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Rezumat: Lentigo maligna reprezintă melanomul „in situ”. Când depășește membrana bazală devine 
lentigo maligna melanoma, cu prognostic similar celorlalte tipuri de melanom, cu ajustări în funcție de 
grosimea tumorii și gradul de invazie. Rata de progresie a LM în LMM este de 5-50%. LMM reprezintă 
4-15% din toate melanoamele maligne și 10-26% din melanoamele de la nivelul capului și gâtului. 
Obiective: analiza profilului histopatologic, cu accent asupra markerilor histopatologici de prognostic. 
S-au studiat și asocieri între markerii histopatologici. Material și metodă: Analiza a 28 buletine 
histopatologice cu diagnosticul de LM/LMM din arhiva secției de anatomopatologie a Spitalului Clinic 
Colentina din București. Durata studiului 2003-2013. Analiza statistică a datelor s-a făcut cu SPSS 
19.0. Graficele au fost realizate cu Tableau 8.2 Rezultate: În lot sunt 20 femei și 8 bărbați cu vârsta 
medie de 66 ani; 24 leziuni sunt la nivelul capului; stadializarea pT -  pT is-7cazuri, pT1-14 cazuri, pT2- 
1 caz și pT 3 și 4, câte 2 cazuri. Grosimea tumorală medie este de 1,03mm; Indexul mitotic este mai 
mare de 6 mitoze/câmp în două cazuri Concluzii: 20/28 cazuri sunt diagnosticate în forma incipientă, 
vindecabile chirurgical. Aspectele demografice precum vârsta și preponderența feminină sunt 
asemănătoare cu cele descrise în literatură. 
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Abstract: Lentigo maligna is the melanoma “in situ”. When invades the dermis, it becomes lentigo 
maligna melanoma and the prognostic features are identical to all other melanomas according to size 
and level of invasion. The rate of progression of LM to LMM is 5-50%. LMM represents 4-15% of all 
malignant melanomas and 10-26% of melanomas of the head and neck. Objectives: histopathological 
profile analysis, with emphasis on histopathological prognostic markers. They were studied the 
associations between histopathological markers. Method: Analysis of 28 histopathological reports 
having diagnosis of LM/LMM from the archive of the Pathology Department - Colentina Clinical 
Hospital in Bucharest (from 2003 to 2013). Statistical analysis of data was done with SPSS 19.0. Graphs 
were made with Tableau 8.2. Results: In the study, there are 20 women and 8 men with a mean age of 66 
years; 24 lesions are to the head; pT staging is as follows - pT is-7cases, pT1-14 cases pT2- 1 case and 
pT 3 and 4, 2 cases each. Mean tumour thickness is 1,03mm; The mitotic index is greater than 6 mitoses 
/ HPF in two cases. Conclusions: 20/28 cases are diagnosed in early stages, curable surgically. 
Demographics such as age and female preponderance are similar to those described in the literature. 
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INTRODUCERE 
 Termenul de lentigo maligna (LM) este folosit de 
către clinicieni și histopatologi pentru melanomul “in situ”, când 
leziunea este limitată la nivelul epidermului; transformarea în 
lentigo maligna melanoma (LMM) presupune depășirea 
membranei bazale și invazia dermului, acolo unde metastazarea 
este posibilă.(1) Ambele reprezintă un subtip de proliferări 
melanocitare maligne (conform criteriilor Organizației Mondiale 
a Sănătății).(2) Prezintă inițial o fază de creștere radială lentă, 
iar în momentul în care invazia s-a produs, prognosticul este  
identic cu a celorlalte tipuri de melanom. Leziunile apar în mod 
special la nivelul pielii expuse în mod cronic la radiațiile 
ultraviolete, mai ales la vârstnici (vârsta medie de apariție a 
leziunii este 67 ani), cele mai multe studii afirmă o 
preponderența feminină, iar din punct de vedere al localizării s-
au descris mai frecvent la nivelul capului și gâtului unde 
evoluează de la zone mai mult sau mai puțin pigmentate până la 
leziuni care prezintă aspecte tipice identificabile în melanom. 

Diagnosticul de melanom ar trebui considerat în cazul tuturor 
leziunilor melanocitare care prezintă modificări în ceea ce 
privește culoarea, dimensiunea sau forma. Prezența leziunilor 
asimetrice cu margini neregulate și cu variații de culoare, având  
diametrul mai mare de 6mm (criteriile ABCD de diagnostic 
clinic al melanomului) prezintă indicație de biopsiere în vederea 
confirmării diagnosticului.(3)  
 Un prognostic nefavorabil este dat de invazia 
compartimentelor anatomice (indicele Clark), de grosimea 
tumorală (indicele Breslow) (4), de prezența regresiei tumorale 
(leziunile aflate în faza de creștere radială metastazează doar 
dacă este prezentă și regresia tumorală) (5), de prezența invaziei 
perivasculare, de localizare (melanoamele de la nivelul 
membrelor au un prognostic mai bun decât acelea situate la 
nivelul capului și trunchiului), de gen (femeile au un prognostic 
mai bun decât bărbații în unele studii) (6), vârsta mai mare de 60 
ani și prezența a mai mult de 6 mitoze/câmp. Ulcerațiile care nu 
apar în contextul unui traumatism, indiferent de diametru, 
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reprezintă un factor de prognostic independent asociat unei 
evoluții nefavorabile, aspect bine consolidat în literatura de 
specialitate.(7) Faza de creștere verticală cu celule fusiforme 
este caracteristică LMM. Prezența infiltratului inflamator 
intratumoral este un factor de prognostic favorabil, fiind 
proporțional cu supraviețuirea.(8) Prezența melanofagelor are 
impact asupra supraviețuirii, de asemenea.(9) 
 

SCOP 
 Prezentarea experienței noastre în ceea ce privește 
analiza datelor histopatologice, în special a celor cu valoare 
prognostică, descrise la pacienții cu LM/LMM dintr-un 
departament de anatomopatologie de referință din București; 
datele statistice ar putea fi utile pentru viitoarele studii și 
prevenție în regiune. Un alt scop a fost identificarea asocierilor 
semnificative statistic între factorii histopatologici. Datele nu 
includ aspecte legate de recurență și supraviețuire. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
 Este un studiu retrospectiv, monocentric 
(Departamentul de Anatomopatologie a Spitalului Clinic 
Colentina, București), aprobat de Comisia de Etică, realizat pe 
cazurile de LM/LMM diagnosticate între anii 2003 și 2013. S-au 
studiat  buletinele histopatologice cu diagnosticul LM/LMM din 
arhiva spitalului. Menționăm că nu am avut acces la alte 
documente medicale pentru a obține date clinice. Analiza 
statistică s-a realizat cu ajutorul SPSS 19.0, iar graficele s-au 
realizat în programul Tableau 8.2. Corelațiile între variabile s-au 
studiat cu Pearson chi-square test sau Fisher’s exact test și 
Gamma și s-a considerat a fi cu semnificație statistică p<0,05. 
Datele colectate au fost: vârsta, genul, localizarea leziunii, 
descrierea leziunii, diagnosticul clinic; s-au notat aspectele 
chirurgicale (limita de rezecție laterală și în profunzime) și 
stadializarea tumorală (indicele Clark, stadiul pT, grosimea 
tumorală- indicele Breslow și prezența ulcerațiilor). 
 

REZULTATE 
 Au fost incluse în studiu 28 cazuri, 20 femei și 8 
bărbați. Vârsta medie de apariție a leziunii este 66 ani ( Min. 37 
vs Max. 87). În ceea ce privește topografia, 24 dintre leziuni 
sunt localizate la nivelul capului (mai ales la nivelul obrazului,  
în cazul ambelor sexe), 2 leziuni la nivelul  toracelui și 2 leziuni 
la nivelul membrelor. Distribuția indicelui Clark este 
următoarea: stadiul I- 12 cazuri; stadiul II- 8 cazuri; stadiul III- 2 
cazuri; stadiul IV- 5 cazuri; stadiul V- 1 caz (figura nr. 1).  
 
Figura nr. 1. Nivelul Clark și suma numărului de cazuri. 
Dimensiunea reprezintă suma numărului de cazuri. 
Culoarea reprezintă suma numărului de cazuri 

 
 Grosimea tumorală medie este 1,03mm (grosime 
medie femei 1,34mm vs bărbați 0,256). Mai puțin de 1 
mitoză/câmp s-a identificat în 9 cazuri, 1-6 mitoze/câmp în 6 
cazuri și mai mult de 6 mitoze/câmp în 2 cazuri. Diametrul 
mediu al leziunii este 1,59 cm (mediana 1,5 cm, deviația 
standard=0,722; min=0,3; max=3). Nu s-au evaluat prezența 

metastazelor și a adenopatiilor, deci, stadializarea TNM nu este 
completă. În ceea ce privește stadializarea pT, distribuția 
cazurilor este următoarea:  pT is-7 cazuri, pT1-14 cazuri, pT2- 1 
caz,  pT3 și 4, câte 2 cazuri în fiecare categorie. Prezența 
ulcerației s-a descris în 5/28 cazuri încadrate în stadializarea pT 
astfel:  1b (1 caz), 2b (1 caz), 3b (1 caz), 4b (2 cazuri). În toate 
cazurile, limita inferioară de rezecție este fără invazie; ¼ din 
limitele laterale de rezecție sunt invadate (medie=1,82; 
mediana=0,45; deviație standard=2,6; min=0,0; max=9,25); într-
un caz invazia nu s-a putut evalua din cauza artefactelor.  
 

DISCUŢII 
 În România sunt puține date despre incidența  
LM/LMM. Datele din publicații, în general, oferă informații 
despre melanomul extensiv în suprafață și melanomul lentiginos 
acral și mai puține date despre LM/LMM.(10) În aceste condiții 
nu trebuie să ne mire numărul mic de cazuri din acest studiu. O 
altă explicație ar fi faptul că, conform datelor cunoscute, acest 
tip de  melanom este frecvent întâlnit la persoanele cu fenotip 
cutanat Fitzpatrick  I și II, iar în România majoritatea este 
fenotip Fitzpatrick III. Datele epidemiologice identificate în 
acest studiu, precum vârsta- predominanța decadei a șasea și 
preponderența feminină sunt similare celor publicate.(11) Se 
remarcă faptul că diametrul și adâncimea sunt mai crescute la 
cei cu vârste mai înaintate, probabil în contextul scăderii 
imunității odată cu îmbătrânirea (10), însă nu s-a dovedit a avea 
semnificație statistică în studiul nostru (figura nr. 2).  
 
Figura nr. 2. Asociere între dimensiunea leziunii (cm) și 
vârstă. Dimensiunea leziunii (cm) și vârsta. Culoarea 
prezintă detalii despre dimensiunea leziunii (cm). 
Dimensiunea reprezintă suma numărului de cazuri. Sunt 
notate dimensiunea leziunii și vârsta 

 
 Deși în studiul nostru au fost mai multe femei decât 
bărbați cu leziuni situate la nivelul obrazului, statistic nu are 
semnificație asocierea între locație și gen (p= 4,729). Asocierea 
între indicele Clark și grosimea Breslow este importantă dar fără 
semnificație statistică (figura nr. 3).  
  
Figura nr. 3. Asociere între nivelul Clark și indicele Breslow 
Nivelul Clark, indicele Breslow (grosime în mm) și numărul 
de cazuri. Dimensiunea reprezintă suma numărului de 
cazuri. Culoarea reprezintă suma numărului de cazuri 
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 Marginile de excizie pot fi inadecvate fie din cauza 
marginilor invadate subclinic, cât și în contextul afectării 
funcționale atunci când marginile leziunii sunt adiacente 
ochiului sau gurii.  
 

CONCLUZII 
 Cei mai mulți dintre pacienți (12 cazuri) au fost 
diagnosticați într-o fază incipientă, nivel Clark I, vindecabili 
chirurgical. Deasemenea, 20/28 cazuri  sunt diagnosticați în faza 
incipientă, cu un prognostic foarte bun. Preponderența feminină, 
vârsta la momentul diagnosticului și localizarea leziunii sunt 
descrise similar literaturii. Ar fi util ca studii prospective pe 
scară largă să includă acești parametrii și asocieri de parametrii.  
 Notă: 
 Suntem recunoscători doamnei Conferențiar Dr. 
Sabina Zurac, Histopatologie, UMF „Carol Davila” din 
București, pentru ajutor. 
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