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MALIGNANT MELANOMA WITH MULTIPLE METASTASES ON THE SMALL BOWEL - CASE 
REPORT (Abstract): BACKGROUND: Malignant melanomas often cause intestinal metastasis. 
Metastases of malignant melanoma are the most common secondary tumors of the gastrointestinal tract. 
The incidence of intestinal metastasis of malignant melanomas is 1.5-4.4% in clinical studies, reaching up 
to 35.6-58% in necroptic studies. AIM: We present a clinical case of multiple metastases to the small 
bowel with point of departure right retroauricular malignant melanoma. METHODS: Patient T.I., 76 
years old, is admitted in our clinic with occlusion clinical features installed by approximately 2-3 days. 
From anamnesis we retain a subocclusion clinical feature installed by approximately 1-2 months, with 
gradual overheating. On clinical examination a right supraclavicular tumoral formation is found, sizing 
2.5-3cm, suggestive for malignant melanoma. The abdominal CT shows multiple tumoral formations in 
the small bowel, with no other secondary determinations in the other organs. RESULTS: Intraoperatory 
we have found six secondary lesions on the jejunum, two on the ileum and two mesenteric metastases. It 
was done partial enterectomy on the jejunal segment with latero-lateral jejuno-jejunal anastomoses and 
partial enterectomy on the ileum segment with ileostoma. Postoperatory short-term outcome, at six and 
twelve months was favorable. CONCLUSIONS: Small bowel metastases of malignant melanoma is the 
first suspected diagnosis in a patient with oclusive/suboclusive intestinal manifestations and clinical 
lesions suggestive of malignant melanoma. The patient presentes for acute complications (occlusion, 
intestinal perforation) or chronic complications (chronic digestive bleeding, anemic syndrome). Often 
non-specific symptoms are present, which delay the diagnosis. Surgical treatment is the first therapeutic 
option, even in case of multiple secondary determinations. 
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INTRODUCERE 
Melanomul malign este un cancer de piele cu evoluţie accelerată, cu pontenţial 

mare de metastazare, fiind cea mai agresivă tumoră cutanată [1]. Are ca punct de 
plecare melanocitele de la nivelul epidermului, care se malignizează, cresc şi se 
multiplică.  
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Incidenţa are o rată de creştere mai mare decât oricare altă tumoră malignă, 
reprezentând 1-3% din totalul tumorilor maligne [2] şi 7-8% din cele cutanate [1,2]. 

Metastazarea este direct corelată cu invazia dermală putând fi limfaticǎ şi/sau 
hematogenǎ. Tractul gastrointestinal este locul de metastazare cu o frecvenţă între 
35,6% pânǎ la 58% în studiile necroptice [3,4]. Metastazele se evidenţiază în regiunile 
cu vascularizaţie intensă, în special la nivelul intestinului subţire (3/4 la nivelul 
jejunului) şi al stomacului, rareori la nivelul esofagului şi al colonului [5-7]. 

 
PREZENTAREA CAZULUI  
Pacientul T.I. în vârstǎ de 76 ani, a fost internat în urgenţă cu manifestǎri de tip 

ocluziv (absenţa tranzitului intestinal, distensie abdominalǎ, vǎrsǎturi, greaţǎ, 
inapetenţǎ) instalate de aproximativ 2-3 zile. Anamnestic reţinem instalarea unei astenii 
fizice marcate, fatigabilitate şi scǎdere ponderalǎ însoţitǎ de o simptomatologie de tip 
sindrom subocluziv de aproximativ 1-2 luni de zile, cu accentuare treptatǎ.  

Din antecedentele personale patologice ale pacientului, reţinem un melanom 
malign la nivel retroauricular drept, operat şi tratat în urmǎ cu aproximativ 2 ani. 

La examenul clinic general se descoperǎ o formaţiune tumoralǎ supraclavicularǎ 
dreaptǎ cu dimensiuni de 2,5-3cm cu aspect sugestiv de melanom malign (Fig. 1).  

 
 
Probele biologice deceleazǎ o uşoarǎ anemie şi retenţie azotatǎ, restul 

parametrilor biologici fiind în limite cvasinormale. 
Radiografia toracicǎ nu obiectiveazǎ leziuni patologice pulmonare. Radiografia 

abdominalǎ pe gol în ortostatism evidenţiazǎ multiple nivele hidroaerice la nivelul 
intestinului subţire imagini sugestive de tablou ocluziv. 

Tomografia computerizatǎ abdomino-pelvinǎ (aspect nativ şi contrast) 
evidenţiazǎ la nivelul intestinului subţire mase tumorale de perete intestinal (în total se 
evidenţiazǎ 6 leziuni intestinale), unele circumferenţiale, altele asimetric dispuse, cu 
dimensiuni între 4 şi 8,5 cm; chist cortical de pol renal superior drept (Fig. 2). 

Fig. 1 Aspect clinic 
Formaţiune tumoralǎ supraclavicularǎ dreaptǎ de aproximativ 2,5-3cm cu aspect 

macroscopic sugestiv de melanom malign. 
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Se institue de urgenţǎ  manevre medicale de degajare intestinalǎ prin montare de 
sondǎ nazogastricǎ şi clisme evacuatorii, medicaţie prokineticǎ şi reechilibrare 
hidroelectroliticǎ. 

 

 
Se decide şi se intervine chirurgical, în urgenţǎ amânatǎ, prin laparotomie 

medianǎ exploratorie, intraoperator evidenţiindu-se la nivelul jejunului, la 60 de cm de 
unghiul Treitz, pe o lungime de aproximativ 80 cm, 6 tumori intestinale cu dimensiuni 
cuprinse între 4 şi 9 cm, iar la nivelul ileonului la aproximativ 30 de cm de valvula ileo-
cecalǎ 2 formaţiuni tumorale (o formaţiune tumoralǎ de aproximativ 8 cm) şi 2 
metastaze mezenterice (una pe faţa mezostenicǎ a ileonului) (Fig. 3). 

 

 
S-a practicat enterectomie segmentară jejunală cu anastomoză jejuno-jejunală 

latero-laterală şi enterectomie segmentară ileală cu ileostomie. Evoluţia chirurgicală 
postoperatorie a fost favorabilǎ, pacientul fiind externat la 12 zile postoperator cu 
toleranţǎ digestivǎ şi tranzit intestinal prezent, starea generalǎ fiind relativ bunǎ.  

Fig. 2 CT abdominal 
Mase tumorale la nivelul peretelui intestinului subţire 

Fig. 3 Aspecte intraoperatorii 
A Mase tumorale la nivel jejunal şi ileal; 

B. metastazǎ pe faţa mezostenicǎ a ileonului. 
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Pacientul a fost îndrumat ulterior în serviciul de oncologie pentru rezolvarea 
leziunii cutanate şi a instituirii unei terapii corespunzǎtoare. 

Rezultatul anatomopatologic de laborator a confirmat suspiciunea preoperatorie 
şi intraoperatorie, stabilind diagnosticul de metastaze intestinale de melanom malign 
(Fig. 4). 

 

 
Pacientul revine la control la aproximativ 9 luni de la intervenţia chirurgicalǎ cu 

o stare generalǎ satisfacǎtoare, moment la care în urma investigaţiilor imagistice 
efectuate (radiografie pulmonarǎ şi CT cerebral) se ridicǎ suspiciunea unor metastaze 
pulmonare şi cerebrale, însǎ fǎrǎ o simtomatologie clinic manifestǎ. 

 
DISCUŢII 
Melanomul malign cutanat reprezintǎ transformarea malignǎ a melanocitelor, 

celule de origine neuroectodermicǎ ce sintetizeazǎ pigmentul melanina. Incidenţa bolii 
este în continuǎ creştere, mai mare decât oricare alte tumori maligne, în special la 
populaţia caucazianǎ, cu un raport al incidenţelor pe sexe de 1,5/1 şi al mortalitǎţilor de 
2/1, ambele pentru sexul masculin [8]. Aproape 50000 de noi cazuri de melanom malign 
sunt înregistrate anual în SUA, cauzând aproximativ 8000 de decese. Conform 
Institutului Naţional de Cancer, populaţia din SUA în 1935 avea un risc de a face 
melanom malign în cursul vieţii de 1 la 1500. În 2004 riscul pentru melanom malign a 
crescut la aproximativ 1 din 71 [9]. Vârsta medie de diagnosticare este de 50-55 de ani. 
În pofida progreselor terapeutice din ultimii ani, prognosticul rămâne nefavorabil [8].  

Melanomul malign poate metastaza practic în orice organ sau ţesut, însǎ sediile 
predilecte sunt: plamânul (71,3%), ficatul (58,3%), tractul gastrointestinal (43,5%) cu o 
implicare a intestinului subţire în 35,6%, creierul (36%), cordul (40%), glandele 
suprarenale (36%), rinichii (35%) şi oasele (23%) [3,8]. Melanomul malign constitue 
cea mai frecventǎ tumorǎ cutanatǎ ce metastazeazǎ la nivelul tractului gastrointestinal 
[10], reprezentând aproximativ o treime din totalul neoplasmele metastatice [11]. Deşi 
metastazele gastrointestinale sunt frecvent întâlnite la pacienţii cu melanom malign, 
devin simptomatice doar la 2-4% dintre cazuri [8], diagnosticul clinic preoperator de 
metastaze digestive fiind stabilit în doar 1,7% din cazuri, cu o variaţie între 0,9-8,9% 
dupǎ unele studii [10], respectiv 1,5-4,4% dupǎ alte studii [2,12]. Ele pot fi prezente la 

Fig. 4 Aspect macroscopic al tumorii intestinale 
Pe secţiune tumoră cu aspect brun-violet sugestivǎ de melanom malign 
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data diagnosticului iniţial sau în decursul evoluţiei ulterioare (chiar dupǎ 10 ani) ca 
semn de recurenţǎ a bolii. Localizǎrile obişnuite ale metastazelor intraabdominale sunt 
reprezentate de: intestin subţire (35-67%), colon (9-15%) şi stomac (5-7%) [8,13]. Din 
pacienţii cu metastaze digestive ale melanomului malign aproximativ 50% au 
concomitent şi alte leziuni metastatice [10], fiind comunǎ situaţia în care sunt implicate 
mai multe secţiuni ale intestinului sau mai multe organe, metastazele izolate fiind rare 
[5,14]. La nivelul intestinului subţire 75% din metastaze sunt localizate la nivelul 
jejunului [7], în special în lungul marginii mezenterice [2,15]. Leziunile metastatice pot 
determina o gamǎ variatǎ de simptome clinice nespecifice (greaţǎ, vomǎ, dureri 
abdominale, pierdere în greutate) şi simptome specifice (hemoragii oculte sau 
macroscopice, perforaţii sau obstrucţii intestinale, formaţiuni de volum abdominale) 
[10]. Debutul poate fi insidios reprezentat de anemie feriprivǎ secundarǎ hemoragiilor 
cu diferite grade de gravitate, sau pot determina manifestǎri acute ca în cazul obstrucţiei 
sau perforaţiei intestinale. Metastazele intestinale sunt de obicei asimtomatice pânǎ la 
apariţia primului semn de complicaţii, ceea ce duce la o întârziere în stabilirea 
diagnosticului. Melanomul este cauza în 61,9% din cazuri de ocluzii intestinale datorate 
neoplaziilor [16]. Conform studiilor de specialitate apariţia manifestǎrilor clinice în 
melanomul malign metastatic gastro-intestinal variazǎ între 2 luni şi 12 ani, cu o medie 
de 4,6 ani [10,17]. Perioada dintre diagnosticul melanomului primar şi detectarea 
metastazelor intestinale dupǎ alte studii poate ajunge la 43,5 luni [18], respectiv 23,3 
luni [11]. În cazul nostru metastazele intestinale au aparut la 2 ani şi 3 luni dupǎ 
diagnosticul primar de melanom malign, ce a coincis şi cu recidiva cutanatǎ. 

Metastazele pot ramane nediagnosticate în absenţa semnelor de recidivǎ localǎ şi 
fǎrǎ o supraveghere oncologicǎ adecvatǎ, putând rǎmâne stabile lungi perioade de timp, 
chiar şi fǎrǎ tratament adecvat, putând fi întrerupte însǎ brusc de apariţia unor 
complicaţii [8].  

Monitorizarea post-terapeuticǎ a pacienţilor cu diagnosticarea precoce a 
recidivelor şi metastazelor asimptomatice, precum şi a celui de-al doilea melanom 
reduce mortalitatea şi morbiditatea [8]. Monitorizarea constând în examen clinic 
complet, probe de laborator (hemoleucograma, LDH, teste hepatice, melanurie), 
investigaţii imagistice (radiografie toracicǎ anual, ecografie abdomino-pelvinǎ şi a 
ganglionilor limfatici locoregionali), dozarea markerilor tumorali (S100, MIA, L-
cystinil DOPA) [8,19] se va realiza pe parcursul întregii vieţi, din cauzǎ cǎ recidivele şi 
melanoamele secundare pot aparea şi dupǎ 10-35 ani de la tratamentul tumorii primare 
[8].  

În cazul metastazelor digestive ale melanomului malign tratamentul este unul 
paliativ, actul chirurgical având ca şi rezultate dispariţia simtomatologiei şi 
îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii pacienţilor în 80-90% din cazuri [10,20]. În mod tradiţional 
chirurgia este indicatǎ în rezolvarea complicaţiilor acute ocluzive, a perforaţiilor şi 
sângerǎrilor. Supravieţuirea este semnificativ mai bunǎ la pacienţii cu rezecţie completǎ 
a leziunilor decât în cazul celor cu extirpare incompletǎ [10,15,21]. Mai multe studii 
stabilesc cǎ morbiditatea şi mortalitatea sunt minime în cursul acestor intervenţii 
chirurgicale, iar îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii acestor pacienţi este semnificativǎ 
[5,7,11,12,14,15,18]. Rezecţia chirurgicalǎ adecvatǎ este esenţialǎ deoarece aproape toţi 
bolnavii cu recidivǎ localǎ mor prin boala metastaticǎ şi complicaţiile acesteia [8,20]. 
Pacienţii supuşi unor intervenţii chirurgicale curative au o ratǎ a supravieţuirii de 48,9 
luni, în timp ce la pacienţii cu intervenţii paliative sau tratament conservator rata 
supravieţuirii medii este de 5,4 luni, respectiv 5,7 luni [11]. Dupǎ alte studii beneficiul 
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intervenţiei chirurgicale a fost observat la 50% din pacienţi, cu o ratǎ medie a 
supravieţuirii de 17,3 luni [2]. 

În cazul prezentat este de remarcat supravieţuirea îndelungatǎ comparabilǎ cu 
datele descrise în literaturǎ, intervalul de timp scurs între intervenţia chirurgicalǎ de 
excizie a leziunii primare şi diagnosticul diseminarilor secundare a fost de peste 2 ani, 
timp în care pacientul a fost asimptomatic. În cazul nostru rezultatele postprocedurale 
au constat în dispariţia simtomelor ocluzive şi supravieţuire la 9 luni, moment în care 
pacientul a revenit la control, cu o stare generalǎ satisfacǎtoare. 

Cazul prezentat stabileşte necesitatea monitorizǎrii oncologice corespunzǎtoare, 
ce poate aprecia progresia bolii înaintea apariţiei complicaţiilor ocluzive şi a recidivei 
tumorale locale.  

 
CONCLUZII 
Metastazele intestinale de melanom malign reprezintă primul diagnostic de 

suspiciune la un pacient cu istoric relevant de melanom şi simptomatologie 
gastrointestinală, chiar şi minorǎ.  

Metastazele intestinale de melanom malign au o simptomatologie nespecifică 
sau sunt asimptomatice o lungă perioadă de timp 

Diagnosticul este stabilit de obicei târziu, atunci când apar complicaţii prin 
obstrucţie şi/sau perforaţie intestinalǎ şi sângerare cronicǎ. 

Simptomatologia devine manifestă odată apariţia complicaţiilor prin producerea 
de fenomene ocluzive cu obstruarea lumenului intestinal, perforative sau hemoragii 
cronice cu anemie secundarǎ. 

Tomografia computerizată permite diagnosticul şi stadializarea leziunilor, 
evidenţierea metastazelor hepatice şi a ganglionilor mezenterici şi retroperitoneali.  

Tratamentul chirurgical este prima opţiune terapeutică, chiar şi în cazul unor 
determinări secundare multiple, fiind prelungitǎ supravieţuirea pacientului.  
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