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ÖZET
Spitzoid melanom, klinik ve histopatolojik olarak tan› konmas› oldukça güç olan
nadir bir melanom alt tipidir. Melanomun çocuklarda oldukça nadir görülmesi
nedeniyle literatürde çocukluk ça¤›nda görülen Spitzoid melanomlar›n özellik-
lerine dair bilgi oldukça k›s›tl›d›r. Burada Spitzoid melanom saptanan 10
yafl›nda bir çocuk olgu sunulmufltur.  Bu olgu vesilesiyle klinik ve dermoskopik
özellikler karakteristik olmad›kça, hasta çocuk bile olsa, vasküler lezyon ay›r›c›
tan›s›nda melanomun mutlaka ak›lda tutulmas› gereklili¤i vurgulanm›flt›r.
(Güncel Pediatri 2008; 6: 127-9)
Anahtar kelimeler: Spitzoid melanom, dermoskopi, melanom

SUMMARY 
Spitzoid melanoma is a rare variant of melanoma, in which the clinical and
histopathologic diagnoses are difficult. Data on the features of Spitzoid
melanoma in children is limited in the literature, since melanoma is rarely seen
in childhood. Here, we report a 10 year-old child with a Spitzoid melanoma. By
the means of this case, it has been emphasized that melanoma should be con-
sidered in the differential diagnosis of vascular lesions even seen in childhood,
unless the clinical and dermoscopic features are characteristic for an entity.
(Journal of Current Pediatrics 2008; 6: 127-9)
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Olgu Sunumu/Case Report

Girifl

Çocuklarda primer deri tümörleri çok nadir görül-
mektedir. En s›k görülen deri tümörü melanomdur. Ço-
cukta melanom insidans› milyonda birdir ve tüm çocuk-
luk ça¤› malignitelerinin yaklafl›k %1-3’ünü oluflturmak-
tad›r (1-3). Hastal›¤›n nadir görülmesi melanom olas›l›¤›-
n›n akla gelmemesi ve dolay›s›yla erken tan› konamama-
s›na neden olmaktad›r. Bunun sonucunda çocuk hasta-
larda melanomun tan› an›ndaki tümör kal›nl›¤›, eriflkinle-
re k›yasla daha fazla olarak bulunmaktad›r (>1,5mm)
(1,4,5). Yap›lan bir çal›flmada çocuk hastalarda melanom
tan›s›n›n %60’a varan oranda atland›¤› ortaya konulmufl-
tur (5). 

Çocukluk ça¤› melanomlar› Barnhill taraf›ndan üç
grupta incelenmektedir; 1. eriflkin tipi melanom 2. nevo-
id hücreli melanom ve 3. Spitz benzeri melanom ya da di-
¤er ad›yla Spitzoid melanom (6). 

Spitzoid melanom, Spitz nevüse benzer morfolojik
özellikler gösteren, klinik ve histopatolojik olarak tan›
konmas› oldukça güç olan nadir bir melanom varyant›d›r
(7). Çocukta Spitzoid melanom tan›s›n›n konmas› hem
morfolojik olarak Spitz nevüse benzer özellikler göster-
mesi hem de çocukta Spitz nevüsün s›k görülmesi nede-
niyle daha da güçtür. 

Literatürde çocukluk ça¤›nda görülen Spitzoid mela-
nomlar›n klinik özelliklerine dair bilgi oldukça k›s›tl›d›r.
Öte yandan bildi¤imiz kadar›yla bu yafl grubunda sapta-
nan Spitzoid melanomun dermoskopik özellikleri bugüne
kadar bildirilmemifltir.

Burada, Spitzoid melanom saptanan 10 yafl›nda bir
çocuk olgu dermoskopik bulgular eflli¤inde sunulmufltur.

Olgu

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

Tart›flma

Spitzoid lezyonlar, bir ucunda Spitz nevüs, di¤er
ucunda ise Spitzoid melanom, arada ise atipik Spitz ne-
vüs, atipik Spitzoid tümör veya malignite potansiyeli bi-
linmeyen Spitzoid tümör (Spitzoid tumor of uncertain
malignant potential, STUMP) olarak de¤iflik flekillerde
isimlendirilen hem Spitz nevüs hem de melanomun özel-
liklerini tafl›yan vakalar›n bulundu¤u bir spektrum olarak
kabul edilebilir (8). 

Spitzoid melanom, melanomun bir alt tipi olup klinik
ve histopatolojik olarak benign melanositik nevüs olan
Spitz nevüse benzemektedir. Tipik olarak piyojenik gra-
nülomu and›ran, keskin ve düzgün s›n›rl›, amelanotik, pa-
pül veya nodül fleklindedir. Baz› lezyonlar pigmente ola-
bilir. 

Spitzoid melanomlarda genellikle nodüler olduklar›
için di¤er melanomlarda pozitif olan ABCD (asimetri, s›-
n›r düzensizli¤i, renk de¤iflikli¤i, >6mm çap oran›)  kural›
geçerli de¤ildir ve bu nedenle klinisyenler taraf›ndan ko-

layl›kla gözden kaç›r›labilir.  Ço¤u melanomda özellikle
nodüler melanomlarda oldu¤u gibi tan›da alt›n standart
histopatolojik incelemedir. Histopatolojik olarak asimet-
ri, yuvalar›n düzensiz oluflu, Kamino cisimciklerinin bu-
lunmamas›, mitotik aktivitenin yüksek olmas›, özellikle
lezyonun taban›nda mitoz varl›¤› veya anormal mitozun
var olmas› ve Ki-67 pozitifli¤i (MIB-1) Spitzoid melanomu
destekleyen bulgulard›r (2,9). Ancak tan› aflamas›nda
patologlar›n da oldukça dikkatli olmas› gerekmektedir.
Özellikle Spitz nevüs ve Spitzoid melanomun histopato-
lojik benzerlikleri ve çocuk hastaya melanom tan›s› koy-
man›n zor olmas› nedeniyle bazen en deneyimli patolog-
lar taraf›ndan bile melanom tan›s› atlanabilmektedir (10). 

Spitzoid melanomun Spitz nevüsten ayr›m› zordur ve
baz› olgularda ay›r›c› tan› metastaz varl›¤› ya da fatal
seyretmesi ile yap›l›r (2,6). Literatürde sadece lenf nodu
metastaz› olup uzak organ metastaz› olmayan olgular›n
yan› s›ra, tüm vücutta yayg›n metastaz› olup ilerleyici ve
fatal seyreden olgular da bildirilmektedir (6,11,12).

Melanomun prognozu primer tümörün kal›nl›¤›na, ül-
serasyon varl›¤›na, lenf nodu tutulumuna ba¤l›d›r. Yafl›n
da prognostik faktörlerden biri oldu¤u öne sürülmüfltür.
Ferrari ve ark. (13) melanom tan›l› çocuklar üzerinde
yapt›¤› bir çal›flmada 122 ayl›k izlemde 5 y›ll›k yaflam ora-
n›n› %70 olarak saptam›fllard›r. Ayn› çal›flmada 10 yafl al-
t› çocuklarda bu oran %90 iken, daha büyük çocuklarda
bu oran %47 olarak tespit edilmifltir. Pol-Rodriquez ve
ark. (11) 0-17 yafl aral›¤›ndaki 82 Spitzoid melanom tan›l›
çocukta yapt›klar› araflt›rmada, 0-10 yafl aral›¤›ndaki ço-
cuklarda 5 y›ll›k yaflam oran›n› %80, 10 yafl üzerinde ise
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Resim 1. (a) K›rm›z›/mavi-gri renkli, üzerinde hemorajik krut izlenen,
düzgün s›n›rl› nodüler lezyon. (b) Lezyonun dermoskopik bak›s›nda
periferde mavi-beyaz yap›, homojen kahverengi pigmentasyon ve
skuam, merkezde ise ülserasyon ve hemorajik krut izlendi 

Resim 2. (a) Yüzeyde genifl ülserasyon, simetrik nodüler geliflim
gösteren tümör. (b) dermada genifl nodülasyonlar›n oluflturdu¤u
solid görünüm. (c) Spitzoid görünümde epiteloid hücrelerin yak›n
görüntüsü ve belirgin mitotik aktivite. (d) Proliferatif aktivitenin
immunhistokimyasal yans›mas› (MIB-I)



%49 olarak saptam›fllard›r. Spitz nevüs ve Spitzoid mela-
nomun ay›r›c› tan›s›n›n güçlü¤ü nedeniyle bu çal›flmaya
sadece metastaz saptanan hastalar dahil edilmifltir. 

Spitzoid melanomun çok nadir görülmesi nedeniyle
uzun dönem izleme dair yap›lan genifl olgu çal›flmalar›
bulunmamaktad›r. 

Malign melanom, pediatrik yafl grubunda nadir görül-
mesine ra¤men, çocuklarda pigmente olan veya olma-
yan tüm deri lezyonlar›n›n mutlaka dikkatlice de¤erlendi-
rilmesi ve flüpheli olanlar›n eksize edilmesi gerekmekte-
dir. Biz de olgumuzu, nadir görülmesi ve dermoskopik
özellikler karakteristik olmad›kça, vasküler leyon ay›r›c›
tan›s›nda melanomun mutlaka ak›lda tutulmas› gereklili-
¤ini vurgulamak amac›yla sunduk.
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