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Czerniak z³oœliwy, nowotwór wywodz¹cy siê z melanocytów zlokalizowanych g³ównie w obrêbie skóry, uwa¿any jest za jeden z najgroŸniejszych
nowotworów cz³owieka, mimo i¿ wczeœnie rozpoznany jest wyleczalny w
bardzo wysokim odsetku, poprzez proste wyciêcie chirurgiczne. Oko³o 25%
czerniaków zlokalizowanych jest na skórze g³owy i szyi, przy czym umiejscowienie to, w obrêbie skóry, jest najtrudniejsze do leczenia i rokowniczo
najmniej korzystne. G³ównym czynnikiem ryzyka jest nadmierna ekspozycja
na s³oneczne promieniowanie UVB u ludzi rasy bia³ej z jasn¹ karnacj¹ skóry
i obecnoœæ licznych znamion barwnikowych na skórze. Podstawowe znaczenie dla rozpoznania ma umiejêtnoœæ rozró¿nienia miêdzy ³agodnymi, powszechnie wystêpuj¹cymi zmianami barwnikowymi skóry a czerniakiem. G³êbokoœæ naciekania czerniaka w obrêbie skóry jest g³ównym czynnikiem decyduj¹cym o miejscowym zaawansowaniu choroby. Szerokoœæ marginesów
wyciêcia chirurgicznego jest uzale¿niona od stopnia zaawansowania miejscowego. Poniewa¿ rokowanie zale¿y w g³ównej mierze od zaawansowania
choroby, powodzenie terapii zarówno w indywidualnych przypadkach, jak
i poprawa ogólnych wskaŸników wyleczalnoœci zale¿¹ od umiejêtnoœci wczesnego rozpoznania choroby. Czerniaki w obrêbie b³on œluzowych g³owy i
szyi, jak i rzadko wystêpuj¹ce czerniaki amelanotyczne w obrêbie skóry, s¹
rozpoznawane póŸno z uwagi na nietypowy obraz kliniczny i rokuj¹ Ÿle.
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Czerniak z³oœliwy (melanoma malignum – MM) jest
z³oœliwym nowotworem wywodz¹cym siê z melanocytów, zlokalizowanych g³ównie w obrêbie warstwy podstawnej nab³onka skóry i sporadycznie pojawia siê wszêdzie tam, gdzie ulokowane mog¹ byæ melanocyty, migruj¹ce we wczesnym okresie zarodkowym (z rynienki
nerwowej) – w siatkówce, b³onie œluzowej górnego odcinka dróg oddechowej i pokarmowej, czy w oponach
mózgu.
Czerniak z³oœliwy uwa¿any jest za jeden z najgroŸniejszych nowotworów cz³owieka, mimo i¿ rozpoznany

Melanoma, the neoplastic growth derived from melanocytes localized
mainly in the skin, is commonly recognized as one of the most dangerous
human malignancies, despite the fact that, early diagnosed, is successfully
treated in a high proportion of cases by simple surgical excision. About 25%
of melanomas are localized in head and neck skin, and this particular localization is most difficult to treat, and the prognosis is less favorable. The main
risk factors of melanoma are extensive exposure to solar UBV radiation in
fair-skinned white people, and multiple occurrence of naevi on the skin. Of
crucial importance for the correct diagnosis is the ability to distinguish between naevi and the true melanoma. The depth of melanoma infiltration
into the skin is the main factor of local advancement of the disease. This
factor is crucial for determining the width of surgical margins. Because the
prognosis of melanoma treatment depends mainly on the stage of development of the disease, better results in individual cases as well as overall
improvement of melanoma treatment depend on the ability to diagnose the
disease at an early stage of its development. The mucosal melanoma and
amelanotic melanoma in head and neck region are diagnosed usually late
due to atypical clinical appearance, and so the prognosis in this group is
poor.
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we wczesnym okresie zaawansowania klinicznego jest
wyleczalny w bardzo wysokim odsetku, poprzez proste
wyciêcie chirurgiczne. Jednak w wy¿szych stopniach
zaawansowania staje siê czêsto chorob¹ œmierteln¹, co
w powi¹zaniu z obserwowanym na œwiecie w ostatnich
50-ciu latach sta³ym dynamicznym wzrostem zachorowañ na MM powoduje, ¿e problem w³aœciwej diagnostyki i postêpowania leczniczego w przypadku MM staje
siê jednym z kluczowych problemów wspó³czesnej onkologii. Oko³o 25% MM zlokalizowanych jest na skórze g³owy i szyi, przy czym umiejscowienie to, w obrêbie skóry, jest rokowniczo najmniej korzystne [1-3].
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Epidemiologia
Sta³y wzrost zachorowañ na MM obserwuje siê w ostatnich 50-ciu latach g³ównie tam, gdzie ludzie rasy bia³ej skolonizowali strefê podzwrotnikow¹ i s¹siaduj¹ce
szerokoœci geograficzne. W Australii MM jest 4-tym,
co do czêstoœci zachorowañ, z³oœliwym nowotworem
w populacji ogólnej [4]. W USA, gdzie w ostatnim
æwieræwieczu liczba zachorowañ na MM podwaja siê
œrednio co 6 lat, MM jest obecnie na 5-tym miejscu
wœród zachorowañ na nowotwory z³oœliwe u mê¿czyzn
i 7-mym u kobiet [1, 2].
W Polsce sytuacja nie jest tak alarmuj¹ca. Zachorowania na MM w Polsce, w 2002 r. znalaz³y siê na
17 miejscu zarówno u kobiet jak i u mê¿czyzn, stanowi¹c odpowiednio M – 1,4%, K – 1,8% wszystkich nowotworów z³oœliwych i jest to w ostatnim 5-leciu obraz
stabilny. W 2002 r. zarejestrowano 822 przypadki MM
u mê¿czyzn (4,4/100 tys.) i 1009 u kobiet (5,1/100
tys.). Zgony na MM w Polsce w 2002 r. to M = 424;
K = 451, co stanowi 2,3/100 tys. zarówno u kobiet, jak
i u mê¿czyzn [5].
Wyleczalnoœæ MM zale¿y w g³ównej mierze od
wczesnego rozpoznawania tego nowotworu i w spo³eczeñstwach, w których œwiadomoœæ zagro¿enia czerniakiem z³oœliwym jest wysoka, wiêkszoœæ przypadków MM
rozpoznawana jest we wczesnym stadium zaawansowania klinicznego. Dziêki temu np. w Wielkiej Brytanii
z powodu MM umiera jedynie 25% choruj¹cych na ten
nowotwór [4].
Patogeneza; czynniki ryzyka
G³ównym, dobrze udokumentowanym czynnikiem
ryzyka rozwoju MM jest nadmierna ekspozycja na promienie s³oneczne w po³¹czeniu z jasn¹ karnacj¹ skóry
(rude w³osy, niebieskie oczy) i ze sk³onnoœci¹ do oparzeñ s³onecznych [4, 6, 7]. Generalnie – im ciemniejsza
karnacja skóry, tym ryzyko rozwoju czerniaka mniejsze.
Z karnacj¹ skóry zwi¹zana jest nie tylko iloœæ, ale i typ
melaniny. W melanocytach ludzi rasy czarnej dominuje eumelanina, u ludzi rasy bia³ej, zw³aszcza typu „celtyckiego” phaeomelanina, która zdaniem czêœci badaczy
mo¿e potêgowaæ mutagenny wp³yw promieniu UVB na
obecne w skórze melanocyty [cyt. 4]. Sporadycznie obserwowane rodzinne wystêpowanie MM wi¹zaæ nale¿y
raczej z podobnym fenotypem w obrêbie rodziny (jasna
skóra; piegi, liczne znamiona barwnikowe), ni¿ z defektem chromosomalnym. Poszukiwania uwarunkowañ genetycznych czerniaka nie przynios³y, jak dot¹d, definitywnych ustaleñ. Wœród chorób dziedzicznych predysponuj¹cych do czêstszego wystêpowania czerniaka wymieniæ nale¿y skórê barwnikow¹ pergaminowat¹ (xeroderma pigmentosum), (dziedziczenie autosomalne recesywne), w której to chorobie, w wyniku zaburzenie
mechanizmów naprawy DNA, w fibroblastach skóry
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dochodzi do rozwoju nowotworów nab³onkowych skóry, z regu³y ju¿ przed 10-tym rokiem ¿ycia, ale równie¿
i MM. Inn¹ chorob¹ dziedziczn¹ zwiêkszaj¹c¹ czêstotliwoœæ wystêpowania MM jest autosomalny dominuj¹cy zespó³ rodzinnego wystêpowania znamion atypowych
( familial atypical multiple mole-melanoma –
FAMMM). Jednak oba te schorzenia wystêpuj¹ rzadko
i w epidemiologii MM nie odgrywaj¹ istotnego znaczenia [2, 4, 6, 8].
Rzadko spotykane wrodzone znamiona barwnikowe, zw³aszcza tzw. znamiona olbrzymie (œrednicy powy¿ej 20 mm, ow³osione, o nierównej powierzchni i nieregularnej pigmentacji), w ca³ym póŸniejszym ¿yciu
stwarzaj¹ ryzyko 5-20% transformacji w MM [1, 2].
Potencjalnym, czêstym miejscem rozwoju MM s¹
znamiona barwnikowe nabyte. Rzadko spotkaæ mo¿na
ludzi rasy bia³ej, których skóra wolna jest ca³kowicie od
znamion barwnikowych nabytych; z regu³y ich liczba
narasta do 30 roku ¿ycia, a potem sukcesywnie zmniejsza siê. Mimo i¿ 30-50% czerniaków pojawia siê na bazie znamion nabytych, to dopiero >100 znamion nabytych na skórze osoby doros³ej i >50 na skórze dziecka
nale¿y traktowaæ jako czynnik podwy¿szonego ryzyka
rozwoju czerniaka [2]. W okresie ca³ego ¿ycia obserwuje siê swoist¹ ewolucjê obecnych w skórze znamion nabytych. W dzieciñstwie i m³odoœci przewa¿aj¹ znamiona „junctional ” – z akumulacj¹ melanocytów w warstwie
podstawnej nab³onka; w doros³ym ¿yciu dominuj¹ tzw.
znamiona z³o¿one, z akumulacj¹ melanocytów równie¿
w skórze w³aœciwej i wreszcie z up³ywem lat ¿ycia pojawiaj¹ siê znamiona wewn¹trzskórne, w znacznej mierze
pozbawione pigmentacji i przypominaj¹ce p³askie naczyniaki. Wiêkszoœæ znamion nabytych we wszystkich
opisanych fazach ma œrednicê <5 mm, regularne brzegi
i równomiern¹ pigmentacjê. Najistotniejszym czynnikiem ryzyka transformacji znamion nabytych w MM
jest ich ogólna iloœæ na skórze, a nastêpnie ich przewlek³e mechaniczne dra¿nienie [4, 8].
Baczn¹ uwagê nale¿y zwracaæ na tzw. znamiona atypowe, znacznie czêœciej poprzedzaj¹ce rozwój czerniaka. Znamiona atypowe s¹ z regu³y wiêksze, o nieregularnyh brzegach i czêsto uniesione ponad poziom otaczaj¹cej skóry. W odró¿nieniu od znamion nabytych, atypowe znamiona pojawiaæ siê mog¹ w ci¹gu ca³ego ¿ycia.
Plama soczewicowata (lentigo maligna – LM) jest
traktowana jako czerniak z³oœliwy in situ. Uszkodzenie
skóry przy d³ugotrwa³ej ekspozycji na s³oñce, przebyte
oparzenia s³oneczne oraz skóra starzej¹ca siê uwa¿ane s¹
za czynniki predysponuj¹ce do rozwoju lentigo maligna, zmiany skórnej najczêœciej lokalizuj¹cej siê w³aœnie
na skórze g³owy i szyi. LM w pocz¹tkowej fazie jest p³ask¹,
jednolicie zabarwion¹ zmian¹ barwnikow¹, która stopniowo powiêksza siê, staje siê coraz ciemniejsza i nieregularnie wybarwiona. Odsetek LM, z regu³y wolno transformuj¹cych w czerniaka na pod³o¿u plamy soczewicowatej
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(lentigo maligna melanoma – LMM) jest oceniany na
5-50% [4, 7, 9]. Czêœæ autorów [9] uwa¿a, ¿e wszystkie
LM ulegn¹ transformacji w LMM, jeœli tylko pacjent
bêdzie ¿y³ wystarczaj¹co d³ugo.
Poszukiwania czynników ryzyka rozwoju MM zale¿nych od pracy zawodowej doprowadzi³o do paradoksalnych konkluzji. W rozwiniêtych krajach Europy,
Ameryki, czy Australii, to relatywnie m³odzi pracownicy umys³owi (white collar jobs), czêœciej padaj¹ ofiar¹
MM ni¿ stale pracuj¹cy na otwartej przestrzeni pracownicy fizyczni. Przypuszczalnie rozwój MM bardziej
zale¿y tu od stylu ¿ycia, ni¿ od pracy. Wœród „klasy
œredniej” krótkie, ale bardzo intensywne ekspozycje na
s³oñce w okresach urlopów, czy wyjazdy do „ciep³ych
krajów” stanowi¹ wiêksze zagro¿enie ni¿ praca z ekspozycj¹ d³ugotrwa³¹, nie prowadz¹ca z regu³y do ostrych
oparzeñ s³onecznych. Nie udowodniono, aby stosowanie kremów ochronnych z filtrami UV zmniejsza³o ryzyka wynikaj¹cego z krótkotrwa³ej, ale bardzo intensywnej ekspozycji na s³oñce [4].
Ryzyko rozwoju czerniaka jest znamiennie wy¿sze
u leczonych przewlekle lekami immunodepresyjnymi
(np. po przeszczepach narz¹dów) i u osób które chorowa³y, b¹dŸ choruj¹ na raka skóry [2, 10].
Szkocka grupa badañ nad MM wylicza cztery niezale¿ne czynniki ryzyka [8]:
- du¿a liczba znamion nabytych: >100 u doros³ych
i >50 u dzieci (najistotniejszy czynnik),
- skóra piegowata, czy z ciemnymi przebarwieniami,
- znamiona atypowe,
- trzy b¹dŸ wiêcej epizodów oparzenia s³onecznego
skóry, zw³aszcza w dzieciñstwie.
Formy kliniczne MM
W 1969 r. Clark i wsp. zaproponowali podzia³ MM
skóry na 3 typy patologiczne [cyt. 4]:
- powierzchownie szerz¹cy siê czerniak z³oœliwy (superficial spreding melanoma malignum – SSMM),
- czerniak grudkowy (nodular melanoma malignum –
NMM),
- lentigo malignant melanoma (LMM).
Wyodrêbniony póŸniej jako oddzielny typ MM –
acral lentiginous malignant melanoma (ALMM) na skórze d³oni, czy stóp, dominuje u ludzi rasy czarnej, czy
u Hindusów i oczywiœcie nie odnosi siê do czerniaka
w obrêbie g³owy i szyi.
Charakteryzuj¹c obraz kliniczny poszczególnych
typów MM pamiêtaæ nale¿y, ¿e ok.4-5% MM, to czerniaki ze sk¹p¹ iloœci¹ melaniny w komórkach guza (melanoma amelanoticum), których obraz kliniczny jest nietypowy i które w zwi¹zku z tym rozpoznawane s¹ z regu³y ze znacznym opóŸnieniem [2, 3].
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Odrêbnym podtypem jest czerniak b³on œluzowych
(mucosal melanoma), nie objêty klasyfikacj¹ TNM, stanowi¹cy od 1,3% (USA) do 7,5% (Japonia) ogó³u przypadków MM i w ok. 50% rozwijaj¹cy siê na b³onie œluzowej w obrêbie g³owy i szyi [2]. Z uwagi na rzadkoœæ
wystêpowania i ró¿ny obraz kliniczny w zale¿noœci od
lokalizacji w obrêbie b³on œluzowych, trudno o pe³n¹
charakterystykê kliniczn¹ tego typu czerniaka. Czerniak
z³oœliwy na b³onach œluzowych dotyczy populacji znacznie starszej ni¿ w przypadku czerniaka skóry; zlokalizowany jest najczêœciej w jamie nosa, gdzie manifestuje siê
zaburzeniem dro¿noœci i krwawieniem, oraz w obrêbie
jamy ustnej (podniebienie twarde, wyrostek zêbodo³owy szczêki). Czêsto pierwszym zauwa¿alnym objawem
tej formy MM s¹ przerzuty odleg³e, rzadziej przerzuty
do wêz³ów regionalnych. Rokowanie jest z³e.
Obecnie powszechnie przyjêty jest pogl¹d, ¿e wœród
skórnych manifestacji MM typ patologiczny czerniaka
ma jedynie znaczenie opisowe i nie jest czynnikiem determinuj¹cym prognozê. Okreœlenie typu MM znajduje jedynie zastosowanie przy ró¿nicowaniu z ³agodnymi zmianami na skórze podobnymi do MM. G³ównym czynnikiem determinuj¹cym przebieg kliniczny i rokowanie,
który sta³ siê jednoczeœnie kryterium zaawansowania miejscowego w klasyfikacji TNM jest g³êbokoœæ (gruboœæ)
nacieku wg podzia³u Breslowa [1, 2, 4, 7, 8, 11, 12].
Zasady diagnostyki MM
Obawa przed rozwojem czerniaka u pacjentów œwiadomych groŸby tej choroby sprawia, ¿e ka¿de przebarwienie skóry, czy znamiê barwnikowe staæ siê mo¿e powodem podejrzeñ. Podstawow¹ zasad¹ w diagnostyce
wszelkich zmian mog¹cych stwarzaæ podejrzenie czerniaka jest ich wyciêcie w ca³oœci z niewielkim marginesem
1-2 mm, maj¹c na uwadze, ¿e obraz kliniczny i przebieg
wczesnego czerniaka mog¹ byæ nietypowe i myl¹ce. Jedynie w odniesieniu do plam soczewicowatych, czêsto
du¿ych rozmiarów i czêsto u osób w podesz³ym wieku,
jest usprawiedliwione pobranie wycinka klinowego z najbardziej podejrzanego rejonu plamy, przed decyzj¹ o ostatecznym usuniêciu ca³oœci zmiany [4].
W przypadku potwierdzenia rozpoznania MM pierwotne wyciêcie diagnostyczne zmiany, winno byæ
w adekwatny sposób poszerzone (wyciêcie terapeutyczne) i dopiero na tej podstawie ustalony jest stopieñ zaawansowania miejscowego (pT). Wszelkie inne metody
usuwania znamion barwnikowych, takie jak abrazja, krioterapia, laseroterapia etc., czy „kosmetyczne” wyciêcie
znamienia barwnikowego bez nastêpowego badania patologicznego, s¹ b³êdem i prowadziæ mog¹ do dramatycznych konsekwencji.
Które znamiona barwnikowe winny byæ uznane za
podejrzane? – to przedmiot ustaleñ, nadal nie maj¹cych
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zbyt mocnych podstaw. W rzeczywistoœci decyzja o usuniêciu znamienia barwnikowego czêsto jest wypadkow¹
czujnoœci i doœwiadczenia lekarza i presji ze strony pacjenta. Ocenia siê, ¿e w oœrodkach specjalizuj¹cych siê
w leczeniu podejrzanych znamion barwnikowych ok.
25% usuniêtych zmian okazuje siê byæ przypadkami
MM [7]. Odrêbnym problemem jest trudna interpretacja patologiczna usuniêtych „znamion podejrzanych”.
St¹d te¿ autorzy amerykañscy proponuj¹, aby przypadki diagnozowane jako MM by³y poddawane niezale¿nej
ocenie dwóch doœwiadczonych patologów [13].
Aktualnie stosowane s¹ równolegle dwa systemy oceny stopnia ryzyka dla podejrzanych zmian barwnikowych – 7-punktowa klasyfikacja Glasgow [4] i amerykañski system „ABCDE” [3, 12].
Kryteria ryzyka transformacji znamienia w czerniaka (wg listy Glasgow) oraz kryteria znamienia podejrzanego o transformacjê w czerniaka z³oœliwego (wed³ug
amerykañskiego systemu „ABCDE”) przedstawione s¹
w tabeli I.
Tabela I. Kryteria ryzyka transformacji znamienia w czerniaka
Wg listy Glasgow

Wg amerykañskiego systemu ABCDE

Kryteria wiêksze

A ( asymmetry) – przeciwleg³e sobie
fragmenty zmiany znacznie ró¿ni¹ siê
B (border ) – brzeg nieregularny;
w przeciwieñstwie do znamienia
atypowego, dysplastycznego gdzie
przejœcie wybarwienia miêdzy
znamieniem a otaczaj¹c¹ skór¹ jest
p³ynne, w czerniaku granica wybarwienia jest z regu³y ostro odgraniczona

- zmiana wielkoœci znamienia
- nieregularnoœæ pigmentacji zmiany
barwnikowej
- nieregularnoœæ jej obrysów

C (color) – nieregularna pigmentacja
i czasem w¹ska obwódka zapalna
œrednica wiêksza > 6 mm
D (diameter) – œrednica zmiany > 6 mm
odczyn zapalny w obrêbie znamienia E (elevation) – uniesienie ponad
s¹cz¹ca, b¹dŸ krwawi¹ca powierzchnia poziom otaczaj¹cej skóry; obecnie
swêdzenie, b¹dŸ zaburzenia czucia czêœæ autorów uwa¿a, ¿e „E” winno
w obrêbie znamienia
okreœlaæ examination – gdzie
podejrzanym jest znamiê istotnie
ró¿ni¹ce siê wygl¹dem od innych
znamion na skórze pacjenta

Kryteria mniejsze
-

W kryterium listy Glasgow zasad¹ jest, ¿e ka¿dy
„wiêkszy objaw” jest wskazaniem do biopsji wycinaj¹cej
ca³e znamiê, a dodatkowo ka¿dy „objaw mniejszy” zwiêksza prawdopodobieñstwo, ¿e mamy do czynienia z MM.
W przypadku ustalenia rozpoznania MM (II° – IV°
zaawansowania klinicznego) dalsza diagnostyka, obok
oceny wêz³ów regionalnych winna byæ ukierunkowana
na poszukiwanie bezobjawowych przerzutów odleg³ych
[3, 6, 12]. W przypadku MM w obrêbie g³owy i szyi
ocena wêz³ów regionalnych oparta jest na badaniu klinicznym, badaniu USG i badaniu TK. Powiêkszone
wêz³y ch³onne weryfikujemy na drodze biopsji aspiracyjnej cienkoig³owej (BAC) pod kontrol¹ USG.

Ocena wêz³a wartowniczego (sentinel node biopsy )
w MM zosta³a wprowadzona jako element klasyfikacji
patologicznej TNM-2001 [14]. W diagnostyce MM
skóry g³owy i szyi metoda ta stosowana jest coraz szerzej, ale nie stanowi jeszcze standardu diagnostycznego.
Znalezienie mikroprzerzutów w wêŸle wartowniczym
jest wskazaniem do resekcji regionalnych wêz³ów ch³onnych (najczêœciej resekcji selektywnej) [7, 12, 15].
Dok³adny „staging” ogólny, zw³aszcza tam, gdzie
znaleziono przerzuty do wêz³ów regionalnych konieczny jest chocia¿by po to, by nie nara¿aæ na agresywne,
okaleczaj¹ce leczenie chorych z uogólnionym procesem
choroby. Z drugiej strony wczesne wykrycie i leczenie
odleg³ych przerzutów mo¿e w czêœci przypadków w znacz¹cy sposób przed³u¿yæ ¿ycie i poprawiæ jakoœæ ¿ycia
pacjenta. Istotnym wskaŸnikiem sugeruj¹cym obecnoœæ
odleg³ych przerzutów MM jest podwy¿szony poziom
LDH (dehydrogenaza kwasu mlekowego). Nadal trwaj¹
poszukiwania specyficznego markera dla MM, który
pozwoli³ by na bardziej precyzyjny „staging” i „follow
up” [1, 2, 6, 7, 12].
Zarówno wstêpna ocena diagnostyczna, jak i badania kontrolne po leczeniu MM winny koncentrowaæ siê
nie tylko na ocenie blizny, s¹siaduj¹cej z ni¹ skóry i regionalnych wêz³ów ch³onnych, ale równie¿ na ocenie
innych znamion na ciele pacjenta. Czêstoœæ wystêpowania mnogich pierwotnych ognisk MM wynosi ok. 5-8%
[2], a u ok. 5-10% pacjentów wyleczonych z MM,
w przysz³oœci rozwinie siê drugie pierwotne ognisko czerniaka, b¹dŸ raka w obrêbie skóry [4, 8]. Zaleca siê, aby
obok oceny ca³ej skóry przy badaniach kontrolnych, równie¿ pacjent sam bada³ swoj¹ skórê [6, 7, 12].
Ocena stopnia zaawansowania
W przeciwieñstwie do wiêkszoœci nowotworów, gdzie
podstaw¹ klasyfikacji TNM jest ocena kliniczna, w przypadku MM ocena zaawansowania lokalnego „T” oparta
jest na ocenie patologicznej (tab. II, III). Podobnie w odniesieniu do cechy „N” – w nowej klasyfikacji TNM
o zaawansowaniu w obrêbie wêz³ów regionalnych decyduje nie wielkoœæ, lecz liczba wêz³ów przerzutowych,
w wiêkszym stopniu opiera siê na ocenie patologa, ni¿
klinicysty.
Prawid³owy raport patologiczny zmiany podejrzanej o MM (skóra pe³nej gruboœci wraz z przylegaj¹c¹
warstw¹ tkanki t³uszczowej; margines wokó³ zmiany
2 mm) winien uwzglêdniaæ [12]:
• Ocena makroskopowa:
- opis makroskopowy guza,
- rozmiar usuniêtego preparatu,
- rozmiar usuniêtej zmiany podejrzanej.
• Ocena mikroskopowa:
- gruboœæ nacieku wg skali Breslowa,
- klasyfikacja nacieku wg Clark’a
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Tabela II. Klasyfikacja TNM 2001 dla czerniaka z³oœliwego skóry
Cecha T

Gruboœæ nacieku

T1

≤ 1 mm

T2

1,1 mm – 2,0 mm

T3

2,1 mm – 4,0 mm

T4

> 4,0 mm

Cecha N

Liczba wêz³ów

N1

1

N2

2-3

N3

4 i wiêcej

Cecha M
M1a

M1b
M1c

Lokalizacja

Owrzodzenie/poziom wg Clarka
a: bez owrzodzenia/II lub III
b: z owrzodzeniem/IV lub V
a: bez owrzodzenia
b: z owrzodzeniem
a: bez owrzodzenia
b: z owrzodzeniem
a: bez owrzodzenia
b: z owrzodzeniem
Charakter przerzutu
a: mikroprzerzut,
b: makroprzerzut,
a: mikroprzerzut
b: makroprzerzut
c: przerzuty „in transit”, lub satelitarne, bez
przerzutów do wêz³ów ch³onnych
lub przerzuty „in transit” lub satelitarne +
przerzuty do wêz³ów
Dehydrogenaza kwasu mlekowego (LDH)

odleg³e od skóry,
poziom prawid³owy
tkanki podskórnej,
wêz³ów ch³onnych
poza-regionalnych
p³uca
poziom prawid³owy
inne przerzuty trzewne poziom prawid³owy
ka¿dy przerzut odleg³y poziom podwy¿szony

Tabela III. Klasyfikacja zaawansowania klinicznego czerniaka z³oœliwego
Stopieñ 0
Stopieñ IA
Stopieñ IB
Stopieñ IIA
Stopieñ IIB
Stopieñ IIC
Stopieñ III
Stopieñ IV

Tis
T1a
T1a
T2a
T2b
T3a
T3b
T4a
T4b
ka¿dy T
ka¿dy T

N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N1, N2, N3
ka¿dy N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

- typ wzrostu (radialny b¹dŸ wertykalny),
- ocena marginesów i kompletnoœci resekcji,
- obecnoœæ nacieków mikrosatelitarnych.
• Inne elementy opisu patologicznego wp³ywaj¹ce na
ocenê MM:
- cechy inwazji do œwiat³a naczyñ krwionoœnych, limfatycznych, czy inwazji oko³onerwowej,
- cechy regresji,
- naciekanie limfocytarne guza,
- aktywnoœæ mitotyczna komórek nowotworowych,
- obecnoœæ owrzodzenia.
Czêœæ z wy¿ej wymienionych elementów ma udokumentowane znaczenie prognostyczne. •le rokuj¹:
- wertykalny typ nacieku przekraczaj¹cy warstwê naskórka (poziom III – V wg Clarka),
- wysoki indeks mitotyczny,
- owrzodzenie,
- stwierdzane cechy regresji w obrêbie nacieku,

- inwazja wewn¹trznaczyniowa i oko³onerwowa,
- obecnoœæ ognisk mikrosatelitarnych.
Prognostycznie korzystne jest intensywne naciekanie limfocytarne w obrêbie guza [4].
Termin „owrzodzenie nacieku” nie odnosi siê jedynie do widocznych makroskopowo typowych zmian na
powierzchni guza, ale przede wszystkim do obrazu mikroskopowego, gdzie brak jest warstwy naskórka pokrywaj¹cego naciek czerniaka [2, 7].
Aktualnie obowi¹zuj¹ca klasyfikacja TNM 2001 dla
czerniaka skóry (czerniak b³ony œluzowej nie jest objêty klasyfikacj¹ TNM) uwzglêdnia w ocenie „T”, obok gruboœci
nacieku, równie¿ jego owrzodzenie. Klasyfikacja zaawansowania wêz³owego (cecha N) opiera siê na liczbie,
a nie, jak poprzednio, wielkoœci stwierdzonych wêz³ów przerzutowych, przy czym rozró¿nienie na mikro- i makroprzerzuty mo¿liwe jest tylko tam, gdzie dla oceny patologicznej TNM stosowana jest biopsja wêz³a wartowniczego, b¹dŸ ocena patologiczna usuniêtych tkanek po operacji wêz³owej. Do okreœlenia cechy „N” w³¹czone s¹ przerzuty satelitarne i przerzuty „in transit”, nie bêd¹ce w wiêkszoœci przypadków przerzutami do wêz³a ch³onnego.
Jako przerzuty „in transit” okreœla siê przerzuty do
skóry b¹dŸ tkanki podskórnej, na odcinku miêdzy ogniskiem pierwotnym MM a regionalnymi wêz³ami ch³onnymi, w odleg³oœci > 2 cm od pierwotnego nacieku. Jako
przerzuty satelitarne okreœla siê widoczne zmiany przerzutowe w s¹siedztwie pierwotnego ogniska, w odleg³oœci ≤ 2 cm [2, 10, 14].
Klasyfikacja wg skali Breslowa opiera siê na precyzyjnej ocenie gruboœci nacieku MM i aktualnie jest podstawowym kryterium dla okreœlenia cechy „T”. Gruboœæ
zmiany w preparacie histologicznym mierzona jest od
warstwy ziarnistej nab³onka do podstawy nacieku z dok³adnoœci¹ do 0,1 mm. W przypadku zmiany czerniakowej z owrzodzeniem gruboœæ nacieku mierzymy od
powierzchni do podstawy nacieku [4, 11, 12].
Opisowy podzia³ g³êbokoœci nacieku czerniaka wg
Clarka, w obecnym schemacie zaawansowania miejscowego „T” ma jedynie znaczenie uzupe³niaj¹ce.
I poziom – naciek MM wystêpuje œródnaskórkowo;
melanoma in situ (lentigo maligna, atypowa hyperplazja melanocytarna czy
ciê¿ka dysplazja melanocytarna),
II poziom – inwazyjny czerniak ograniczony do warstwy brodawkowatej skóry,
III poziom – naciek dochodz¹cy do pogranicza warstwy brodawkowatej i siatkowatej; dochodzi do naczyñ splotu powierzchownego skóry,
IV poziom – naciek obejmuje warstwê siatkowat¹ skóry w³aœciwej,
V poziom – naciek obejmuje tkankê podskórn¹.
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Leczenie
Podstaw¹ leczenia MM pozostaje wyciêcie chirurgiczne. Przedmiotem zmieniaj¹cych siê ustaleñ jest jedynie szerokoœæ resekcji tkanek otaczaj¹cych i zasadnoœæ
ewentualnego leczenia uzupe³niaj¹cego. Poniewa¿ najczêœciej przerzuty wystêpuj¹ do skóry w najbli¿szym
s¹siedztwie pierwotnego guza, st¹d w przesz³oœci uwa¿ano, ¿e zwiêkszaj¹c margines resekcji wokó³ guza, zwiêkszamy szansê na radykalne wyleczenie.
W latach 60. w Wielkiej Brytanii proponowano nawet marginesy resekcji skóry wokó³ usuwanego czerniak
do 15 cm, co mo¿liwe np. na skórze pleców w ogóle nie
wchodzi³o w grê w obrêbie g³owy i szyi [4]. W g³¹b
wycinano tkankê podskórn¹ wraz z powiêzi¹ g³êbiej po³o¿onych miêœni. Praca Breslowa i Machta z 1977 r.
[16] i szereg póŸniejszych badañ zarówno prospektywnych, jak i retrospektywnych [2, 6, 7, 11, 12, 17] ostatecznie udowodni³y, ¿e nawet przy czerniakach o gruboœci nacieku ponad 4 mm poszerzenie marginesu powy¿ej 2 cm nie wp³ywa istotnie na poprawê wyników leczenia. W obrêbie g³owy i szyi wyciêcie w g³¹b winno
obejmowaæ tkankê podskórn¹ (t³uszczow¹, do poziomu
powiêzi miêœni, czy do poziomu okostnej. Na powierzchni
czaszki, gdzie tkanka podskórna jest sk¹pa, wyciêcie w g³¹b
winno obejmowaæ czepiec œciêgnisty, a nawet okostn¹.
Zalecane obecnie marginesy wyciêcia skóry wokó³
ogniska czerniaka, uzale¿niane od g³êbokoœci nacieku wg
skali Breslowa przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co [2, 7, 12]:
- melanoma in situ (nie inwazyjny): margines 0,5 cm,
- czerniak (wg skali Breslow) ≤ 1 mm: margines 1 cm,
- czerniak ≥ 1 mm – ≤ 2 mm: margines 1-2 cm,
- czerniak ≥ 2 mm – ≤ 4 mm: margines 2 cm,
- czerniak ≥ 4 mm: margines 3 cm.
W przypadku MM w obrêbie twarzy proponowane
wy¿ej marginesy wyciêcia skóry wokó³ zmiany, czêsto
nie s¹ mo¿liwe do zaakceptowania przez pacjenta, czy
wrêcz technicznie mo¿liwe (powieka; przewód s³uchowy zewnêtrzny).
Przypadki potwierdzonych plam soczewicowatych
(lentigo maligna ) winny byæ leczone chirurgicznie, tak
jak MM in situ, tzn. wyciête radykalnie z marginesem
0,5 cm. Czêsto trudno odró¿niæ ³agodne zmiany takie
jak elastosis solaris na twarzy ze skór¹ uszkodzon¹ d³ugotrwa³¹ ekspozycj¹ na s³oñce, czy u ludzi starszych plamy starcze (lentigo senilis ), od potencjalnie groŸnych
lentigo maligna i dlatego dozwolona jest wstêpna biopsja czêœci zmiany, z miejsca najbardziej podejrzanego.
Poniewa¿ problem lentigo maligna dotyczy czêsto pacjentów w zaawansowanym wieku senioralnym, dopuszczaln¹ opcj¹ terapeutyczn¹ jest lokalne zniszczenie zmiany (laserem CO2 , krioterapi¹, czy radioterapi¹), a nawet
staranna obserwacja [4, 12].
Przy udokumentowanych klinicznie przerzutach
MM do regionalnych wêz³ów ch³onnych g³owy i szyi
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(BAC pod kontrol¹ USG), nie ma jednoznacznego stanowiska, czy wystarczaj¹c¹ operacj¹ jest selektywna limfadenectomia, czy radykalna, b¹dŸ zmodyfikowana radykalna operacja wêz³ów ch³onnych szyi.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e dla skóry w obrêbie czo³a, skroni, przedniej czêœci ma³¿owiny usznej i niemal ca³ej twarzy, wêz³ami regionalnymi s¹ równie¿ wêz³y wewn¹trzi oko³oprzyusznicze, a dla skóry karku i 1/2 tylnej ow³osionej skóry g³owy pierwszymi wêz³ami regionalnymi
bêd¹ wêz³y zauszne i podpotyliczne. A zatem szerzej
zaplanowana resekcja wêz³ów regionalnych wymaga wykonania parotidektomii p³ata powierzchownego, czy
nawet parotidektomii ca³kowitej z zachowaniem n. VII,
a w przypadku lokalizacji w 1/2 tylnej ow³osionej skóry
g³owy poszerzenie operacji wêz³ów szyjnych o wêz³y
zauszne i karkowe. Pathak i wsp. [18] analizuj¹c lokalizacjê przerzutów wêz³owych (169 przypadków), w zale¿noœci od umiejscowienia ogniska czerniaka na skórze
g³owy i szyi uwa¿aj¹, ¿e wbrew panuj¹cej opinii o du¿ej
przypadkowoœci przerzutów wêz³owych w MM skóry
g³owy i szyi, mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem
przewidzieæ lokalizacjê takich przerzutów. Jeœli, patrz¹c
z boku, podzielimy skórê g³owy i szyi na trzy obszary
pionowymi liniami, jedn¹ przebiegaj¹c¹ przed ma³¿owin¹ uszn¹, a drug¹ za ni¹, to MM z 1-go obszaru najprawdopodobniej da przerzuty do œlinianki przyusznej
oraz I, II i III regionu wêz³ów ch³onnych szyi, z 2-go
obszaru do œlinianki przyusznej i I, II, III, IV i V regionu, zaœ z 3-go obszaru do wêz³ów podpotylicznych
i zausznych oraz II, III, IV i V regionu. Ogniska MM
ze skóry dolnej czêœci szyi bêd¹ dawaæ przerzuty do
wêz³ów ch³onnych szyi III, IV, i V regionu.
U pacjentów z MM bez klinicznie stwierdzanych
przerzutów do wêz³ów regionalnych, niezale¿nie od zaawansowania miejscowego, nie jest zalecana elektywna
resekcja regionalnych wêz³ów ch³onnych [2, 3, 12].
Optymalnym postêpowaniem w takich przypadkach
jest (wy³¹czaj¹c Tis i T1a), jednoczasowo z wyciêciem
zmiany pierwotnej, poszukiwanie wêz³ów wartowniczych. W przypadkach znalezionych mikroprzerzutów
w wêz³ach wartowniczych, selektywne usuniêcie wêz³ów
regionalnych poprawia wskaŸniki prze¿ycia [2, 7, 15].
O ile zasady te, w przypadku czerniaka tu³owia, czy
koñczyn staj¹ siê postêpowaniem rutynowym, o tyle
nadal w odniesieniu do czerniaków g³owy i szyi, niewiele oœrodków stosuje rutynowo t¹ technikê [15]. Trudnoœci techniczne biopsji wêz³a wartowniczego wynikaj¹
z anatomii uk³adu ch³onnego g³owy i szyi, niewielkiej
odleg³oœæ wêz³ów od ogniska, czy problemów chirurgicznych (np. bezpiecznego usuniêcia wêz³ów wartowniczych z œlinianki przyusznej).
Stwierdzenie odleg³ych przerzutów w MM rokuje
Ÿle i decyzja chirurgicznego leczenia w tych przypadkach winna byæ bardzo wywa¿ona, tak aby powsta³e kalectwo i dolegliwoœci oraz ryzyko leczenia chirurgicznego
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nie przewy¿sza³o zysku, w postaci poprawy jakoœci ¿ycia
w paliatywnym okresie choroby. Dotyczy to zw³aszcza
przerzutów trzewnych (p³uca, w¹troba, koœci, mózg).
Nie obci¹¿aj¹ce nadmiernie leczenie chirurgiczne wznów
lokalnych, odleg³ych przerzutów do skóry, czy pozaregionalnych wêz³ów ch³onnych ma pe³ne uzasadnienie,
poniewa¿ nie daj¹ca siê przewidzieæ dynamika choroby
u czêœci chorych z MM sprawia, ¿e wielu przypadkach
takie postêpowanie nawet na kilka lat mo¿e przed³u¿yæ
¿ycie pacjenta [1].
Uzupe³niaj¹ca radioterapia po leczeniu chirurgicznym przypadków MM w obrêbie g³owy i szyi poprawia
wyniki leczenia w przypadkach z wysokim ryzykiem
wznowy miejscowej, czy regionalnej [2, 7, 12]. Stanowisko to czeka na pe³ne potwierdzenie po zakoñczeniu
aktualnie prowadzonych szerokich prospektywnych badañ klinicznych [2, 7]. Radioterapia odgrywa istotn¹ rolê
w przypadku paliatywnego leczenia przerzutów odleg³ych MM (koœci, mózg, p³uca).
Uzupe³niaj¹ce leczenie interferonem alfa2B w wysokich dawkach, w zaawansowanych przypadkach MM
(III° i IV°) jest terapi¹ zalecan¹ w USA. Inn¹ metod¹
leczenia uzupe³niaj¹cego, czy paliatywnego jest podawanie wysokich dawek interleukiny 2. Pamiêtaæ jednak
nale¿y, ¿e takie leczenie jest bardzo drogie i – zw³aszcza
leczenie interleukin¹-2 – toksyczne [2, 7]. W Europie
leczenie obie te metody nie uzyska³y jeszcze statusu standardu terapeutycznego [12].
Lekiem stosowanym najczêœciej w chemioterapii paliatywnej MM jest dakarbazina (DTIC) [2, 6, 7].
Stosowanie szczepionek anty-czerniakowych (immunoterapia swoista), od kilkunastu lat jest przedmiotem
badañ klinicznych. To leczenie generalnie zmierza do
podwy¿szenia poziomu przeciwcia³ ukierunkowanych na
specyficzne antygeny guza (np. antygen GM2), b¹dŸ
do podwy¿szenia aktywnoœci cytotoksycznych limfocytów T. Nie jest to jednak terapia standardowa i bywa
stosowana jako uzupe³nienie leczenia zalecanego, b¹dŸ
jako próby skuteczniejszej paliacji [2, 6, 7, 12].
Rokowanie
Rokowanie w przypadkach MM zale¿y g³ównie od
klinicznego zaawansowania choroby, a ponadto od szeregu cech histologicznych i immunologicznych guza, od
p³ci i wieku pacjentów, ale równie¿ od regionu w obrêbie skóry gdzie znajduje siê ognisko, czy od umiejscowienia poza skór¹ (b³ona œluzowa, siatkówka oka).
Czerniak z³oœliwy wokó³ którego egzystuje mit nieuleczalnego nowotworu, w rzeczywistoœci jest wyleczalny
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w wysokim odsetku, ale we wczesnym zaawansowaniu
choroby. Wyniki metaanalizy, które pos³u¿y³y do opracowania aktualnej dla czerniaka klasyfikacji TNM, oparto
na analizie 17600 leczonych chorych [11]. 5-letnie prze¿ycie w I° zaawansowania klinicznego wynosi³y od 90,9%
do 95,3%; w II° zaawansowania klinicznego od 41,1%
do 77,4% i zale¿a³y wyraŸnie od g³êbokoœci nacieku i
towarzysz¹cego owrzodzenia; w III° zaawansowania od
26,7% do 69,5% i tutaj g³ównym czynnikiem jest iloœæ
przerzutowych wêz³ów regionalnych i masa przerzutu
(mikroprzerzuty, czy makroprzerzuty) i wreszcie w IV°
zaawansowania prze¿ycia wynosi³y od 6,7% do 18,8%,
przy czym najwiêksze szanse mieli chorzy z odleg³ymi
przerzutami do skóry i tkanki podskórnej, b¹dŸ wêz³ów
ch³onnych nie bêd¹cych wêz³ami regionalnymi, a najmniejsze chorzy z przerzutami do p³uc.
Czerniak z³oœliwy rokuje lepiej u kobiet i w chorych
m³odszych. Czerniaki w obrêbie g³owy i szyi rokuj¹ najgorzej wœród wszystkich lokalizacji skórnych MM [1,
2, 3, 7].
Bardzo Ÿle rokuj¹ czerniaki w obrêbie b³on œluzowych. W statystyce Changa i wsp. ogólne 5-letnie prze¿ycia w MM na skórze wynosi³y 80,8%, w MM bez
znalezionego ogniska pierwotnego 29,1%, a w MM na
b³onie œluzowej 25,0% [17].
Do tej pory nie jest wyt³umaczalny fakt i¿ u blisko
1% pacjentów z MM obserwuje siê samoistn¹ regresjê,
nawet w przypadkach z odleg³ymi przerzutami [cyt. 7],
czy d³ugie okresy remisji po paliatywnym leczeniu wznów
regionalnych czy odleg³ych [1, 2].
Podsumowanie
Czêstoœæ wystêpowania czerniaka z³oœliwego w Polsce nie stawia tego nowotworu w grupie g³ównych problemów onkologicznych, jak ma to miejsce np. w Australii, czy w USA. Mo¿e dlatego w Polsce czujnoœæ
onkologiczna w odniesieniu do tego nowotworu, zarówno wœród lekarzy, jak i potencjalnych pacjentów jest bardzo ma³a, co powoduje, ¿e dominuj¹ przypadki MM
w stadium wysokiego klinicznego zaawansowania, w którym rokowanie jest ogólnie z³e. G³ównym problemem
diagnostyki MM jest trudnoœæ w odró¿nieniu tego groŸnego nowotworu, zw³aszcza we wczesnym stadium od
³agodnych znamion barwnikowych, obecnych na skórze
wiêkszoœci ludzi bia³ej rasy.
Mimo ogromnej wiedzy o MM nagromadzonej na
œwiecie, nadal jest to choroba o czêsto nieprzewidywalnym charakterze, co winno sk³aniaæ do czynnego podejœcia chirurgicznego, nawet w pozornie beznadziejnych
przypadkach.
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