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Grija începe cu protejarea pielii de razele UV, prin folosirea cremelor cu factor SPF 50+, 
atât la plajă, dar și în zilele petrecute în oraș, evitarea arsurilor solare și a saloanelor de 
bronzat și monitorizarea cu atenție și cu asistență medicală a oricărei noi formațiuni 
apărute la nivelul pielii.
Cancerul de piele, în orice formă, diagnosticat de către un medic dermatolog și tratat la 
timp, se poate vindeca. Timpul joacă un rol foarte important în general în diagnosticul de 
cancer, dar în special în cazul cancerului de piele de tip melanom. Dacă în cazul unui 
carcinom bazocelular sau scuamos, tumora se dezvoltă chiar și pe parcursul unor ani 
până a pune viața în pericol, în cazul melanomului malign mult mai rapid, tumora 
devenind periculoasă în câteva luni sau săptămâni de la formare

Pielea necesită atenție. La cel mai mic semn, fie că este vorba despre o bubiță, o aluniță 
care prezintă modificări sau o aluniță nouă, este nevoie de o vizită la cabinetul medicului 
dermatolog.
Semnele de pe piele, în special cele minore, pot fi ușor ignorate, mai ales ținând cont de 
faptul că un cancer de piele nu doare. Monitorizarea constantă a pielii este imperioasă 
pentru evitarea cancerului de piele, sau depistarea lui într-un stadiu incipient.

Introducere
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1. Ce este cancerul de piele?

Cancerul de piele este cancerul care nu doare, dar care poate fi văzut. Apare atunci când 
celulele pielii de la nivelul epidermului, stratul superficial al pielii, încep să se multiplice 
necontrolat.
Producția exacerbată de celule este datorată unei mutații la nivel de ADN celular.
Principalele tipuri de cancer sunt carcinomul cu celule bazale, carcinomul cu celule 
scuamoase și melanomul. Însă, există mai multe tipuri de cancer de piele.

Principalele cauze care provoacă apariția 
cancerului de piele sunt expunerea 
neprotejată și excesivă la razele UV și 
bronzul artificial. Drept urmare, în cele mai 
multe cazuri, apare în zonele cele mai 
expuse la soare precum față, scalp, gât, 
urechi, brațe, decolteu sau picioare. Nu este 
exclus însă să apară și în zone mai ascunse, 
precum palme, zona de sub unghii sau dintre 
degete sau zona genitală.

Depistat la timp, cancerul de piele poate fi vindecat
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2. Alunița – semn de frumusețe sau
    problemă de sănătate?

Orice persoană are măcar o aluniță. Unele sunt considerate semne de frumusețe, altele 
semne de noroc din naștere, altele sunt pur și simplu ignorate de purtătorii lor. În cele mai 
multe cazuri, alunițele nu sunt periculoase, nici dacă sunt congenitale (de la naștere) nici 
dacă sunt dobândite (se dezvoltă pe parcursul vieții). Se formează în urma predispoziției 
genetice sau ca urmare a unei anomalii produse în perioada de embriogeneză prin 
aglomerarea celulelor melanocite, cele care dau culoare pielii.
Alunițele au de obicei o formă ovală, cu suprafață fină și cu o dimensiune de până la 5 
mm, simetrice și cu margini regulate. Culoarea lor diferă în funcție de pigmentul fiecărei 
persoane și pot apărea oriunde pe corp.

O aluniță devine suspectă și intră în atenția medicului dermatolog atunci când își modifică 
proprietățile. Fie crește în mărime, fie își schimbă culoarea, nu mai este simetrică și nu mai 
are margini regulate, fie dobândește noi caracteristici precum sângerarea sau toate 
modificările deodată. 
Într-un astfel de scenariu, alunița poate fi cancerigenă și trebuie evaluată de un medic 
dermatolog atât clinic cât și dermatoscopic, iar dacă este necesar, inclusiv prin 
prelevarea unei mici porțiuni de țesut pentru biopsie.
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3. Tipuri de cancer de piele

Cancerul de piele este de mai multe tipuri, determinat fiecare de zona în care se multiplică 
necontrolat celulele cancerigene. Există trei tipuri de cancer de piele considerate mai 
frecvente, toate dezvoltate la nivelul epidermului, care conține trei tipuri principale de 
celule: bazale, scuamoase și melanocite.

Se formează la nivelul celulelor bazale și este cea mai comună formă de cancer de piele. 
Este rezultatul expunerii îndelungate la radiațiile UV, fără protecție solară. Deși nu pune 
viața în pericol și rareori provoacă metastaze, afectează semnificativ calitatea vieții, 
având impact atât estetic cât și funcțional. O tumoră bazocelulară roade țesuturile 
înconjurătoare, deformând zona în care apare (cel mai adesea pe față sau gât). Poate să 
apară sub forma unei umflături similare cu un coș, a unei tumorete lucioase cu aspect 
perlat, a unei leziuni de culoarea pielii care sângerează sau sub forma unui neg.
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Este cel mai agresiv cancer de piele, având cea mai mare rată de metastazare și deces. 
Se dezvoltă din melanocite, celulele care produc melanina și poate debuta de novo pe 
pielea normală sau, în cazuri mai rare, se poate dezvolta dintr-o aluniță preexistentă. În 
fazele lui de debut, melanomul este foarte asemănător cu alunițele existente deja pe 
piele, de unde și riscul ca tumora să nu fie recunoscută. Există și alte forme de cancere de 
piele care însă se întâlnesc mai rar. 

Carcinomul spinocelular cu celule scuamoase

Se formează la nivelul celulelor scuamose, aflate în straturile mijlocii și superioare ale 
epidermei și se dezvoltă pe zonele expuse cel mai frecvent la soare: față, buze, scalp, 
urechi, mâini. Acest tip de cancer poate metastaza, adica să se dezvolte în organe interne. 
Poate să aibă un aspect de nodul de culoare roșie, ulcerat, de rană cu o crustă roșie, de 
crustă solzoasă (pe buză). De asemenea, poate să apară sub forma unei răni sau 
inflamații peste o cicatrice mai veche.
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4. Cauze și factori de risc pentru cancerul de piele

Carcinomul bazocelular este cauzat de deteriorarea și modificările ulterioare ale ADN-ului 
celulelor bazale din stratul exterior al pielii. Expunerea la radiații ultraviolete (UV) de la 
soare și bronzare la interior este cauza principală care provoacă apariția carcinomului 
bazocelular, dar și a majorității cancerelor de piele.
Înțelegerea cauzelor carcinomului bazocelular și a factorilor care cresc riscul de apariție 
vă poate
ajuta să pre veniți boala sau să o detectați în primele etape, atunci când este cel mai ușor 
de tratat.

Factori de risc pentru carcinomul bazocelular:
• Expunere neprotejată la razele solare sau folosirea excesivă a bronzului 
  artificial din saloane;
• Istoric personal de cancer de piele;
• Vârsta de peste 50 de ani;
• Piele deschisă la culoare;
• Sexul masculin;
• Infecții cronice sau inflamații ale pielii cauzate de arsuri, cicatrici sau alte afecțiuni.

Carcinomul bazocelular
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Carcinomul cu celule scuamoase este cauzat de deteriorarea ADN-ului care duce la 
modificări anormale (mutații) în celulele scuamoase din stratul exterior al pielii.

7

Carcinomul spinocelular cu celule scuamoase

Factorii de risc pentru carcinomul spinocelular sunt:
• Expunerea neprotejată la razele solare sau folosirea excesivă a bronzului 
  artificial din saloane; 
• Activitate în aer liber
• Infecții cronice sau inflamații ale pielii cauzate de arsuri, cicatrici sau alte afecțiuni; 
•  Pe zona de radioterapie apar alte cancere;
•  Antecedente de cancer de piele;
•  Vârsta de peste 50 de ani;
•  Pielea deschisă la culoare;
•  Sexul masculin;
•  Sensibilitatea solară;

• Sistem imunitar slăbit din cauza bolilor sau
  a anumitor medicamente imunosupresoare;
• Ulcerații cronice ale pielii
• Simptome pre-canceroase precum Keratoza actinică;
• Istoric personal de virus papiloma uman (HPV).



Melanomul malign este provocat de o deteriorare a ADN-ului la nivelul celulelor 
melanocite. Principala cauză este expunerea excesivă la soare. Deși sistemul imunitar 
repară unele dintre aceste daune, deteriorarea ADN-ului poate duce la mutații care 
cauzează cancer de piele. Și alți factori joacă un rol în creșterea riscului de melanom, 
inclusiv genetica (istoricul familiei), tipul sau culoarea pielii, culoarea părului, numărul de 
pistrui și numărul de alunițe de pe corp.

Factorii de risc pentru melanom sunt:
• Expunerea neprotejată la razele solare sau folosirea excesivă a bronzului
  artificial din saloane;
• Sistem imunitar slăbit din cauza bolilor sau a anumitor medicamente 
  imunosupresoare;
• Un număr mare de alunițe, alunițe mari (mai mari decât vârful unei 
  radiere de creion) sau orice alunițe atipice;
• Piele deschisă la culoare;
• Istoric personal de cancer de piele: persoanele care au avut deja cancer
  de piele de tip melanom sau non - melanom prezintă un risc mai mare de 
  a dezvolta melanom în viitor.
• Un alt caz de melanom în familie
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5. Screening-ul de piele - depistarea precoce a 
    cancerului de piele

Screening-ul de piele reprezintă monitorizarea clinică și dermatoscopică periodică a 
întregii suprafețe corporale, prin verificarea tuturor alunițelor, semnelor sau leziunilor de 
la nivelul pielii de către medicul dermatolog. Scopul unui screening este acela de a preveni 
și depista precoce cancerul de piele și se poate realiza în trei perioade temporale: anual, 
la 6 luni și la 3 luni, fiecare având anumite indicații medicale.

Screening anual
Este indicat tuturor persoanelor începând din adolescență, mai ales dacă au pielea 
deschisă la culoare, dacă au multe alunițe, sau istoric de arsuri solare sau antecedente 
familiale de melanom.
Screening-ul anual de piele este recomandat fiecărei persoane, indiferent dacă are 
puține alunițe sau nu se expune la soare, ca metodă de monitorizare a sănătății pielii.

Screening la 6 luni
Este recomandat pacienților cu istoric personal de melanom (stadii incipiente), celor care 
au alunițe active (au potențial de creștere sau modificare) și persoanelor care au multiple 
alunițe atipice (alunițe care la examenul dermatoscopic prezintă modificări și necesită o 
supraveghere mai atentă).
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• Sistem imunitar slăbit din cauza bolilor sau
  a anumitor medicamente imunosupresoare;
• Ulcerații cronice ale pielii
• Simptome pre-canceroase precum Keratoza actinică;
• Istoric personal de virus papiloma uman (HPV).



Screening la 3 luni
Este recomandat pacienților cu istoric personal de melanom (stadii mai avansate) 
precum și în cazuri selecționate de alunițe atipice: spre exemplu, în cazul unui pacient care 
prezintă o aluniță diferită față de celelalte la examenul dermatoscopic, dar nu are o indi-
cație de excizie. Medicul dermatolog va decide monitorizarea aluniței și repetarea consul-
tației de screening la 3 luni pentru a observa dacă alunița este staționară sau a continuat 
să-și modifice structura.

6. Autoexaminarea pielii - grija de acasă

Screening-ul de piele are ca prim pas autoexaminarea periodică la domiciliu, în care 
trebuie evaluată cu atenție toată suprafața pielii, inclusiv spatele, zona genitală sau 
tălpile.
Autoexaminarea are la bază regula ABCDE, care ia în calcul dacă o aluniță este 
asimetrică, dacă are margini imprecis delimitate, dacă e de mai multe culori, are un 
diametru mare și dacă își schimbă rapid forma, mărimea sau culoarea.
Dacă observați că una dintre alunițe se încadrează în această regulă sau apar leziuni noi 
pe piele este recomandat un consult dermatologic cât mai rapid.
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Carcinomul cutanat este cea mai întâlnită formă de cancer și în majoritatea cazurilor este 
tratabil și vindecabil. Doar câteva dintre aceste leziuni, dacă nu sunt tratate la timp, pot 
forma metastaze la nivelul altor organe, adesea la nivelul ganglionilor limfatici, plămân, 
ficat, creier, oase.
Acest tip de cancer de piele se formează din celule epiteliale, aflate pe suprafața pielii. 
Apariția cancerului se datorează expunerii la lumina ultravioletă care provoacă mutații la 
nivelul celulelor. Aceste mutații fac ca celulele epiteliale să se multiplice în moduri 
anormale și într-un ritm alert.
Cazurile de carcinom cutanat se dezvoltă, cu precădere, pe suprafețele care au parte de 
multă lumină solară. Cu toate acestea, există posibilitatea ca leziunile canceroase să 
apară și în zone care nu sunt expuse la soare. În aceste cazuri poate fi vorba de un factor 
genetic, de radioterapie sau de expunerea la radiații.

Diagnosticul și tratamentul
carcinomului cutanat

11

1. Diagnosticul de precizie pentru carcinomul cutanat



Există două tipuri mai frecvente de carcinom cutanat:
• Carcinom bazocelular. Această formă de cancer își are originea în celulele bazale, aflate 
în partea inferioară a epidermului. Evoluția acestei forme de cancer este lentă, țesutul 
astfel format având un aspect normal.
• Carcinom spinocelular. La baza acestui cancer sunt celulele scuamoase, aflate în 
straturile mijlocii și joase ale epidermului. În cazurile în care acest carcinom nu este 
diagnosticat și tratat la timp, există riscul metastazării. Diagnosticarea carcinomului 
pornește de la aspectul leziunilor suspecte de către un dermatolog. Pentru a pune un 
astfel de diagnostic este nevoie de un examen fizic și analizarea istoricului medical. 
Confirmarea diagnosticului este făcută prin realizarea unei biopsii, procedură care 
implică prelevarea unei mostre de țesut dintr-o leziune suspectă și analizarea la 
microscop.

În cadrul unui consult dermatologic, specialistul va cere detalii despre:
• Simptomele experimentate;
• Schimbări la nivelul pielii;
• Istoricul medical.
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Pentru a diagnostica un carcinom este nevoie de examinarea zonelor suspecte, care au 
atras atenția pacientului sau medicului de familie, dar și a celorlalte zone de pe corp. În 
acest fel dermatologii pot identifica toate leziunile potențial periculoase.
Realizarea unei biopsii confirmă diagnosticul de carcinom și are rolul de a stabili, cu 
exactitate, de ce formă de cancer suferă pacientul. Tipul de biopsie la care este supus 
fiecare pacient variază în funcție de caracteristicile leziunii studiate.
Când diagnosticul de carcinom este stabilit cu certitudine, următorul pas este reprezentat 
de programarea unei consultații la medicul dermatolog pentru a definitiva tratamentul 
adecvat leziunilor canceroase și particularităților fiecărui pacient.

2. Tratament pentru carcinom cutanat

Tratamentul pentru cazurile de carcinom cutanat este stabilit în funcție de localizare și de 
aspectul microscopic al leziunii. Printre opțiunile chirurgicale se numără:
• Excizia chirurgicală cu margini de siguranță prestabilită. Această procedură resupune 
îndepărtarea de către un dermatolog a țesutului canceros. Pentru a împiedica 
răspândirea celulelor anormale și o recidivă a cancerului este îndepărtată și o porțiune de 
țesut sănătos din jurul tumorii, numită margine de siguranță, care este de minim 5 mm. 
• Microchirugia Mohs.  Forma aceasta de tratament este folosită pentru carcinoamele 
care prezintă un risc ridicat de a reveni. În timpul intervenției, chirurgii îndepărtează 
țesuturile tumorii gradual, până nu se mai identifică celule anormale. Dat fiind faptul că în 
acest fel țesuturile sănătoase sunt conservate, microchirurgia Mohs este folosită atunci 
când leziunile canceroase apar într-o zonă sensibilă precum capul, degetele, zona 
genitală sau fața anterioară a gambei. În anumite situații, dermatologii pot recomanda și 
unele proceduri minim-invazive. Aceste opțiuni sunt disponibile doar pentru unele leziuni, 
iar aplicarea lor trebuie făcută cu mare atenție, în indicații speciale. Aceste tratamente 
non-invazive includ:
• Chiuretarea;
• Cauterizarea;
• Terapia fotodinamică;
• Crioterapie;
• Aplicarea de creme.
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Nu orice tumoră poate beneficia de aceste proceduri.
Există posibilitatea ca tumorile să atingă dimensiuni prea mari sau să nu poată fi 
eliminate cu ajutorul intervențiilor chirurgicale. În aceste situații, specialiștii pot prescrie 
următoarele opțiuni:
• Radioterapie;
• Chimioterapie;
• Imunoterapie;
• Terapia țintită.

3. Tehnica microchirurgicală Mohs

Microchirurgia Mohs este considerată cea mai eficientă tehnică de tratare a carcinomului 
cutanat și asta deoarece permite specialiștilor să îndepărteze, în întregime, celulele 
tumorale și doar celulele tumorale. Această formă de tratament este folosită în cazul 
carcinomului bazocelular sau spinocelular care apare la nivelul feței, scalpului, urechilor, 
degetelor, zonei genitale si feței anterioare a gambei.
Tehnica Mohs permite medicilor să identifice și să elimine cu precizie tumorile care se 
formează în celulele pielii, fără a sacrifica țesutul sănătos din jur. 
Este indicată și în cazul leziunilor mari, corporale, cu histopatologii agresive sau care 
prezintă o creștere rapidă sau în cazul carcinoamelor excizate incomplet sau care au 
recidivat după un tratament anterior. 
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Îndepărtarea unei leziuni cu ajutorul microchirurgiei Mohs are loc gradual și implică 
colaborarea dintre dermatolog, chirurg și anatomopatolog. Chirurgul Mohs excizează 
leziunea și o margine de siguranță de un milimetru, țesutul îndepărtat fiind trimis către 
analiză. Dermatopatologul este cel care stabilește prin coloratii specifice de laborator, 
dacă tumora a fost eliminată complet sau procedura trebuie repetată, întocmind o hartă 
a leziunii.
Intervenția este realizată sub anestezie locală, în câteva ore, ceea ce permite chirurgilor 
să îndepărteze câte mostre de țesut sunt necesare. Mostrele sunt trimise către 
dermatopatolog, care stabilește dacă celulele tumorale sunt prezente sau nu și 
realizează o hartă a acestora, necesară continuării procedurii până la eliminarea 
completă a țesutului tumoral. Aceasta permite îndepărtarea cu precizie a carcinomului, 
cu un efect minim asupra țesuturilor sănătoase din jur. Microchirurgia Mohs are o rată de 
succes de 99% și este folosită în cadrul Dr. Leventer Centre de peste 10 ani.
Spre deosebire de intervențiile chirurgicale clasice, chirurgia Mohs scade riscurile de 
recidivă, nu presupune cauterizare și nu necesită forme suplimentare de tratament. 
Radioterapia sau chimioterapia se recomandă doar dacă celulele canceroase  nu au 
putut fi îndepărtate complet.
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Apariția unui carcinom pe corp permite chirurgilor dermatologi să folosească o serie de 
tratamente mai agresive, mai ales în zonele care nu ridică probleme din punct de vedere 
cosmetic. Astfel, printre opțiunile aflate la dispoziție se află:
• Chirurgia Mohs dacă tumora are o structură agresivă sau a recidivat de  mai multe ori. 
• Îndepărtarea chirurgicală a tumorii. Spre deosebire de chirurgia Mohs, această abordare 
implică îndepărtarea unei cantități mai mari de țesut  normal odată cu cel canceros, 
considerat margine de siguranță recomandată statistic.
• Radioterapia. Aceasta este utilizată în principal pentru carcinoamele  recurente sau 
incomplet excizate. Radioterapia însăși poate fi implicată în apariția mai târzie a 
carcinoamelor scuamocelulare pe zonele de radiodermită.
• Crioterapia. Tratamentul acesta implică înghețarea leziunilor canceroase. Metoda 
aceasta este folosită deoarece nu presupune incizii, poate fi realizată rapid fără a 
provoca durere sau a lăsat semne vizibile, dar are o rată mare de recidivă.
• Terapia fotodinamică. Această tehnică de tratament presupune folosirea unor agenți 
sensibili la lumină pentru a distruge celulele canceroase. În general, metoda este folosită 
pentru a distruge carcinoamele de mici dimensiuni și subțiri, fără a mai fi nevoie și de o 
intervenție chirurgicală ulterioară.
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4. Tehnica de tratament pentru un carcinom pe corp



Diagnosticarea timpurie a carcinomului cutanat care se dezvoltă la nivelul feței, scalpului 
sau urechilor este esențială. Astfel, specialiștii pot să limiteze extinderea leziunilor 
canceroase și să obțină rezultate cosmetice și funcționale mai bune.

Stabilirea tratamentului este determinată de natura tumorii: localizare pe suprafața feței, 
dimensiune, subtip, dacă este o leziune primară sau recurentă.  De asemenea sunt luate 
în calcul și aspecte care țin de pacient: vârstă, comorbidități, preferințe. Unele locații de 
pe față sunt mai potrivite pentru anumite forme de tratament. Astfel buzele, nasul, 
urechile, pleoapele, sunt considerate zone de mare risc.
Majoritatea carcinoamelor cresc lent, nu au o evoluție agresivă și pot fi ușor de gestionat. 
Cu toate acestea, tumorile de lungă durată sau care sunt neglijate pot prezenta o 
provocare terapeutică. Aceste provocări privesc, în special, reconstrucția funcțională și 
cosmetică a feței. În unele situații, leziunile canceroase se pot extinde și duce la apariția 
unor ulcerații la nivelul feței, distrugând pielea, țesuturile profunde și chiar osul.
Tratamentul carcinomului cutanat urmează metodele de tratament folosite și pentru 
tumorile apărute în alte regiuni ale corpului. Trebuie făcută precizarea că aspectul 
cosmetic și funcțional al feței reprezintă o preocupare centrală a procesului de vindecare. 
În anumite cazuri, atunci când leziunile produse sunt profunde sau acoperă o suprafață 
semnificativă a feței este recomandată reconstrucția chirurgicală. Din păcate, 
deteriorarea nu poate fi complet anulată și intervențiile chirurgicale nu pot fi realizate 
fără a lăsa o cicatrice. Reconstrucția feței trebuie să aibă ca scop readucerea feței într-o 
stare cât mai apropiată de cea normală.
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Pornind de la starea pacientului, profunzimea și suprafața acoperită de leziuni, există mai 
multe opțiuni pe care medicul le poate recomanda:
• Vindecarea prin sutură directă. Una dintre cele mai simple metode de a repara leziunile 
cauzate de carcinom este prin repararea primară a marginilor plăgii cu suturi. Aceasta 
transformă rana cancerului de piele dintr-o deschidere circulară într-o cicatrice liniară.
• Vindecarea prin intenție secundară înseamnă lăsarea plăgii să se închidă treptat prin 
cicatrizare proprie. Rănile care se vindecă prin intenție secundară sunt de obicei retractile 
și pot avea o culoare mai deschisă sau o ușoară depresiune în înălțime în comparație cu 
pielea din jur. Din această cauză, pentru cele mai multe locații ale capului și gâtului, 
intenția secundară nu este o metodă ideală de închidere a plăgii. Cu toate  acestea, în 
circumstanțe specifice, această formă de vindecare poate fi recomandată ca o metodă 
simplă de închidere a plăgilor care nu necesită suturi sau incizii suplimentare, ci doar 
pansamente multiple.

• Grefarea pielii. Această metodă implică prelevarea de piele dintr-o altă  zonă a corpului 
pentru a repara leziunile apărute, în acest caz, la nivelul feței. Grefele pot să pară mai 
deschise la culoare și mai strălucitoare decât pielea din jur, deci rareori sunt prima 
alegere pentru repararea  defectelor de pe față.
• Lamboul. Această metodă de acoperire a defectelor cutanate se face cu  piele din 
vecinătate și comportă abilități chirurgicale deosebite. Ea duce la cel mai bun  aspect 
estetic și la cea mai înaltă conservare funcțională a zonei, fiind de preferat pentru 
cancerele cu localizări la nivelul capului.
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6. Timpul în tratamentul carcinomului cutanat

Decizia de a demara tratamentul pentru diferitele forme de carcinom trebuie să aibă la 
bază prognosticul acestora. Astfel, carcinomul bazocelular poate evolua de-a lungul a 
mai mulți ani fără a produce durere sau alte simptome evidente, dar evoluând distinctiv. 
În contrast, carcinomul spinocelular are o evoluție agresivă care se poate solda chiar și cu 
deces prin metastaze.
Timpul este un factor important în cazul carcinoamelor, supraviețuirea pacienților 
depinzând de stadiul de dezvoltare în care acestea sunt diagnosticate. Un carcinom care 
are posibilitatea să evolueze poate fi imposibil de eliminat cu ajutorul tehnicilor 
minim-invazive, fiind nevoie de intervenții chirurgicale complexe.
Este recomandat ca între stabilirea diagnosticului de certitudine și debutul tratamentului 
să treacă cât mai puțin timp posibil. În medie, poate să treacă o săptămână între  
momentul în care pacientul află rezultatele biopsiei și momentul în care poate urca pe 
masa de operație. 

Sursele folosite:
https://www.facebook.com/watch/?v=983390695800615

https://www.facebook.com/DrLeventerCentre/videos/225313222576935 

https://drleventercentre.com/cat-traiesti-cu-cancer-de-piele/ 

https://drleventercentre.com/dermato-oncologie/

https://drleventercentre.com/carcinom-cutanat-tipuri-cauze-si-tratament/

https://drleventercentre.com/conditions/cancer-de-piele/

https://drleventercentre.com/microchirurgia-mohs-solutia-optima-pentru-carcinomul-cutanat/

https://drleventercentre.com/oncologie/microchirurgia-mohs-ce-este-cand-poate-fi-facuta-avantaje-rata-de-succes/

https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/planning-managing/when-treatment-should-start.html 

https://www.hindawi.com/journals/jsc/2011/380371/ 

https://muschealth.org/medical-services/ent/fprs/facial-skin-cancer-repair
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Melanomul malign este o formă agresivă de cancer care își are originea în celulele 
melanocitare ce produc pigmenții pielii umane. În primele stadii de evoluție, melanomul 
este localizat în straturile pielii, dar se poate răspândi cu rapiditate pe cale limfatică și 
poate forma metastaze în țesuturile din proximitate.
Melanomul malign este o denumire folosită pentru a descrie cancerul care se formează 
din melanocite. După aspectul clinic poate fi:
• Melanomul malign nodular. În primele etape, acest melanom prezintă o creștere 
verticală, iar leziunea canceroasă produsă are o evoluție rapidă. Tumora este de obicei 
negricioasă, uneori cu apariția unor pete de culoare maro sau roșie.
• Melanomul malign superficial. Identificarea acestei forme se face pe baza aspectului 
clinic: lipsa de omogenitate a culorii, marginile neregulate și modificări recente 
• Melanomul malign letinginos. Această formă de melanom duce la apariția unor pete 
maro pe zonele de piele care au parte de o expunere extinsă la lumina solară, de exemplu 
pe față sau pe scalp.
• Melanomul malign acral. Persoanele care suferă de această formă de cancer prezintă 
tumori asociate cu cancerul de piele în zone neobișnuite:
 sub unghii, pe palme, tălpi sau chiar degete.

Diagnosticul și tratamentul
melanomului



Stadiile melanomului

În cazurile de melanom malign diagnosticarea din timp oferă cele mai bune șanse de 
supraviețuire pacienților. Spre deosebire de alte forme de cancer care apar la nivelul pielii, 
melanomul prezintă o rată crescută de formare a metastazelor și de deces.
Atunci când un pacient este suspect de melanom malign, dermatologii vor apela la o 
multitudine de teste și proceduri. Pe lângă stabilirea formei de cancer de  care pacientul 
suferă, diagnosticul are rolul de a stabili stadiul de evoluție al acestuia. Stabilirea unui 
diagnostic de precizie include:

Examenul clinic. Această parte a stabilirii diagnosticului include o discuție legată de 
simptomele experimentate, stilul de viață, istoricul medical propriu și al familiei. De 
asemenea, dermatologul va studia pielea pacientului pentru a identifica alunițe și leziuni 
suspecte.
Biopsia. Dermatologul va îndepărta o mostră de țesut prelevată din leziunea suspectă de 
melanom și o va trimite către laborator pentru analize. 
După diagnosticarea melanomului este necesară stabilirea etapei de evoluție în care se 
află tumora. Pentru a determina acest aspect este nevoie ca examenul histopatologic  să 
stabilească grosimea tumorii, dacă aceasta a format ulcerații, dacă e invazivă și cât de 
repede se înmulțesc celulele maligne, precum și alte criterii de diagnostic al stadiului de 
tumoră.

1. Diagnostic de precizie pentru melanom malign 
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 Urmează diagnosticul ganglionului santinelă care este locul prin care trece limfa cu 
celule tumorale pornite din tumoră. Procedura se face chirurgical de către chirurgul 
oncolog pentru tumorile mai mari de  stadiul pT1b. Ganglionul santinelă sau nodulul este 
notat cu „N”, și poate avea sau nu celule tumorale. Apoi se verifică dacă sunt prezente sau 
nu metastaze în organele țintă: plămân, ficat, creier, oase. Adunând toate aceste 
diagnostice de etapă rezultă stadiul de boală care decide doar supravegherea pentru 
melanomul stadiu I și II, și tratamentul medicamentos pentru stadiile III și IV.
Un melanom se poate afla în unul dintre aceste stadii:

Stadiul O. Melanomul s-a format la nivelul superficial al pielii și poate fi vindecat prin 
operație.
Stadiul I A sau I B. Celulele tumorale sunt localizate la nivelul pielii și nu formează 
metastaze la nivelul ganglionilor sau al altor organe.
Stadiul II A, II B sau II C. Clasificarea în una dintre aceste etape se face pe baza grosimii 
tumorii și a prezenței ulcerației.
Stadiul III A, III B sau III C: Melanomul malign s-a răspândit către țesuturile din proximitate 
și  în ganglionii limfatici se găsesc celule canceroase.
Stadiul IV. În acest punct melanomul a format metastaze care pot fi identificate, în 
general, la nivelul ficatului, plămânilor, oaselor sau chiar în țesuturile cerebrale.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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2. Tehnici și metode de tratament pentru melanom

Modul în care melanomul malign este tratat depinde de o serie de factori precum: starea 
generală de sănătatea a pacientului, mărimea și stadiul de evoluției al bolii.
Astfel, tumorile incipiente sunt eliminate cu ajutorul chirurgiei sau chiar în timpul biopsiei.

Chirurgia. Atunci când melanomul are dimensiuni reduse și se află într-o etapă timpurie 
de evoluție, chirurgia poate reprezenta singura formă de tratament necesară.

Imunoterapia. Această formă de terapie stimulează sistemul imunitar al pacienților astfel 
încât să elimine celulele canceroase. Imunoterapia este recomandată, în general, după ce 
intervenția de diagnostic a ganglionului santinelă a avut loc. Atunci când melanomul nu 
poate fi îndepărtat direct, fragmentele de tumoare rămase sunt vizate direct de 
tratamentul imunoterapic.

Terapia țintită. Scopul acestei terapii este de a exploata diferitele puncte slabe ale 
celulelor canceroase, ducând la moartea acestora. Se face în funcție de prezența unei 
mutații genetice: BRAF.
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Radioterapia. Tratamentul folosește fascicule concentrate de raze X pentru a elimina 
melanoamele care nu pot fi îndepărtate în întregime cu ajutorul chirurgiei sau prin terapie 
medicamentoasă.

Chimioterapia. Această formă de tratament vizează distrugerea celulelor canceroase cu 
ajutorul unor compuși administrați intravenos sau sub forma unor pastile. Chimioterapia 
este ultima soluție când celelalte tratamente au eșuat.

3. Etape de tratament

Tratamentul și protocoalele de lucru pentru melanomul malign a evoluat în ultimii ani și 
oferă pacienților șanse mai mari de supraviețuire și recuperare. Etapele incluse în aceste 
protocoale de lucru:
Biopsia. Rezultatul unei astfel de proceduri este gata în câteva zile și permite stabilirea 
naturii structurii suspecte: leziune tumorală sau aluniță activă. Biopsia poate fi realizată și 
asupra ganglionilor limfatici, atunci când există deja un diagnostic de melanom, iar atunci 
are rolul de a stabili gradul de evoluție al cancerului.
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Evaluarea mutației BRAF. În cazul tratamentelor oncologice pentru cazurile avansate de 
melanom este necesară stabilirea prezenței mutației BRAF în celulele tumorii sau cele 
care formează ganglionii santinelă.
Investigații imagistice. Medicul oncolog poate recomanda realizarea unor investigații cu 
computerul tomograf (CT) sau a unui RMN sau chiar PET-CT în funcție de stadiul de boală.
Excizie și terapie. Chirurgul îndepărtează leziunea canceroasă și o margine de siguranță 
în jurul acesteia pentru a preveni o eventuală recidivă a melanomului. Tot el operează 
ganglionul santinelă. 
Tratamentul medicamentos. Acestea sunt folosite doar atunci când un pacient prezintă 
metastaze evidente. Pentru a reduce posibilitatea ca tumora să revină pot fi 
recomandate terapii imunologie și țintite. Nu se face tratament preventiv în acest 
moment.

• 

• 



Biopsia este o investigație de rutină în melanomul malign, care constă în prelevarea unui 
fragment de țesut urmează a fi analizat la microscop în vederea stabilirii unui diagnostic. 
Este o procedură sigură, simplă, ușor de efectuat și care produce un minim disconfort. 
Riscurile biopsiei din tumora de piele sunt minime și includ o ușoară jenă sau sângerare 
care dispar în maxim două zile de la procedură. Specialiștii pot realiza mai multe tipuri de
biopsii, asta în funcție de dimensiunea, localizarea și caracteristicile tumorii. Printre 
tipurile de biopsii care pot fi realizate se numără:
Biopsia prin răzuire. Aceasta presupune îndepărtarea unui fragment de țesut cu ajutorul 
unei lame speciale. 
Biopsia prin perforare. Specialiștii folosesc un instrument tubular pentru a extrage un 
fragment cilindric de țesut.

Biopsia excizională. Scopul acesteia este de a îndepărta complet țesutul leziunii vizate. 
Medicul dermatolog stabilește cea mai potrivită procedură de biopsie pentru diagnosticul 
de certitudine al tumorii de piele. În cazul melanomului cea mai recomandată procedură 
este excizia tumorii în totalitate, cu o margine de 2 mm. Celelalte proceduri sunt 
acceptate în situații particulare.
Celulele melanomului malign se extind la nivelul sistemului limfatic, iar realizarea unei 
biopsii asupra unui ganglion limfatic ajută la stabilirea diagnosticului complet și a 
stadiului de evoluție al cancerului. Deci pe lângă biopsia tumorii la 2 mm, avem nevoie și 
de biopsia ganglionului santinelă.

4. Importanța biopsiei tumorale și a ganglionului
santinelă 
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Îndepărtarea ganglionilor limfatici aflați în proximitatea unui melanom, numiți și ganglioni 
santinelă, reprezintă o procedură medicală care produce efecte minime asupra 
țesuturilor de unde sunt prelevați. Se recomandă scoaterea a unuia până la maxim trei 
ganglioni numiți santinelă în vederea completării diagnosticului.
În cazul pacienților care au primit un diagnostic de melanom invaziv este recomandată 
realizarea celor două biopsii în maxim șase săptămâni de la diagnostic. De asemenea, 
biopsia ganglionului santinelă este recomandată atunci când leziunea tumorală:
• Prezintă un risc crescut de a forma metastaze;
• Are între 1 și 4 milimetri;
• Are peste 4 milimetri și are potențialul de a forma metastaze la distanță.

5. Rolul dermatologului și al chirurgului oncolog în 
tratarea  melanomului

Diagnosticarea și tratarea eficientă a melanomului implică doi factori esențiali: timpul și 
colaborarea dintre specialiști. Astfel, dermatologii, anatomopatologii și chirurgii oncologi 
sunt figuri-cheie ale acestui proces.
Dermatologul este cel care identifică primele simptome și ridică suspiciunea de melanom 
malign în cazul unui pacient. Rolul acestui specialist este de a identifica semnalele de 
alarmă ale pielii și de a demara procesul de diagnosticare, recomandând analizele și 
procedurile necesare. Anatomopatologul certifică diagnosticul prin colorații standard și 
imunohistochimice și stadializează tumora și ganglionul santinelă.
Rolul chirurgului oncolog este acela de a realiza biopsia ganglionilor santinelă pentru a 
stabili care este stadiul de evoluție al melanomului. Excizarea melanomului malign și a 
unei margini de siguranță în jurul acestuia este realizată tot de către chirurg, ca parte a 
unui plan de tratament mai extins.
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6. Ce speranță de viață au pacienții cu melanom?

În cazul persoanelor diagnosticate cu melanom malign, speranța de viață depinde de 
stadiul în care acesta este identificat. Detectarea precoce și corectă a cancerului de piele 
este esențială pentru tratarea bolii și îmbunătățirea ratei de supraviețuire. Din fericire, 
melanomul se dezvoltă la vedere și poate fi diagnosticat în timp util. 
Speranța de viață a unui pacient diagnosticat cu melanom malign este de cel puțin cinci 
ani. Trebuie subliniat faptul că această cifră poate varia de la caz la caz și de momentul 
în care este început tratamentul.
Prognosticul unui pacient diagnosticat cu melanom malign depinde de aspecte precum:
• Stadiul în care are loc diagnosticarea și începe diagnosticul;
• Opțiunile de tratament disponibile;
• Factori genetici care dictează comportamentul celulelor tumorale la terapiile folosite.

Surse folosite:
https://www.facebook.com/watch/?v=264024411933227
https://www.facebook.com/watch/?v=171805447878417 
https://drleventercentre.com/timpul-in-diagnosticul-melanomului-malign/
https://drleventercentre.com/conditions/melanom-malign/ 
https://drleventercentre.com/stadiile-melanomului-malign/ 
https://drleventercentre.com/biopsia-de-ganglion-santinela-in-melanomul-malign/

Stabilirea cursului optim de tratare și recuperare după excizarea unui melanom malign și 
a metastazelor sale, acolo unde este cazul, este realizată de către o comisie 
multidisciplinară. Membrii unei astfel de comisii medicale sunt dermatologi, chirurgi 
oncologi, oncologi, anatomopatologi și specialiști în medicină nucleară.
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De ce ar fi bine să ai un 
coordonator al cazului

medical dacă ai
diagnostic de melanom

Melanomul malign este un termen umbrelă folosit pentru a descrie mai multe forme de 
cancer care își au originea în celulele care pigmentează pielea umană. Spre deosebire de 
alte cancere care se formează la nivelul pielii, melanomul se dovedește a fi mult mai 
periculos.

1. Cum se manifestă melanomul malign?

Leziunile canceroase tip melanom malign se pot forma în orice zonă a corpului. În 
general, tind să fie afectate zonele cele mai expuse la lumina solară. De asemenea, există 
posibilitatea și ca zone mai puțin expuse, precum tălpile, unghiile sau palmele, să prezinte 
forme de melanom.
Cele mai comune manifestări asociate cu apariția unui melanom malign sunt:
• Modificarea alunițelor deja existente, în termeni de mărime, formă sau culoare;
• Apariția unor noi semne pe piele, cu forme și culori neobișnuite: pete, răni deschise sau   
  umflături (“nodozități”).

• 



Alunițele obișnuite sunt rotunde sau ovale, au o culoare uniformă și pot măsura în jur de 
cinci-șase milimetri. Pentru a verifica dacă alunițele nu sunt un motiv de îngrijorare sau 
este nevoie de ajutorul unui specialist este indicată folosirea regulii ABCDE.
Această regulă stabilește o serie de criterii simple care pot sta la baza depistării unui 
melanom:
A - „Asimetria” aluniței analizate.
B - „Bordura”, vizează marginile neregulate ale unei alunițe suspecte de melanom.
C - „Culoarea”, se referă la diferențele de culoare de pe suprafața unei alunițe.
D - „Diametrul”, atunci când o aluniță are peste 6 milimetri sau prezintă o creștere rapidă.
E - „Evoluția”, vizează modul în care o aluniță sau o leziune s-a extins în timp.
Melanomul malign este reprezentat fie de alunițe vechi care s-au mărit în dimensiuni, 
formă sau culoare, fie de leziuni noi diferite de cele vechi.

2. Factorii de risc pentru melanom

Printre cei mai comuni factori de risc asociați cu apariția cazurilor de melanom malign 
se numără:
Expunerea la lumină UV. Radiația ultravioletă din lumina solară joacă un rol important 
în declanșarea mutațiilor anormale care stau la baza melanomului. Persoanele care 
petrec mult timp afară, locuiesc la altitudini ridicate sau mai aproape de ecuator au o 
probabilitate mai mare de a fi diagnosticate cu o formă de cancer de piele. 
Bronzul artificial. Paturile de bronzat și lămpile solare din saloanele de bronzat folosesc 
lumina UV pentru obținerea efectului estetic dorit. Atât lumina ultravioletă naturală, cât 
și cea artificială pot afecta procesele din interiorul celulelor și duce la formarea, în timp, 
a unor leziuni canceroase.

30



31

Alunițele. Persoanele cu multe alunițe sau alunițe neobișnuite numite nevi displazici sau 
alunițe atipice prezintă un risc mai mare de a dezvolta melanom malign. Nevii displazici 
sunt alunițe mari, care au culoare și formă neregulate. Medicul recomandă 
fotografierea regulată a pielii pentru a urmări îndeaproape evoluția semnelor de pe 
piele.
Pielea deschisă la culoare. Persoanele care au un ten mai deschis sunt mai sensibile în 
fața radiațiilor solare, existând posibilitatea ca o expunere prelungită la soare să se 
transforme într-o arsură solară.
Culoarea ochilor și a părului. Părul roșcat sau blond, alături de ochii deschiși la culoare 
tindă să fie mai afectate de către lumina ultravioletă.
Istoricul familial. Dacă o persoană are o rudă apropiată (părinte, frate, soră sau copil) 
care a fost diagnosticată cu melanom, riscul individual al persoanei de a dezvolta 
melanom este de 2 până la 3 ori mai mare decât riscul mediu. Acest risc crește dacă 
mai mulți membri ai familiei care locuiesc în regiuni diferite au fost diagnosticați cu 
melanom malign. Prin urmare, se recomandă ca rudele apropiate ale unei persoane cu 
melanom să solicite examinări regulate ale pielii.



Anumite mutații genetice. Apariția melanomului este legată și de moștenirea unor 
mutații genetice specifice care cresc riscul de a suferi de această formă de cancer. Cu 
toate acestea, apariția melanomului trebuie înțeleasă ca o combinație de factori de 
mediu și genetici.
Un diagnostic anterior de melanom. Persoanele care au fost diagnosticate anterior cu 
melanom prezintă un risc crescut de a dezvolta noi melanoame. De asemenea, pacienții 
care au avut cancer de piele cu celule bazale sau cu celule scuamoase au un risc crescut 
de a dezvolta melanom. Prin urmare, persoanele care au suferit în trecut de cancer de 
piele au nevoie de  supraveghere continuă pentru a preveni un diagnostic de melanom.

Rasa. Persoanele care au o descendență caucaziană au un risc mai ridicat de a dezvolta 
melanom. Trebuie subliniat însă că orice persoană, indiferent de rasă sau etnicitate, 
poate suferi de cancer de piele.
Vârsta. Melanomul poate fi diagnosticat la orice vârstă, însă o mare parte dintre cazuri în 
ultima perioadă apar după vârsta de 65 de ani. În plus, noile alunițe care apar după 
vârsta de 20 de ani trebuie considerate suspecte și studiate de către un dermatolog.
Un sistem imunitar slăbit. Persoanele care au un sistem imunitar slăbit de către o 
afecțiune sau de medicamentația folosită au un risc mai mare de a suferi de melanom 
malign.
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3. Timpul în tratarea melanomului malign

Timpul este esențial în ceea ce privește diagnosticarea și tratarea melanomului malign. 
Pentru a crește șansele de supraviețuire este de dorit ca diagnosticul să fie pus într-o 
etapă timpurie de dezvoltare a melanomului. De asemenea, este indicat ca diagnosticul 
să înceapă cât de repede este posibil pentru a pune la dispoziția pacienților și medicilor 
mai multe opțiuni de tratament.
Un studiu din 2017, realizat pe adulți diagnosticați cu melanom în stadiile I-III, a ajuns la 
concluzia că șansele de supraviețuire sunt mai mici pentru pacienții care așteaptă mai 
mult de 90 de zile până la începerea tratamentului chirurgical.
Atunci când diagnosticul este pus în timp util, o intervenție chirurgicală de eliminare a 
leziunilor canceroase realizată la scurt timp crește șansele de supraviețuire. Ca regulă 
generală, specialiștii recomandă tratamentul chirurgical la trei-patru săptămâni de la 
stabilirea diagnosticului, dar acest aspect poate varia de la caz la caz.

4. Prevenție pentru melanomul malign

Prevenția în cazul melanomului este cel puțin la fel de importantă precum diagnosticarea 
timpurie. Astfel, pornind de la factorii de risc sunt recomandate următoarele măsuri de 
evitare a acestui tip de cancer de piele:
Evitarea expunerii la lumina solară la amiază. Între orele 10 și 16 lumina ultravioletă 
atinge intensitatea maximă la nivelul solului. Pentru a evita arsurile solare și deteriorarea 
celulelor pielii este indicată evitarea sau limitarea pe cât posibil a timpului petrecut afară 
în acest interval.
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Protecția împotriva razelor de soare. Indiferent de anotimp este indicată folosirea 
protecției în fața efectelor dăunătoare ale razelor UV. Astfel, este recomandată folosirea 
pălăriilor, ochelarilor de soare, hainelor care să acopere corpul și a cremelor cu factori de 
protecție solară. Aceste indicații sunt valabile atât vara cât și iarna, în ambele anotimpuri 
expunerea la ultraviolete fiind problematică.
Evitarea saloanelor de bronzat. Lumina ultravioletă folosită pentru a bronza pielea 
într-un timp foarte scurt are un efect nociv asupra acesteia și trebuie evitată.
Auto-examinarea pielii. Examinarea pielii la intervale regulate pentru a observa apariția 
unor noi semne pe piele sau a modificărilor suferite de cele deja existente reprezintă un 
pas important în diagnosticarea melanomului malign în stadii timpurii.

5. Rolul coordonatorului de caz

Primirea unui diagnostic de melanom malign, indiferent de stadiul său de dezvoltare, 
reprezintă o provocare emoțională și logistică majoră pentru pacienți. Pentru a-i ajuta pe 
aceștia să facă față stresului și să urmeze pașii necesari către vindecare, Dr. Leventer 
Centre a implementat un program de coordonator de caz. 
Rolul coordonatorului de caz începe odată cu stabilirea diagnosticului și implică asistarea 
pas cu pas în procesul de vindecare. Astfel, coordonatorul  îi ajută pe pacienți să înțeleagă 
etapele care urmează, care sunt opțiunile de tratament și se asigură că acestea sunt 
parcurse cât mai repede.



În fișa unui coordonator de caz intră și asigurarea accesului rapid al pacienților la medicul 
curant, la analize medicale și imagistice, și la o echipă medicală multidisciplinară, numită 
în termeni de specialitate „tumor board”.
Sprijinirea pacienților în ceea ce privește latura emoțională a unui diagnostic de cancer 
de piele reprezintă o parte fundamentală a muncii unui coordonator de caz. Oferirea unui 
sprijin sentimental, dar și de natură practică, asigură pacienților respectarea planului de 
tratament.
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6. Traseul pacientului cu melanom malign

Ultimii ani au marcat o evoluție a diagnosticării, tratamentelor și protocoalelor de lucru. 
Indiferent de particularitățile fiecărui caz, în mod ideal, un pacient diagnosticat cu 
melanom malign parcurge următorul traseu:

Programarea unui consult. Pacientul se adresează unui medic dermatolog la 
recomandarea medicului de familie sau după ce observa modificări ale formei, mărimii 
sau culorii suferite de către alunițele sau alte semne de pe corpul său. 
Consultul și diagnosticarea. Atunci când există suspiciunea de melanom malign, 
dermatologul va realiza un examen fizic, care va include și o dermatoscopie, a semnelor 
de pe piele suspecte. De asemenea, în acest punct este prelevată o mostră de țesut 
pentru stabilirea diagnosticului de precizie.
Evaluarea mutațiilor genetice. Atunci când melanomul malign este identificat într-un 
stadiu avansat este necesară stabilirea prezenței mutației BRAF în celulele canceroase 
sau în celulele ganglionilor santinelă.
Analize de sânge în vederea intervențiilor chirurgicale, ecografie de părți moi (pentru 
ganglioni).
Investigații privind comorbiditățile pacientului, necesare intervenției chirurgicale și 
monitorizării.
Investigații imagistice. Pentru a analiza evoluția cancerului, în unele situații, este nevoie 
de investigații imagistice pentru a stabili pașii de urmat.



Surse folosite:
https://drleventercentre.com/oncologie/tratament-pentru-tumorile-maligne/ 
https://drleventercentre.com/timpul-in-diagnosticul-melanomului-malign/
https://drleventercentre.com/conditions/melanom-malign/ 
https://drleventercentre.com/dupa-20-de-ani-alunitele-noi-sunt-suspecte/ 
https://www.cancer.net/cancer-types/melanoma/risk-factors-and-prevention
https://drleventercentre.com/cat-de-importanta-este-protectia-spf-in-timpul-iernii/ 

Excizia și terapiile complementare. În cazul melanomului malign, chirurgii îndepărtează 
leziunea canceroasă, dar și o margine de siguranță în jurul acesteia pentru a împiedica 
răspândirea celulelor anormale și formarea metastazelor în alte țesuturi. 
Tratamentul medicamentos. În unele cazuri celulele canceroase nu pot fi eliminate 
complet și apar metastaze. Pentru eliminarea acestora este folosit tratamentul 
medicamentos (imunologic, targhetat sau citostatic).
Auto-examinarea și controalele regulate. Chiar dacă un pacient este declarat vindecat 
există posibilitatea ca melanomul malign să recidiveze și să formeze noi tumori. Pentru a 
preveni o astfel de evoluție este recomandat ca pacienții să își examineze în mod 
constant pielea și să participe la controale dermatologice regulate.
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Concluzii:
grija de după vindecare
Îngrijirea pentru persoanele diagnosticate cu melanom nu se încheie după terminarea 
tratamentului activ. Medicul dermatolog care a coordonat cazul va continua să țină 
legătura cu pacientul pentru a supraveghea starea acestuia de sănătate. Cu ajutorul 
controalelor regulate, specialistul va determina dacă melanomul a revenit, dacă apar 
efecte secundare în urma tratamentelor administrate și care este starea generală a 
pacientului.
Melanomul malign are o probabilitate mare de a recidiva într-un interval de cinci ani de 
la vindecarea tumorii inițiale. Pentru a preveni o astfel de situație este important ca 
pacientul să îl informeze pe specialistul de caz atunci când observă:
• Apariția unor noi semne și alunițe pe piele;
• Noduli sau umflături noi;
• Durere sau intensificarea senzației de durere;
• Tuse care nu dispare.
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Pentru a urmări evoluția unui pacient după ce acesta a fost vindecat de melanom malign 
este necesară programarea periodică a unor controale de rutină. În funcție de 
particularitățile fiecărui caz aceste vizite la dermatolog au loc odată la 3 până la 12 luni. 
În cazul în care tratamentul a vizat un melanom aflat într-un stadiu avansat sau există un 
risc mai ridicat de recidivă a cancerului, dermatologul va stabili consultații mai dese, la 
trei-șase luni, în primii doi-trei ani.
Vizitele la dermatolog după ce pacientul a fost declarat vindecat includ un examen fizic, 
în timpul căruia sunt studiate aspecte precum:
• Zonele din care melanomul a fost excizat;
• Eventualele noi semne pe piele, mai ales în zonele expuse la soare;
• Noduli măriți, apropiați de zonele în care tumorile s-au format.
De asemenea, aceste vizite oferă medicului posibilitatea de a oferi pacientului informații 
legate despre:
• Modalitățile de protejare a pielii față de efectele luminii ultraviolete;
• Cum trebuie realizată auto-examinarea pielii și folosirea regulii ABCDE.
În funcție de simptomele prezentate în cadrul monitorizării post-vindecare, dermatologul 
poate decide realizarea unor investigații medicale pentru a stabili dacă melanomul a 
revenit sau care sunt riscurile ca acest lucru să se întâmple.
Computerul tomograf, radiografiile sau imagistica prin rezonanță magnetică sunt folosite 
pentru a stabili dacă melanomul a format noi metastaze în țesuturile din apropiere sau la 
depărtare. Dacă specialiștii stabilesc faptul că cancerul a revenit, atunci urmează 
stabilirea unui nou plan de tratament și îngrijire pe perioada acestuia. În această situație 
medicul oncolog recomandă și supraveghează terapia specifică.

Surse folosite:
https://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/skin-melanoma/treatment/follow-up/?region=on 
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