfatici pozitivi sau diseminare neoplazică; tumora are sub

2 mm grosime sau sub 1 mm grosime dacă este ulcerată;

 Stadiul 2 - fără semne de diseminare sau ganglioni limfatici pozitivi; tumora are sub 2

mm grosime sau sub 1 mm grosime dacă este ulcerată;

 Stadiul 3 - prezenţa celulelor melanocitare în ganglionii limfatici;

 Stadiul 4 - melanom cu metastaze.

În Marea Britanie doar stadiul 1 poate fi tratat complet prin chirurgie. Stadiul 2 deasemenea

poate fi tratat chirurgical.

New Stage Groupings for Cutaneous Melanoma
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Clinical Staging a ; Pathologic Staging b

0 Tis N0 M0 Tis N0 M0

IA T1a N0 M0 T1a N0 M0

IB T1b N0 M0 T1b N0 M0

T2a N0 M0 T2a N0 M0

IIA T2b N0 M0 T2b N0 M0

T3a N0 M0 T3a N0 M0

IIB T3b N0 M0 T3b N0 M0

T4a N0 M0 T4a N0 M0

IIC T4b N0 M0 T4b N0 M0

IIIC Orice T N1 M0

N2

N3

IIIA T1-4a N1a M0

T1-4a N2a M0

IIIB T1-4b N1a M0

T1-4b N2a M0

T1-4a N1b M0

T1-4a N2b M0

T1-4a/b N2c M0

IIIC T1-4b N1b M0

T1-4b N2b M0

Orice T N3 M0

IV Orice T Orice N Orice M1

Datele provin din American Joint Committee on Cancer Staging System for Cutaneous

Lesions (2).

Urmărirea postoperatorie a pacienţilor constă în examen clinic, radiografie toraco-pulmonară,

determinarea nivelului seric al lactatdehidrogenazei şi fosfatazei alcaline. Alte investigaţii

cum ar fi CT, RMN şi scintigrafia osoasă se vor face pentru a diagnostica metastazele de

melanom.

Supravegherea pacienţilor se va face la 3-4 luni în primii 2 ani, la 6 luni între anii 3-5 apoi

anual.
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Supravieţuirea medie a fost de 43 de luni în grupul celor 14 pacienţi (1), doar 3 fiind în viaţă

la 5 ani. Totuşi se pare că melanomul scrotal are prognostic mult mai bun decât cel cu alte

localizări unde supravieţuirea este de circa 1 an.

CONCLUZII

Melanomul malign primar cu localizare urogenitală este o afecţiune rară. În literatura de

specialitate se arată că prognosticul acestei afecţiuni este sever, numai un număr redus de

pacienţi supravieţuind pe perioade mai îndelungate de timp după tratament. Totuşi se pare că

melanoamele scrotale se comportă ca şi cele cutanate putând avea un prognostic mai bun.
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