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Amaç: Malign melanomanın gastrointestinal tutulumu daha çok ince barsakları etkiler. Gastrik metastaz ise
nadirdir. Bir olgu nedeniyle metastatik gastrik melanoma gözden geçirilerek tedavi prosedürleri değerlendirilmiştir.
Olgu sunumu: 5 yıl önce koroidal melanom nedeniyle ameliyat olan 69 yaşında erkek hastada karaciğerde ve
midede metastatik melanom tespit edildi. Sonuç: Multiorgan metastazlı ileri evre metastatik gastrik melanomlu
hastalarda konservatif tedavi ve sistemik kemoterapi en uygun tedavi şeklidir.
Anahtar kelimeler: Malign melanoma, gastrik metastaz, tedavi
Metastatic gastric melanoma
Objective: Malignant melanoma mostly affects small intestine in the gastrointestinal system, but gastric
metastasis is rare. Because of a case with metastatic gastric melanoma, this case was re-evaluated and
treatment protocols was analyzed. Case report: Hepatic and gastric metastasis were found in a male patient
aged 69 years who was operated 5 years ago for choroidal melanoma. Conclusion: Conservative treatment and
systemic chemotherapy are the most appropriate treatment modalities for high grade metastatic gastric
melanoma associated with multiple organ metastasis.
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Malign
melanoma,
melanositlerin
malign
transformasyonu sonucu gelişen neoplazmlardır.
Melanomların % 90’dan fazlası dermal kaynaklı olup
özellikle pigmente nevüsler ve daha az sıklıkta
melanosit ihtiva eden diğer organlar (gözün uvea
tabakası stroması, santral sinir sistemi, ağız
mukozası, nazofarenks, anal kanal, vajen) primer
odak olabilir. Son 20 yılda melanoma insidansı
giderek artmasına karşın teşhis ve tedavideki
gelişmelere bağlı olarak sürvi oranları da
yükselmiştir. Bunun yanında ABD’de ilk defa
1837’de tanımlanan bir vakadan bu yana metastatik
melanomalı hastaların prognozunda fazla bir
değişiklik olmamıştır. Önemli prognostik faktörlerin
ortaya konmasına, erken tanınabilmesine ve cerrahi
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tekniklerin
ilerlemesine
rağmen
metastatik
melanomalı hastaların tedavisindeki güçlük hâlâ
devam etmektedir (1).

Olgu sunumu
69 yaşındaki erkek hasta, karında dolgunluk,
epigastrik ağrı, iştahsızlık şikayetleriyle son iki ayda
7 kg zayıfladığını ifade ediyordu. Kendisinin
tanımlayamadığı, 1997’de sol gözünde tümör
ameliyatı öyküsü olan hasta, tetkik ve tedavi için
Ocak 2002’de Selçuk Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Genel Cerrahi kliniğine yatırıldı. Fizik
muayenede; epigastrium dolgun, karaciğer 7 cm kot
altında palpe ediliyordu. Sol supraklavikuler,
bilateral inguinal, sol aksiller bölgede patolojik
boyutta lenfadenopati, sol skrotumda hidroseli vardı.
Hemogram normal, sedimantasyon 30 mm/saat,
alkalen fosfataz, laktik dehidrogenaz, gama glutamin
transferaz değerleri normalin dört katı kadar artmıştı.
Karın ultrasonografisi ve bilgisayarlı tomografisinde
karaciğer sağ ve sol lobda en büyüğü 9x7 cm
boyutlarında multipl metastatik kitleler vardı.
Karaciğerdeki metastazların kaynağını belirlemek
için yapılan gastroskopide; antrum ve fundus
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yerleşimli, çeşitli boyutlarda, sınırları düzenli,
mukozadan hafif kabarık, pigmente lezyonlar
gözlendi (Şekil 1). Hastanın oftalmik muayenesinde
sol gözünde koroidal melanom nüksü saptandı.
Patolojide karaciğer iğne biyopsi ve mideden alınan
endoskopik biyopsi materyallerinde melanom
metastazı rapor edildi (Şekil 2). Bu bulgularla hasta
inoperabl metastatik melanom tanısı ile sistemik
kemoterapi tedavisine alındı.

Şekil 1: Gastroskopide mide mukozasındaki
metastatik pigmente lezyonlar

protokolü yoktur (2). Ancak metastazların yeri ve
sayısı tedaviye cevap almada ve survide önemlidir.
Metastaz subkutan dokuya, bölgesel olmayan lenf
nodlarına veya akciğerlere ise ortalama survi 12-15
aydır (3). Karaciğer, kemik veya beyne metastazı
olan vakalarda ise ortalama survi 3-4 aydır (4). Survi
metastaz bir organa ise 7 ay, 3 veya daha fazla yeri
tutmuşsa sadece 2 aydır (3,4). Olgumuzda metastaz,
karaciğer ve mideye olup tutulan organ sayısı ikidir.
Deride herhangi bir lezyon saptanamayan, daha önce
melanom veya spontan regresyona uğrayan bir nevüs
öyküsü olmayan hastalarda, bir lenf nodu veya
organda melanom tespit edildiğinde primeri
bilinmeyen melanomdan söz edilir. Bu durum % 6-7
oranında görülür. Bu bölgelerde normalde melanosit
bulunmadığı için primeri bilinmeyen melanomaların
hastanın farkına varmadığı bir deri lezyonundan
metastatik oldukları veya ektopik melanositlerden
kaynaklandıkları düşünülmektedir (5). Bizim
olgumuzda karaciğerdeki metastatik kitlelerin
kaynağını araştırmak için yapılan üst gastrointestinal
(GI) sistem endoskopisinde metastatik gastrik
melanom ortaya çıkarılmıştır. Hastanın primer
lezyonunun 5 yıl önce göz operasyonu olmasına
sebep olan lezyondan kaynaklandığı kanısına
varılmıştır. Gastroskopi sonrası yapılan göz
konsültasyonunda tespit edilen koroidal melanom
nüksü bunu doğrulamıştır.
Patogenezi ne olursa olsun, primeri bilinmeyen
melanomlar aynı evredeki primeri bilinen lezyonlar
gibi tedavi edilmelidir (5).

Şekil 2: Metastatik gastrik melanomanın histolojik
görüntüsü

Tartışma ve sonuç
Metastatik melanomlu hastaların tedavisi hastanın
yaşına, metastaz yerine, sayısına, hastalığın yayılma
hızına ve hastanın tedavi olma isteğine bağlıdır.
Tedavide ana hedef semptomların palyasyonudur.
Metastatik melanomada uzun süreli surveyi
etkileyecek ya da tam kür sağlayacak bir tedavi
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Metastatik melanomun tedavisinde geçerli olan
tedaviler cerrahi, tekli veya kombine kemoterapi,
biokemoterapi ve radyoterapi şeklindedir. Tek ajanla
yapılan kemoterapide Dacarbazine (Dimethyl
triazone imidazole carboxamide-DTIC) metastatik
melanomada en fazla kullanılan ajandır ve genellikle
iyi tolere edilir. Klinik çalışmalarda % 10-20 cevap
alındığı (ortalama 3-6 ay surviyi uzattığı), uzun
dönemde tam cevabın sadece % 1-2 hastada
görüldüğü bildirilmektedir (6). En yaygın kullanılan
rejim; 3 haftada bir gün 850-1000 mg/m2 intravenöz
uygulama şeklindedir. Biz olgumuzun tedavisinde bu
rejimi uyguladık.
Biokemoterapi daha yüksek tedaviye cevap alma
oranına sahip ve remisyonda etkili olmasına karşın
yan etki ve maliyet olarak kemoterapiden
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dezavantajlıdır. Tedavide etkin olmasına rağmen
uzun dönem klinik sonuçları içeren çalışmalara
ihtiyaç vardır (7). Radyoterapi ise cerrahi ve
kemoterapi ile özellikle beyin metastazı varlığında
veya primer göz melanomların tedavisinde
uygulanmalıdır (8).
Malign melanomanın semptomatik GI metastazlarına
eğer hasta terminal dönemde değilse palyasyon ve
yaşamı uzatması açısından cerrahi girişim
yapılmalıdır. Gallino ve ark (9) radikal rezeksiyon
yapılan hastalarda ortalama survinin 21.6 ay,
rezeksiyon yapılmayan hastalarda 3.6 ay olduğu,
rezeksiyon grubunda yaşam kalitesinin arttığını,
semptomlarda
palyasyon
sağlandığını
bildirmektedirler. Literatürde metastatik abdominal
melanomalı GI trakta metastazı olan hastaların
cerrahi tedaviden, GI metastazı olmayan hastaların
aksine önemli ölçüde yarar gördüğü belirtilmektedir
(10). Olgumuz oftalmik kaynaklı, karaciğer ve
mideye metastazı olan son dönem melanoma hastası
olarak değerlendirildi. Rezeksiyonun palyasyona
katkısı olmayacağı düşünülerek cerrahi tedavi
planlanmadı.
Sonuç olarak, metastatik gastrik melanom
semptomatikse, hasta terminal dönemde değilse,
palyasyon ve yaşam kalitesini artırma ve uzatma
açısından cerrahi tedavi faydalı olabilir. Aksi halde
makroskopik olarak tüm patolojinin vücuttan
uzaklaştırılamayacağı, yandaş organ metastazlı ileri
evre metastatik gastrik melanomlu hastalarda
sistemik kemoterapi uygun tedavi seçeneğidir.
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