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MASQUERADE SINDROM AND ACROMIC CUTANEOUS MELANOMA – CASE 
PRESENTATION (Abstract): We would like to present the case of a 56 years patient diagnosed initially 
with bilateral keratouveitis with positive cytomegalovirus that presented several relapses. Eye 
examination was undertaken on September 2006 in the 1st Department of the Ophtalmology Clinic, St 
Spiridon Emergency Hospital in Iasi. The diagnosis of bilateral recurrent panuveitis was established 
without knowing the precise etiology – although extensive clinical and biological tests were performed. In 
the following months a lump in the right armpit was revealed leading to the supposition of malignant 
mastitis. Dermatological consultation disclosed the presence of a perumbilical nevus that grows in time 
and undergoes depigmentation. Biopsy of the adenopathy and pathological examination on paraffin 
established the diagnosis of Acromic Malignant Melanoma. The symptoms of bilateral panuveitis 
reappears, therefore we concluded that there is a possibility of a Masquerade Syndrom. Despite 
undergoing  surgery and chemotherapy for the adenopatic mass, there was an unfavorable course with the 
relapse of the malignant lymphoma within 6 months at the right dorsal muscle; surgery was again 
undertaken. After 1 year several brain metastasis were depicted and the patient died within 1 year and a 
half from the initial diagnosis. This case reveals the importance of  an extensive and thorough clinical 
examination, as well as the necessity of interdisciplinary collaboration for an accurate diagnosis and for 
an early treatment. The unusual aspect of this case is the presence an ocular paraneoplasic masquerade 
syndrome  7 months prior to the diagnosis of acromic malignant melanoma. This association of acromic 
cutaneous melanoma and masquerade syndrome was not described before in the literature. 
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INTRODUCERE 
Termenul de sindrom masquerade este folosit pentru a defini manifestări la 

nivelul peri şi intraocular de tipul irită, uveită şi vitrită de origine necunoscută [1,2]. 
Circa 5% din uveite prezintă sindrom masquerade. Sindromul masquerade poate fi 
nonneoplastic dacă este asociat cu corpi străini intraoculari, sindromul de dispersie 
pigmentara, dezlipire de retină, boli postvaccinale şi reacţii adverse medicamentoase 
(rifabutin, didanoside). Sindromul masquerade neoplazic apare secundar limfomului, 
leucemiei, melanomului uveal, retinoblastomul şi tumorilor maligne cu localizări 
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diverse (plămân, sân, piele, tub digestiv) [2,3]. Metastazele retiniene sunt determinate 
cel mai frecvent de melanomul malign cutanat [4]. Este necesară o examinare atentă a 
pacientului: istoricul bolii, examen clinic şi investigaţii paraclinice cu examen 
histopatologic pentru descoperirea cauzei şi instituirea unui tratament corect şi precoce.  

Intervalul mediu de diagnosticare a sindromului masquerade este de 9 luni de la 
primul consult oftalmologic [5]. Manifestările oculare sunt reprezentate de scăderea 
acuităţii vizuale bilateral, discromatopsie, scotoame centrale, nictalopie. În 
melanoamele maligne, scăderea vederii apare de obicei după diagnosticarea tumorii 
primitive şi sunt asociate frecvent cu vitiligo. Obiectiv, fundul de ochi apare iniţial 
normal, apoi apare paloarea discului optic cu modificări vasculare retiniene şi prezenţa 
de celule vitreene [3,6].  

Melanomul malign cutanat reprezintă transformarea malignă a melanocitelor, 
celule de origine neuroectodermică ce sintetizează pigmentul melanină. Incidenţa bolii 
este în continuă creştere, în special la populaţia caucaziană, cu un raport al incidenţelor 
pe sexe mai mare pentru sexul masculin, de 1,5:1 şi al mortalităţilor de 2:1. Vârsta 
medie de diagnosticare este de 50-55 de ani. Melanoamele maligne reprezintă 4% din 
cancerele de piele [7]. Melanomul malign cutanat superficial apare mai frecvent pe 
trunchi, la femei şi poate fi depigmentat, cu marginile neregulate conţinând melanocite 
atipice [8]. 

 
PREZENTARE CAZ CLINIC 
Pacienta B.A., în vârsta de 56 de ani se internează în Clinica I Oftalmologie, 

Spitalul de Urgenţe “Sf. Spiridon“ Iaşi în septembrie 2006 pentru diminuarea progresivă 
din februarie 2006 a acuităţii vizuale la ambii ochi însoţită de prezenţa unor scotoame. 
Din antecedentele heredo-colaterale de reţinut faptul că bunica decedase în urma unui 
neoplasm mamar. 

Pacienta s-a adresat iniţial la Spitalul Universitar de Urgenţe Bucureşti, secţia 
oftalmologie. Acuitatea vizuală la internare era la ambii ochi de 0,3 fcnc (fără corecţie, 
nu corectează). La nivelul polului anterior, examenul biomicroscopic evidenţia: fine 
dezepitelizări corneene inferioare prezente bilateral, multiple exsudate şi precipitate 
endoteliale, pupila prinsă în sinechii posterioare, deformată, cristalin cu opacităţi 
corticonucleare, vitros cu multiple exsudate şi flocoane flotante. Examenul 
oftalmoscopic se distingea cu dificultate la ambii ochi şi prezenta doar câteva traiecte 
vasculare şi papila palidă fără contur. La câmpul vizual prezenta la ochiul drept un 
scotom central relativ pe 20 grade, absolut la verde, insulă temporală la roşu, iar la 
ochiul stâng cămpul vizual era îngustat concentric cu 15 grade, cu un scotom cecal 
arciform inferior la alb şi verde, vedere tubulară pe 5 grade la roşu cu insulă inferioară 
la roşu. La examenul de laborator analizele au fost în limite normale, cu excepţia VSH-
ului crescut, limfopenie cu neutrofilie, PCR şi VDRL negative. Examenul virusologic a 
fost negativ în secreţia conjunctivală pentru virusul Herpex simplex I şi II, dar a fost 
pozitiv pentru Citomegalvirus (replicare activă). Examenul parazitologic a fost negativ 
prin metoda ELISA pentru Toxoplasma gondii (IgG=0,06 UI/ml) şi Toxocara canis 
(IgG,ISR=0,17). Potenţialele evocate vizuale au fost in limite normale. A urmat 
tratament cu antiinflamatoare nesteroidiene şi Aciclovir general, antinflamatoare 
nesteroidiene, Tobradex, Maxitrol, Actovegin local şi injectii subconjunctivale cu 
Dexametazona. S-a externat cu acuitatea vizuală uşor înbunătăţită la ochiul drept şi 
aproape normală la cel stâng. S-a stabilit diagnosticul AO: Keratouveită cu 
citomegalovirus seropozitiv. 
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Deoarece fenomenele oculare pot fi în contextul unei boli demielinizante, în mai 
2006 pacienta a fost internată la Clinica de Neurologie a Spitalului Elias unde s-au 
efectuat examenul CT nativ şi cu substanţă de contrast (fiind în limite normale) şi 
examenul IRM (care era evocator pentru o leziune mezencefalică dreaptă) cu aspect 
imagistic incert, cel mai probabil având substrat vascular. Se infirmă afecţiunea 
demielinizantă. 

Apare o formaţiune în axila dreaptă. Ecografia de ţesuturi moi evidenţiază o 
formaţiune solidă, hipodensă bine delimitată cu semnal Doppler prezent care se întindea 
din zona superioară a cadranului supero-extern mamar drept până în regiunea axilei. 
Formaţiunea era constituită dintr-un conglomerat de 3-4 formaţiuni bine delimitate cu 
diametrul de aproximativ 3,6 cm. Ecogenitatea era apropiată de cea a ţesutului gras, 
astfel că diagnosticul este de lipom.  

Reevaluarea oftalmologică menţine diagnosticul de Keratouveită bilaterală. 
Acuitatea vizuală (AV) OD=0,2 cu punct stenopeic (ps), AVOS=0,5 cu ps. Examenul 
polului anterior evidenţia că fenomenele inflamatorii erau în remisie, iar examenul 
oftalmoscopic arăta că vitrosul era mai clar, dar persistau exsudate sub forma unor 
flocoane flotante ce permitea vizualizarea unui edem papilar la ambii ochi. Testele 
arătau că Ac anti HIV erau negativi, dar Ac IgG citomegalovirus au fost pozitivi prin 
tehnica de chemiluminescenţă 2.  

Examenul clinic obiectiv realizat la Clinica Oftalmologică Iaşi în septembrie 
2006 a evidenţiat o stare generală influenţată, cu paloare sclerotegumentară, 
hiperpigmentare facială cu aspect de fluture şi zone depigmentate la nivelul feţei şi 
mâinilor, nev cutanat depigmentat paraombilical de 4/2 cm, ovalar, cu axul mare 
orizontal bine delimitat (Fig.1), eritem cutanat la nivelul sânului drept.  

La nivelul axilei se afla o formaţiune de diametru 10/8 cm, fermă, nedureroasă, 
neaderentă la tegumente, parţial aderentă la ţesutul subjacent, care nu modifica aspectul 
tegumentului suprajacent. 

Examenul oftalmologic a evidenţiat scăderea progresivă a acuităţii vizuale 
bilaterale iar la nivelul cililor se observă polioza (Fig. 2). Biomicroscopia segmentului 
anterior la ambii ochi decelează precipitate pigmentate şi albe pe endoteliul cornean, 
pigment prezent pe capsula anterioară şi posterioară şi opacităţi cristaliniene 
punctiforme subcapsulare anterioare şi posterioare (mai accentuate la ochiul stâng) (Fig. 
3). Examenul oftalmoscopic decelează o papilă a nervului optic cu contur şters, cu edem 

Fig.1 Nev cutanat paraombilical depigmentat 
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papilar, artere şi vene cu calibru normal, reflex foveolar prezent la nivelul ambilor ochi 
(Fig. 4). 

 
 
 

Fig. 2. Polioza OD 

Fig. 3 Biomicroscopia segmentului anterior la ambii ochi 
A. Aspectul polului anterior OS 

B. Pigment pe cristaloidă OS 

A B 

Fig. 4 Examen oftalmoscopic 
A. Aspect fund de ochi OD 
B. Aspect fund de ochi OS 

A B 
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Examenele paraclinice au evidenţiat doar o uşoară leucocitoză (12090/mm3), 
celelalte rezultate fiind în limite normale. Testele realizate pentru evidenţierea cauzei au 
fost toate negative: FR, VDRL, HIV, CMV, IgG toxocara şi toxoplasma, HLA B27, 
HLA B22, Ac antinucleari. Radiografia toracică a fost normală, iar ecografia 
abdominală a descoperit un hemangiom hepatic. 

Consultul chirurgical ridică suspiciunea unei Mastite carcinomatoase şi se 
recomandă examene paraclinice pentru confirmarea diagnosticului (ecografie mamară şi 
axilară şi mamografie) şi consult oncologic.  

Ecografia mamară evidenţiază (Fig. 5): sân drept cu structură mixtă, aspect 
edematos, canale galactofore vizibile periareolar ce sugerează mastita carcinomatoasă, 
adenopatie interpectorală dreaptă, cu diametrul  maxim de 24 mm. În prelungirea axilară 
a sânului drept apare un nodul hipoecogen, neomogen cu diamametrul de 6,6/8,3 mm. 
Semnalul Doppler prezent în interior sugerează etiologia malignă a tumorii. Sunt 
prezente şi adenopatii axilare: mamar extern-inferior de 16 mm şi mijlociu de 20 mm. 

Mamografia arată sâni cu structură densă, heterogenă. Sân drept: tegument 
îngroşat periareolar, sân cu aspect edematos. Noduli opaci cu diametrul de 10-20 mm 
diseminaţi în glanda mamara şi retroareolar bilateral. Consultul oncologic a înregistrat 
prezenţa unui bloc adenopatic masiv 12/10 cm axilar nedureros, congestie şi eritem la 
nivelul glandei mamare drepte, microadenopatii supraclaviculare stângi şi axilare 
controlaterale. Paraombilical drept, pe locul unui nev pigmentar, o zonă ovoidală de 1,5 
cm, uşor pigmentată, în jurul căreia se observă o pigmentare circulară. Se recomandă 
biopsia ganglionului axilar pentru stabilirea conduitei terapeutice ulterioare. Consultul 
dermatologic a diagnosticat: vitiligo şi prezenţa unui nev paraombilical depigmentat.  

Pacienta a fost externată din clinica oftalmologică cu diagnosticele: AO: 
Panuveită recurentă. Sindrom Masquerade. Obs. Mastită carcinomatoasă. Vitiligo. 
Hemangiom hepatic. 

În septembrie 2006 pacienta a fost internată la Clinica III Chirurgie, Spitalul „Sf. 
Spiridon” Iaşi pentru biopsia formaţiunii axilare. Examenul extemporaneu a relevat 
infiltrate tumorale maligne. Postoperator, se transferă la Clinica de Oncologie. S-a 
repetat mamografia şi s-a depistat existenţa unui nodul cu diametru de 8/6 cm cu contur 
imprecis, intensitate mare cu aspect malign. S-a formulat diagnosticul de: Neoplasm 
mamar drept cT4dN2M0 şi s-a instituit imediat tratamentul chimioterapic adjuvant cu 
Taxotere, Farmorubicin şi 5FU. Rezultatul anatomopatologic al fragmentului de la 
parafină a evidenţiat infiltraţie tumorală malignă cu celule dispuse în plaje, citoplasmă 

Fig. 5 Ecografie mamară dr. 
Sân drept cu structură mixtă, canale galactofore vizibile periareolar, aspect de mastita 

carcinomatoasă, adenopatie interpectorală dreaptă, cu diametrul de 24 mm, iar în prelungirea 
axilară a sânului drept, nodul hipoecogen, neomogen cu diamametrul de 6,6/8,3 mm. 
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clară. Se recomandă să se efectueze reacţii imunohistochimice pentru a se diferenţia un 
carcinom slab diferenţiat de un melanom malign acromic.  

Raportul histopatologic pe blocul de parafină din fragmentul biopsiat din 
regiunea axilară a arătat: fragment tisular cu o proliferare dens celularizată, celule în 
plaje, citoplasma clară, iar la imunomarcaj HMB 45 pozitiv inconstant şi cytokina 
MNF116 negativ ce sugerează diagnosticul de Melanom malign acromic. 

În noiembrie 2006 pacienta s-a internat la Clinica III Chirurgie Generală pentru 
excizia blocului adenopatic axilar drept şi excizia prelungirii axilare a sânului drept. 
Diagnosticul formulat a fost de Bloc adenopatic axilar drept cu invazie de fibre 
musculare din muşchiul mare pectoral şi muşchiul subscapular, cu prelungire în 
cadranul supero-extern sân drept (metastaza melanomului).  Buletinul histopatologic a 
evidenţiat macroscopic un fragment de 12/12,5/5 cm cu lambou cutanat de 11,5/3,5 cm 
iar pe secţiune, bloculul ganglionar prezenta o zonă întinsă de necroză. S-a vizualizat o 
masă ganglionară cu întinsă metastază de melanom malign, predominant acromic, cu 
plaje de celule clare (Fig.6 A,B,C,D,E,F). 

 

 
În mai 2007 pacienta prezenta o stare generală alterată cu hipoacuzie, vertij, 

greţuri, vărsături, alopecie, paloare tegumentară, rush facial apărute în urma 
tratamentului chimioterapic şi adenopatie supraclaviculară dreaptă. După rezultatul 
anatomopatologic, pacienta s-a reinternat la Clinica de Oncologie unde s-au schimbat 
chimioterapicele pentru carcinom la cele specifice melanomului malign: Cisplatin şi 
Etoposid. 

Examenul oftalmologic a evidenţiat creşterea uşoară a acuităţii vizuale dar apare 
discromatopsie nesistematizată severă. La nivelul polului anterior se observă menţinerea 
poliozei, sechele de uveită (pigment prezent pe capsula anterioară şi posterioară), 
 

Fig. 6 Examen histopatologic, ob. x10 
A.ganglion limfatic cu plajă tumorală, numar crescut de  mitoze atipice col. HE, B. infiltraţie 
tumorală malignă cu hemoragie şi necroză infiltrând ţesutul adipos, C. embolii tumorale în 

vase, col. HE, D. Metastază de melanom malign - polimorfism celular, col. HE, E. Ansamblu 
melanom malign predominent acromic, col. Fontana, F. Pigment melanic în citoplasma unor 

celule tumorale, col. Fontana. 

A 

F E D 

C B 
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opacităţi cristaliniene punctiforme subcapsulare anterioare şi  
posterioare (Fig. 7). 

 
Examenul oftalmoscopic a arătat AO: papila nervului optic cu contur şters, uşor 

elevată, cu edem papilar; vene tortuoase; edem macular nesemnificativ clinic, 
modificări ale epiteliului pigmentar retinian (Fig. 8). 
 

Ecografia oculară în mod B a arătat la ambii ochi o decolare posterioară de 
vitros incompletă, cu îngroşarea moderată a hialoidei (Fig. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 Examenul biomicroscopic al polului anterior OD 

Fig. 8 Examen oftalmoscopic OD şi OS 

Fig. 9 Ecografia oculară OD 
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Oculo-computer-tomografia (OCT) confirmă diagnosticul de decolare 
posterioară de vitros şi de edem papilar, demonstrând şi îngroşarea epiteliului pigmentar 
retinian bilateral (Fig.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnosticul final, în urma analizei antecedentelor personale, examenului clinic 

şi investigaţiilor de laborator şi a explorarilor paraclinice a fost de: Sindrom 
Masquerade. Melanom malign acromic metastazat stadiu III C. Pancitopenie 
secundară. Retinopatie toxică secundară. Vitiligo. Hemangiom hepatic. 

În mai 2007, computer tomografia cerebrală descoperă prezenţa de metastaze 
cerebrale (prognostic vital rezervat). Factorul de pronostic pozitiv este menţinerea 
LDH-ului în limite normale. La pacienta noastră această constantă menţinându-se în 
limitele acceptabile. Pacienta decedează în iulie 2007. 
 

 
DISCUŢII 
Sindromul masquerade reprezintă un procent de 5% din cazurile de uveită în 

practica oftalmologică fiind frecvent greşit diagnosticat ca uveită cronică [2,3,9].  
Motivele pentru care pacienta s-a prezentat la oftalmolog au fost: scăderea 

treptată a acuităţii vizuale motiv pentru care a fost iniţial diagnosticată cu Keratouveită 
bilaterală. S-au realizat multiple investigaţii pentru evidenţierea cauzei iar în urma 
acestor investigaţii s-a descoperit Citomegalovirus cu replicare activă în secreţia 
conjunctivală. S-a instituit tratamentul antiviral şi în ciuda acestuia, pacienta a prezentat 
multiple recăderi.  

Examenele clinice şi paraclinice necesare stabilirii etiologiei uveitei au realizat 
diagnosticul de Sindrom masquerade. Pentru a diferenţia cauzele sindromului 
masquerade este necesar un istoric  amănunţit, o examinare clinică atentă şi investigaţii 
suplimentare cum ar fi vitrectomia diagnostică, examenul umorii apoase etc. [10-13]. 
Pacienta nu a observat modificările tegumentare mamare dar a relatat că în urmă cu 2 
ani a apărut depigmentarea cutanată periombilicală. Investigaţiile au fost îndreptate în 
această direcţie, fiind diagnosticată la examenul dermatologic cu vitiligo şi nev 
paraombilical depigmentat. Nu s-a putut efectua melanuria pentru realizarea 
diagnosticului diferenţial între nev şi melanomul cutanat. Metastazele retiniene sunt 
determinate cel mai frecvent de melanomul malign cutanat [4]. 

Biopsia şi examenul expemporaneu a relevat prezenţa unor infiltrate tumorale 
maligne. S-a instituit tratamentul cu Taxotere, Farmorubicin şi 5FU. În urma raportului 

Fig. 10 OCT la OD şi OS 
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histopatologic şi imunohistochimic a fragmentului biopsiat s-a formulat diagnosticul de 
melanom malign acromic şi s-a schimbat tratamentul la Cisplatin şi Etoposid.  

Unii autori consideră că intervalul mediu de diagnosticare a sindromului 
masquerade este de 9 luni de la primul consult oftalmologic [5], în cazul nostru 
intervalul fiind de 7 luni. În timpul realizării exciziei blocului adenopatic axilar drept şi 
a exciziei prelungirii axilare a sânului drept s-a observat invazia tumorală la nivelul 
fibrelor musculare din muşchiul mare pectoral şi subcapsular. Buletinul histopatologic a 
confirmat diagnosticul de melanom malign, predominant acromic. Postoperator s-a 
continuat tratamentul chimioterapic cu Cisplatin şi Etoposid. După un interval, pacienta 
prezenta o adenopatie supraclaviculară de 1,5 cm, recidivă tumorală la nivelul marelui 
pectoral pentru care s-a intervenit chirurgical dar şi retinopatie toxică 
postchimioterapică. 

Particularitatea cazului este reprezentată de extrema complexitate a fenomenelor 
clinice oculare şi sistemice şi de apariţia sindromului paraneoplazic, manifestat la 
nivelul globului ocular prin uveita cronică bilaterală, polioză şi edem papilar, cu 
scăderea acuităţii vizuale, care a determinat pacienta să se prezinte la oftalmolog. 
Pacienta a urmat tratament chimioterapic pentru mastita carcinomatoasă, acesta fiind 
schimbat după rezultatul imunohistochimic. Pacienta prezenta edem papilar bilateral 
înaintea apariţiei metastazelor cerebrale decelabile la CT.  

Retinopatia toxică postchimioterapică a apărut în urma tratamentului cu 
Cisplatin [15,16,17]. 

 
CONCLUZII 
Prezenţa unei uveite recidivante obligă oftalmologul la examene numeroase 

pentru evidenţierea etiologiei. Examenul pe aparate şi sisteme minuţios a sugerat 
existenţa unei patologii sistemice asociate celei oftalmologice. Colaborarea 
interdisciplinară a condus la formularea diagnosticului şi stabilirea conduitei 
terapeutice. 

Asocierea melanomului cutanat acromic cu sindromul masquerade 
paraneoplazic ocular cu 7 luni înaintea diagnosticării unui melanom malign acromic nu 
a fost citată până în prezent.  
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