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Rezumat 
Melanomul cutanat este cea mai agresivã neoplazie cutanatã, a cãrei incidențã continuã sã crescã în 
ultimile decenii. Noile tehnici imagistice joacã un rol important în managementul melanomului: 
dermatoscopia și dermatoscopia digitalã, ecografia, RMN, TC, PET și PET/CT. Datoritã dermatoscopiei 
care permite diagnosticarea melanomului în faze incipiente, numãrul cazurilor de melanom 
vindecate a crescut. Biopsia limfonodulului santinelã a devenit o etapã obligatorie pentru tumorile cu 
grosimea >1 mm. Dozarea biomarkerilor tumorali s-a dovedit o investigație necesarã pentru 
diagosticul, monitorizarea postoperatorie tardivã și rãspunsul terapeutic al melanomului. 
Stadializarea TNM actualã are la bazã clasificarea AJCC din 2001 și include noi elemente: ulcerația 
(determinatã histopatologic) în stadiile I și II precum și micro- și macrometastazele ganglionare în 
stadiul III. Protocoalele terapeutice includ excizia tumorii cu o limitã de 1-2 cm precum și 
limfadenectomia radicalã în cazurile în care biopsia limfonodulului santinelã este pozitivã. 
Tratamentul adjuvant din stadiile avansate incluzând chimioterapia, imunoterapia nespecificã și 
interferonul a oferit rezultate modeste privind recidiva tumoralã și rata de supraviețuire. Metodele 
terapeutice recente precum nanosferele de aur sau terapia genica sunt în curs de perfecționare și 
reprezintã alternative terapeutice de viitor. Protocoalele de control incluzând evaluarea clinicã, 
serologicã și imagisticã au un rol major în detectarea recidivelor tumorale. În pofida noilor informații 
și al suportului tehnologic, managementul melanomului în stadii avansate rãmâne o problemã 
nerezolvatã. 
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