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Spitzoid Melanom: On Yaﬂ›nda Erkek Olgu
Spitzoid Melanoma: A Ten Year-Old Boy
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ÖZET
Spitzoid melanom, klinik ve histopatolojik olarak tan› konmas› oldukça güç olan
nadir bir melanom alt tipidir. Melanomun çocuklarda oldukça nadir görülmesi
nedeniyle literatürde çocukluk ça¤›nda görülen Spitzoid melanomlar›n özelliklerine dair bilgi oldukça k›s›tl›d›r. Burada Spitzoid melanom saptanan 10
yaﬂ›nda bir çocuk olgu sunulmuﬂtur. Bu olgu vesilesiyle klinik ve dermoskopik
özellikler karakteristik olmad›kça, hasta çocuk bile olsa, vasküler lezyon ay›r›c›
tan›s›nda melanomun mutlaka ak›lda tutulmas› gereklili¤i vurgulanm›ﬂt›r.
(Güncel Pediatri 2008; 6: 127-9)
Anahtar kelimeler: Spitzoid melanom, dermoskopi, melanom
SUMMARY
Spitzoid melanoma is a rare variant of melanoma, in which the clinical and
histopathologic diagnoses are difficult. Data on the features of Spitzoid
melanoma in children is limited in the literature, since melanoma is rarely seen
in childhood. Here, we report a 10 year-old child with a Spitzoid melanoma. By
the means of this case, it has been emphasized that melanoma should be considered in the differential diagnosis of vascular lesions even seen in childhood,
unless the clinical and dermoscopic features are characteristic for an entity.
(Journal of Current Pediatrics 2008; 6: 127-9)
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Giriﬂ
Çocuklarda primer deri tümörleri çok nadir görülmektedir. En s›k görülen deri tümörü melanomdur. Çocukta melanom insidans› milyonda birdir ve tüm çocukluk ça¤› malignitelerinin yaklaﬂ›k %1-3’ünü oluﬂturmaktad›r (1-3). Hastal›¤›n nadir görülmesi melanom olas›l›¤›n›n akla gelmemesi ve dolay›s›yla erken tan› konamamas›na neden olmaktad›r. Bunun sonucunda çocuk hastalarda melanomun tan› an›ndaki tümör kal›nl›¤›, eriﬂkinlere k›yasla daha fazla olarak bulunmaktad›r (>1,5mm)
(1,4,5). Yap›lan bir çal›ﬂmada çocuk hastalarda melanom
tan›s›n›n %60’a varan oranda atland›¤› ortaya konulmuﬂtur (5).
Çocukluk ça¤› melanomlar› Barnhill taraf›ndan üç
grupta incelenmektedir; 1. eriﬂkin tipi melanom 2. nevoid hücreli melanom ve 3. Spitz benzeri melanom ya da di¤er ad›yla Spitzoid melanom (6).

Spitzoid melanom, Spitz nevüse benzer morfolojik
özellikler gösteren, klinik ve histopatolojik olarak tan›
konmas› oldukça güç olan nadir bir melanom varyant›d›r
(7). Çocukta Spitzoid melanom tan›s›n›n konmas› hem
morfolojik olarak Spitz nevüse benzer özellikler göstermesi hem de çocukta Spitz nevüsün s›k görülmesi nedeniyle daha da güçtür.
Literatürde çocukluk ça¤›nda görülen Spitzoid melanomlar›n klinik özelliklerine dair bilgi oldukça k›s›tl›d›r.
Öte yandan bildi¤imiz kadar›yla bu yaﬂ grubunda saptanan Spitzoid melanomun dermoskopik özellikleri bugüne
kadar bildirilmemiﬂtir.
Burada, Spitzoid melanom saptanan 10 yaﬂ›nda bir
çocuk olgu dermoskopik bulgular eﬂli¤inde sunulmuﬂtur.

Olgu
On yaﬂ›ndaki erkek hasta, sa¤ lomber bölgede beﬂ
ayd›r var olan ve h›zla büyüme gösteren 0,6x 0,5 cm bo-
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yutlar›nda, k›rm›z›/mavi-gri renkli, üzerinde hemorajik
krut izlenen, düzgün s›n›rl› nodüler lezyon nedeni ile baﬂvurdu (Resim 1a). Lezyonun dermoskopik bak›s›nda periferde mavi-beyaz yap›, homojen kahverengi pigmentasyon ve skuam, merkezde ise ülserasyon ve hemorajik
krut izlendi (Resim 1b). Lezyon klinik olarak irrite bir vasküler lezyonu an›msatmakla birlikte, atipik klinik ve dermoskopik özellikleri nedeniyle, melanom olas›l›¤› göz
önünde bulundurularak eksize edildi. Histopatolojik incelemede yüzeyde geniﬂ ülserasyon oluﬂturmuﬂ, genel
olarak simetrik bir geliﬂim gösteren tümör görüldü. Tümörü oluﬂturan hücreler tombul, i¤si görünümde olup
nukleoluslar› belirgindi ve dermada kompakt geliﬂim örne¤i göstermekte idi. On büyük büyütme alan›nda 9 mitoz görüldü. Ki-67 (MIB-1) %15 saptand› (Resim 2). Olgu
nodüler malign melanom (Spitzoid tip) olarak de¤erlendirildi. Tümörün kal›nl›¤› 2,9 mm idi. Tetkiklerinde metastaz saptanmayan olgu izleme al›nd›.

Tart›ﬂma
Spitzoid lezyonlar, bir ucunda Spitz nevüs, di¤er
ucunda ise Spitzoid melanom, arada ise atipik Spitz nevüs, atipik Spitzoid tümör veya malignite potansiyeli bilinmeyen Spitzoid tümör (Spitzoid tumor of uncertain
malignant potential, STUMP) olarak de¤iﬂik ﬂekillerde
isimlendirilen hem Spitz nevüs hem de melanomun özelliklerini taﬂ›yan vakalar›n bulundu¤u bir spektrum olarak
kabul edilebilir (8).
Spitzoid melanom, melanomun bir alt tipi olup klinik
ve histopatolojik olarak benign melanositik nevüs olan
Spitz nevüse benzemektedir. Tipik olarak piyojenik granülomu and›ran, keskin ve düzgün s›n›rl›, amelanotik, papül veya nodül ﬂeklindedir. Baz› lezyonlar pigmente olabilir.
Spitzoid melanomlarda genellikle nodüler olduklar›
için di¤er melanomlarda pozitif olan ABCD (asimetri, s›n›r düzensizli¤i, renk de¤iﬂikli¤i, >6mm çap oran›) kural›
geçerli de¤ildir ve bu nedenle klinisyenler taraf›ndan ko-

Resim 1. (a) K›rm›z›/mavi-gri renkli, üzerinde hemorajik krut izlenen,
düzgün s›n›rl› nodüler lezyon. (b) Lezyonun dermoskopik bak›s›nda
periferde mavi-beyaz yap›, homojen kahverengi pigmentasyon ve
skuam, merkezde ise ülserasyon ve hemorajik krut izlendi

layl›kla gözden kaç›r›labilir. Ço¤u melanomda özellikle
nodüler melanomlarda oldu¤u gibi tan›da alt›n standart
histopatolojik incelemedir. Histopatolojik olarak asimetri, yuvalar›n düzensiz oluﬂu, Kamino cisimciklerinin bulunmamas›, mitotik aktivitenin yüksek olmas›, özellikle
lezyonun taban›nda mitoz varl›¤› veya anormal mitozun
var olmas› ve Ki-67 pozitifli¤i (MIB-1) Spitzoid melanomu
destekleyen bulgulard›r (2,9). Ancak tan› aﬂamas›nda
patologlar›n da oldukça dikkatli olmas› gerekmektedir.
Özellikle Spitz nevüs ve Spitzoid melanomun histopatolojik benzerlikleri ve çocuk hastaya melanom tan›s› koyman›n zor olmas› nedeniyle bazen en deneyimli patologlar taraf›ndan bile melanom tan›s› atlanabilmektedir (10).
Spitzoid melanomun Spitz nevüsten ayr›m› zordur ve
baz› olgularda ay›r›c› tan› metastaz varl›¤› ya da fatal
seyretmesi ile yap›l›r (2,6). Literatürde sadece lenf nodu
metastaz› olup uzak organ metastaz› olmayan olgular›n
yan› s›ra, tüm vücutta yayg›n metastaz› olup ilerleyici ve
fatal seyreden olgular da bildirilmektedir (6,11,12).
Melanomun prognozu primer tümörün kal›nl›¤›na, ülserasyon varl›¤›na, lenf nodu tutulumuna ba¤l›d›r. Yaﬂ›n
da prognostik faktörlerden biri oldu¤u öne sürülmüﬂtür.
Ferrari ve ark. (13) melanom tan›l› çocuklar üzerinde
yapt›¤› bir çal›ﬂmada 122 ayl›k izlemde 5 y›ll›k yaﬂam oran›n› %70 olarak saptam›ﬂlard›r. Ayn› çal›ﬂmada 10 yaﬂ alt› çocuklarda bu oran %90 iken, daha büyük çocuklarda
bu oran %47 olarak tespit edilmiﬂtir. Pol-Rodriquez ve
ark. (11) 0-17 yaﬂ aral›¤›ndaki 82 Spitzoid melanom tan›l›
çocukta yapt›klar› araﬂt›rmada, 0-10 yaﬂ aral›¤›ndaki çocuklarda 5 y›ll›k yaﬂam oran›n› %80, 10 yaﬂ üzerinde ise

Resim 2. (a) Yüzeyde geniﬂ ülserasyon, simetrik nodüler geliﬂim
gösteren tümör. (b) dermada geniﬂ nodülasyonlar›n oluﬂturdu¤u
solid görünüm. (c) Spitzoid görünümde epiteloid hücrelerin yak›n
görüntüsü ve belirgin mitotik aktivite. (d) Proliferatif aktivitenin
immunhistokimyasal yans›mas› (MIB-I)
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%49 olarak saptam›ﬂlard›r. Spitz nevüs ve Spitzoid melanomun ay›r›c› tan›s›n›n güçlü¤ü nedeniyle bu çal›ﬂmaya
sadece metastaz saptanan hastalar dahil edilmiﬂtir.
Spitzoid melanomun çok nadir görülmesi nedeniyle
uzun dönem izleme dair yap›lan geniﬂ olgu çal›ﬂmalar›
bulunmamaktad›r.
Malign melanom, pediatrik yaﬂ grubunda nadir görülmesine ra¤men, çocuklarda pigmente olan veya olmayan tüm deri lezyonlar›n›n mutlaka dikkatlice de¤erlendirilmesi ve ﬂüpheli olanlar›n eksize edilmesi gerekmektedir. Biz de olgumuzu, nadir görülmesi ve dermoskopik
özellikler karakteristik olmad›kça, vasküler leyon ay›r›c›
tan›s›nda melanomun mutlaka ak›lda tutulmas› gereklili¤ini vurgulamak amac›yla sunduk.
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