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SPITALUL CLINIC COLENTINA – Dermato-Venerologie 
 

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT 
 
 
 
AFECTIUNE: MELANOM 
SECTIA:     DERMATOLOGIE II  
 
 
DIAGNOSTIC: CLINIC, DERMATOSCOPIC, EXAMEN HISTOPATOLOGIC 
 
Criterii de diagnostic 
Anamneza: camera de garda – cabinete medicale individuale 
Examen clinic: camera de garda – cabinete medicale individuale 
Simptome şi semne clinice esenţiale 
  criteriile clinice ABCDE:  
Asimetrie 
Bordură indentată 
Culoare neuniformă / mozaic coloristic 
Dimensiuni > 6mm 
Evoluţie 
  nodul sau tumoră de culoare maro- sau neagră cu creştere rapidă 
  pată pigmentară cu contur neregulat, extindere lentă, devine după un timp 
proeminentă, apare la persoane vârstnice, cel mai frecvent pe faţă 
  pată pigmentară neregulată, cu creştere lentă, localizată pe degete, palmar, plantar 
  tumoră nepigmentată, proeminentă sau ulcerată 
 Orice leziune pigmentară care se modifică în scurt timp este suspectă de malignitate. 
 
Criterii de internare*  
  leziune pigmentară tumorală sau netumorală apărută de scurt timp, cu evoluţie rapidă 
  nev melanocitar care s-a modificat în ultimele luni (a crescut in dimensiuni, si-a 
modificat culoarea) 
 
 *In functie de aspectul clinic al leziunii (dimensiuni, regiune topografica, adenopatii 
prezente, metastaze prezente) medicul specialist dermatolog va lua decizia internarii in sectia 
Dermatologie II pentru tratament specific, sau indrumarea pacientului catre clinici de 
chirurgie generala sau plastica si oncologie (Institutul Oncologic Bucuresti, Clinica Oncologie 
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti).  
 
Explorări diagnostice 
 
Minimale 
  examen clinic 
  dermatoscopie 
  examen histopatologic al leziunii (biopsie excizională) pentru determinarea 
parametrilor de microstadializare histopatologică. (Efectuat in cadrul Clinicii Anatomie 
Patologica din cadrul Spitalului Clinic Colentina) 
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Se indică biopsie incizională numai în cazurile în care nu se poate realiza excizia terapeutică 
(dupa determinarea parametrilor de microstadializare histopatologică: nivel Clark, indice 
Breslow, se indruma pacientul catre o Sectie de oncologie) 
 
Investigatii paraclinice pentru stadializarea bolii: 
 teste de sânge: hemoleucogramă, LDH, TGO, TGP 
 palparea ariei ganglionare regionale: 
 - ganglioni palpabili: indrumare catre clinica de chirurgie oncologica pentru biopsie 
ganglionară, cu efectuarea examenului histopatologic 
 ecografia grupului sau grupurilor de ganglioni regionali pentru melanom > stadiu I B 
 ganglionul santinela pentru melanom > 1 mm (indrumare catre o clinica de chirurgie 
oncologica in care se poate efectua aceasta investigatie) 
 ecografia abdominală pentru melanom > stadiu I B 
 examen radiologic toracic: pentru tumori cu grosime Breslow > 1 mm 
 analiză imunohistologică specifica 
 analiză imunohistologică - Proteină S100, HMB-45 pentru situaţiile în care 
examenul histopatologic este neconcludent (Sectia Anatomie Patologica) 
 
Optionale 
 tomografie computerizată (in limita fondurilor disponibile)  
 rezonanţă magnetică (in limita fondurilor disponibile) 
 tomografie computerizată cu emisie de pozitroni (indrumare catre un serviciu ce 
beneficiaza de acest dispozitiv medical) 
 
 
Forme clinice şi complicaţii 
  Forme clinice: melanom extensiv în suprafaţă, melanom nodular, melanom acral, 
melanom dezvoltat pe lentigo malign. 
  Complicaţii:  
Metastaze: cutanate şi sistemice (cerebrale, pulmonare, hepatice ş.a.) 
 
Atitudine terapeutică 
 
Tratamentul în servicii dermatologice specializate 
 
 tratament chirurgical 
In functie de aspectul clinic al leziunii (dimensiuni, regiune topografica, adenopatii prezente, 
metastaze prezente) medicul specialist dermatolog va lua decizia efectuarii interventiei 
chirurgicale excizionale in sectia Dermatologie II, sau indrumarea pacientului catre clinici de 
chirurgie oncologica. 
 
Marginile de excizie recomandate sunt în funcţie de grosimea tumorii (indice Breslow) 
 
Grosime tumoră  margini libere excizie 
- Melanom in situ   0,5 cm 
-  1 mm    1 cm 
- > 1 mm    2 cm 
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  Avand in vedere ca grosimea exacta a tumorii poate fi stabilita numai in urma 
examenului histopatologic, se recomanda ca excizia unei tumori melanocitare cu diagnostic 
clinic de melanom sa se realizeze cu margini de siguranta de 2 cm. 
 
 
 indrumare catre serviciile de oncologie pentru efectuarea chimioterapiei (in functie de 
stadializarea bolii) (indrumare catre Institutul Oncologic Bucuresti, Clinica Oncologie 
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, servicii oncologice teritoriale) 
 
 Supraveghere : melanom cunoscut, tratat chirurgical, pentru control clinic şi paraclinic:  
 o dată pe an pentru melanom < 1 mm 
 o data la 3 luni timp de 5 ani pentru melanom > 1 mm 
o evaluare clinica 
o Rx toracic 
o Ecografie abdominală 
o Ecografie ganglionară/ ecografie de parti moi (daca este necesar, in 
functie de evolutie) 
o Tomografie computerizată, rezonanţă electromagnetică (daca este 
necesar si in limita fondurilor disponibile) 
 
 
Dispensarizare  
 în serviciul dermatologic: la 3 luni timp de 5 ani; anual după 5 ani 
 
Profilaxie – in clinica dermatologie 
 se supraveghează clinic, periodic, tegumentul în totalitate şi dermatoscopic nevii cu atipii 
clinice, mai ales la persoane care au istoric personal sau familial de melanom. 
 se excizează orice leziune suspectă de a fi melanom 
 se examinează histopatologic obligatoriu orice leziune excizată pentru suspiciune de 
melanom 
 educarea pacienţilor pentru autoexaminare lunară a tegumentului 
 leziunile suspecte de a fi melanom nu se temporizează: se trimit pentru examen 
dermatoscopic sau biopsie excizională 
 
 


