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Melanocytaire tumoren 

middeleeuws perspectief

chinees

perspectief

Chinees “face reading” van nevi

Nevi op het gelaat hebben een relatie 
met karakter-eigenschappen.

schoonheidsperspectief

48 laag zelfbeeld

She was found dead in the bedroom of her Brentwood 
home by her psychoanalist in 1962. She was 36 yrs old 
and her death was ruled out as “ acute barbiturate 
poisoning” and listed as “probable suicide”. Many 
individuals, including Jack Clemmons, the first Los 
Angeles Police Department officer, believe that she was 
murdered. No murder charges were ever filed. 



Klinisch-pathologisch-

cytogenetisch perspectief

Melanocytaire tumoren= tumoren 

van pigmentvormende cellen

• 1.goedaardig: nevus

• 2.kwaadaardig: melanoom

Melanocytaire nevus

• Veel voorkomend

• Ontstaan veelal in eerste 20 levensjaren

• Gemiddeld 30/persoon

• 1/100 baby’s heeft een congenitale nevus

Herkomst van melanocyten

Neurale crest->melanoblast->melanocyt

belangrijke factoren bij migratie : Mitf, KIT, 
cadherines



Migratie via dorsolaterale pathway door dermatomyotoom naar 

epidermis en follikel. Week 7-14, van craniaal naar caudaal. Melanocyten in de huid

ook melanocyten in andere soorten Melanocyt-> tumor

1. Migratie stoornis, en/of

2. Toename van proliferatie



Dermale melanocytosen 
Melanocytaire tumoren door migratie stoornis : 
nevus van Ota (ofthalmomaxillair)

Andere dermale melanocytose

Mongolian spot (lumbosacraal/bil)

Meeste melanocytaire tumoren 

ontstaan agv toename in 

proliferatie door mutatie in 

oncogenen

Melanocyt-> nevus: betrokken

oncogenen
BRAF (7q34), NRAS (1p13), HRAS (11p15), GNAQ (9p21), GNA11 

(19p13) mutaties

-hot spot mutaties

-mutually exclusive

-blijven aanwezig bij maligne progressie

-leiden alle tot activatie van de MAPK pathway-> 
celproliferatie en celsurvival

-in verschillende nevi andere oncogenen 
gemuteerd



Nevi zijn klinisch/histologisch 

heterogeen

Oncogene mutaties Chromosomale 

afwijkingen

Common nevus BRAF

NRAS

Samen 80%

geen

Spitz nevus HRAS 20-40% Geen of geisoleerde gain

van 11p (hele korte arm), 

lokatie van HRAS gen

Blue nevus GNAQ  83%

GNA11 7%

geen

Intergratie van kliniek-histologie-

moleculaire data

genotypische –fenotypische correlaties

Bv GNAQ gemuteerde melanocytaire tumoren

aantal opvallende overeenkomsten

-klinisch blauw aspect

-histologisch sterk gepigmenteerde laesies, vaak 
spoelvormige cellen

-ontstaan uit niet epitheel 
gederiveerde/gerelateerde  melanocytaire cellen

Blauwe nevus: 83% GNAQ mutatie



Detail blauwe nevus
Nevus van Ota: GNAQ mutaties 

bevattend

Melanocytoom: 75% GNAQ 

mutaties

Progressie van nevus naar 

melanoom
-extra moleculaire veranderingen: ook afwijkingen 

(verlies, mutatie) in tumor suppressor genen 
zoals PTEN, CDKN2A, TP53 (zonblootstelling).

TP53 en CDKN2A geen hot spot maar unieke 
mutaties.

-activerende mutaties in KIT (acrolentigineuze 
melanomen, mucosale melanomen)

-verlies of toename van chromosoomarmen



Melanoom= kwaadaardige tumor 

van pigmentvormende cellen
• Ca 3000  nieuwe casus /jaar

• Incidentie stijgt, maar met name aantal dunne 
melanomen stijgt (vroegdetectie)

• Bij vrouwen 1,5 x vaker dan mannen

• Bij vrouwen met name op de benen, bij mannen 
op de romp

• Kleine minderheid met een pre-existente nevus, 
meerderheid de novo
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Melanoom met preexistente nevus

Melanoomincidentie: NL 3e plek



Subtype BRAF 
mutation

NRAS 
mutation

KIT 
mutation

GNAQ 
mutation

GNA11
mutation

NCSD skin 59% 22% 0% 0%

CSD skin 11% 15% 1.4% 0%

mucosal 11% 5% 16% 0% 0%

acral 23% 10% 23% 0% 0%

uveal 0% 0% 0% 46%, 32%

Chromosomale afwijkingen in 

melanoom

• 96% van de melanomen heeft chromosomale 
afwijkingen, gemiddeld aantal per tumor  7.5

• Oa deleties van 9p, 6q, 11q, 1p, 10 en gains van 
7q, 8q, 6p en 1q

samenvattend Toepassing van cytogenetica

1. Diagnostiek

2. Prognostiek

3. Therapie



1. Diagnose Diagnostische probleemgebieden

• Benigne versus maligne:

-Spitzoide tumoren

-Proliferatieve nodi versus melanoom in 
congenitale nevus

-Andere MELTUMPen

• DD primair melanoom versus huidmetastase

• Vaststellen origine metastase bij onbekend 
primair melanoom

• Diagnose Spitz nevus kan simpel zijn, bij 
typische kliniek (jong kind) en histologie 
(symmetrische lesie, maturatie), complete 
excisie

• Problemen bij incomplete excisie, spitzoide 
tumoren bij ouderen, atypische histologie (diepe 
mitosen, veel mitosen, asymmetrie, vervlakte 
epidermis)

Typische kliniek Spitz nevus

Typisch roze papel jong 
kind, 80% <20 jaar



Typische histologie Spitz nevus
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• Een melanoom dat architectureel en qua 
celbeeld lijkt op SN

• Mn kinderen en jong volwassenen
• Geen goede uniforme en objectieve criteria voor 
diagnose
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= Spitzoid tumour of uncertain malignant 
potential

Niet in staat een zeker onderscheid te maken 
tussen SN en SM

Opties moleculaire tests in de DD van 

spitzoide tumoren

• 1.BRAF, NRAS, HRAS mutatie analyse

• 2.detectie van chromosomale afwijkingen

Technieken (array)CGH en FISH



Rationale voor mutatie analyse in 

spitzoide tumoren

BRAF and 

NRAS 

mutation

HRAS 

mutation

Spitz nevus 0% 20-30%

Spitzoid 
melanoma

up to 80% 0%

Mutatie analyse in Spitzoide 
tumoren

BRAF, HRAS, NRAS mutatie analyse kan 
behulpzaam zijn  bij STUMP laesies. Maar niet 
elke Spitzoide tumor bevat een mutatie.

HRAS mutatie is geassocieerd met benigne 
gedrag; tot nu geen casus met ziekte progressie

Rationale voor detectie van 

chromosoomafwijkingen in 

spitzoide tumoren  

Chromosomal

abnormalities

Spitz nevus Geen of alleen toename van 
11p

Spitzoid melanoom Multipele, deleties van 9p, 
6q, 11q, 1p, 10 en gains van 
7q, 8q, 6p en 1q

Detectie van chromosomale 

afwijkingen in spitzoide tumoren

• Klassieke CGH: basis traditionele cytogenetica 
(metafase chromosomen), resolutie 10-20 Mb, 
veel DNA en goed ingangsmateriaal nodig

• Array CGH: mix van traditionele CGH en micro-
array technologie, resolutie 1Mb, kan op 
paraffine, sensitief, meer dan 40.000 
genen/chromosoomsegmenten bekijken

• FISH: kan op coupes, last van kernoverlap



CGH: klassiek vs array Klassieke CGH

Array CGH spitzoide tumoren 
(5mm biopten 4.0 ug DNA)

http://microarray-
pubs.stanford.edu/Spitz/

Spitz nevus, single 11p 
gain



Melanoma with gain of 1 q and  
15q,
And loss of 9p, 10p, 11p, and 
15p  

Diagnostiek: DD proliferatieve 

nodus versus melanoom in 

congenitale nevus 

• CGH ook toepasbaar

• in proliferatieve nodi in congenitale nevi 
numerieke afwijkingen van hele chromosomen. 
Melanoom in congenitale nevus toont gains en 
losses van chromosoom-delen zoals bij andere 
melanomen

Copyright restrictions may apply.

Leech, S. N. et al. Arch Dermatol 2004;140:83-88.

Clinical appearance of the ulcerated nodule within the scalp giant congenital nevus of patient 1

Copyright restrictions may apply.

Leech, S. N. et al. Arch Dermatol 2004;140:83-88.

Low-power view of the base of the large ulcerated nodule from patient 1 (hematoxylin-eosin, 
original magnification x40)



B. DD benigne versus maligne

multicolour FISH
3 benigne nevi, 12 UMPs, 7 melanomen

Voorbeeld multicolour FISH

Conclusies deze auteurs

• Nog niet toepasbaar in routine diagnostiek
• Goede probe keuze van belang (hier probe op 6p, 
6q, centromeer 6 en 11q)

• Discordante resultaten CGH en FISH. 
-Slechts 4 probes bij FISH, bij array CGH alle 
chromosomen bekeken! 

-Heterogeniteit (CGH>25% tc afwijking bevatten, 
niet voor FISH)

-tevens afw >700kbase te detecteren met array 
CGH met FISH individuele genafw opsporen!)

Diagnostiek: DD  2e primair 

huidmelanoom vs cutane 

melanoommetastase

• TP53 en CDKN2Amutatie-analyse kan 
behulpzaam zijn
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Melanomen kunnen somatische TP53 (0-10%) en 
CDKN2A (0-26%) mutaties bevatten.

TP53 en CDKN2a mutaties zijn veelal unieke 
mutaties. Indien in 1 patient 2 tumoren dezelfde 
mutatie in een van deze genen bevat is de kans 
groot dat de tumoren aan elkaar gerelateerd zijn.

Tot ca 60% melanoomfamilies  kiembaan p16 
mutatie
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Casus 1

V, 38 jaar

Paarse bult rechter bovenarm

Excisie onder DD vaattumor en nevus
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PA: geen epidermale component

60

Mitosen ook diep
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Diagnose

MELANOOM

Vraag : primair of metastase?

(geen epidermale component, geen stromareactie)
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VOORGESCHIEDENIS : 7 JAAR EERDER MELANOOM OP DE 
RECHTER BORST
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DAN WEL TUMOR CELLEN IN DE EPIDERMIS
2e primaire of metastase van dit eerdere 

melanoom?



Mutatie onderzoek

• Geen TP53mutaties in beide tumoren en ook 
niet in normale huid van patiente

• Dezelfde CDKN2A mutatie in beide tumoren, 
afwezig in normaal weefsel van de patiente (dus 
geen kiembaan mutatie)

-> melanoom metastase van het eerdere 
melanoom 7 jaar eerder

Ziekte beloop

Vele andere huidmetastasen, longmetastasen, en 
hersenvliesmetastasen. Overleden na 7 maanden.

Relevantie
Balch et al, J Clin Oncol 2001, Final version AJCC (follow-up 17.600 patients)

Huid afstandsmetastase (voorbij regionale 
lymfeklier) 

-> M1a-> stage IV melanoom: 10 jrs overleving 
15.7%

Een nieuw 2e melanoom: stadium I (lokaal 
melanoom): 10 jrs overleving > 80%!

Casus 2

• Vrouw van 47, in 2005 melanoom van het oog. 
In de voorgeschiedenis een huidmelanoom in 
1994, met okselklier metastasen in 2003.

• Oogmelanoom primair of een metastase?



relevantie

• Melanoommetastase naar het oog: overleving 
8.8 maanden

• Primair oogmelanoom 5 jaars overleving van 
60%

Subtype BRAF 
mutation

NRAS 
mutation

GNAQ 
mutation

GNA 11
mutation

NCSD skin 59% 22% 0% 0%

uvea 0% 0% 46% 32%

Resultaten cytogenetisch 

onderzoek: NRAS
CDKN2A mutatie analyse



Conclusie casus 2

• Het oogmelanoom is een metastase van het 
huidmelanoom 11 jaar eerder

Bepalen van origine melanoom bij 

metastase of onbekende primaire 

tumor

2. Prognose 2. Moleculaire diagnostiek tbv prognose

• Uvea melanoom, monosomie 3 in ca 50%: 
hiervan 70% overleden binnen 4 jaar. Zelden 
metastasen bij normaal disomie chromosoom 3.

• Detectie van monosomie 3 via FISH of MLPA



FISH monosomie 3 uveaal melanoom FISH uveaal melanoom, soms heterogeniteit

MLPA voor monosomie detectie

• naast deze monosomie van chromosoom 3, is de 
toename van chromosoom 8q en toename van 
chromosoom 6p25 prognostisch van belang: 
gecorreleerd met juist een betere prognose

• Voordeel van MLPA : in een test te bepalen

B C D

MLPA uvea melanoma, Dr. P.Groenen

Monosomie
3

Gain 8q



BAP1 in uvea melanoom

• Zeer recent mutaties in BAP1 (tumorsuppressor 
op chromosoom 3, bij monosomie ws 
gemuteerde gen manifest) aangetoond, sterk 
geassocieerd met metastatisch gedrag van uvea 
melanoom!

3. Therapie
3. Cytogenetica tbv therapie

1. KIT targeted therapy 

2. BRAF inhibitors



Therapie

1. KIT (chr 4q12-13)

-KIT is groeifactorreceptor: bij mutatie continue 
activatie van de receptor zonder binding van de 
ligand

-activerende mutaties in GIST (85-90%), 
mastocytose, leukemie en recent in melanoom

-mn exon 11 en exon 9 mutaties in GIST
-mutaties oncogeen: activatie van MAPK en PI3-
kinase/AKT pathways

Imatinib=Gleevec, specifieke remmer

Therapie

1.KIT targeted
Beadling et al, Clin cancer Res 2008

Kit mutaties mn in acrale en mucosale types, 23% 
en 15.6%, bijna allemaal Imatinib-sensitief

Case reports vermelden sterke respons van Kit 
gemuteerde mucosale melanomen op imatinib 
therapie (Lutzky, 2008, Pigment cell Melanoma Research)

Phase II study (Sondak, Pigment cell Melanoma Research 2009): 150 
patienten acraal melanoom> 21% KIT mutatie 
(n=31). 15 patienten behandeld. 

2 CR, 2PR, 50% stabiele ziekte

Therapie

1.KIT targeted

Therapie

1. KIT targeted



Therapie 

1.KIT targeted

Therapie

2. BRAF-inhibitors

• specifieke punt mutatie, V600E in BRAF gen 
(chromosoom 7q34)

• In gewone nevi en deel van de melanomen

• BRAF inhibitor getest in trial als therapie bij  
gemetastaseerd melanoom

Therapie 

2. BRAF-inhibitors

PLX 4032, krachtige remmer van V600E BRAF 
mutanten

Ca 50-60% van de melanomen heeft deze BRAF 
mutatie

Fase I studie (Sondak, Pigment cell Melanoma Research 2009) : 16/21 
BRAF mutatie: 9 partiele respons, 2 progressie, 
5 enige tumor regressie. Patienten zonder BRAF 
mutatie alle snelle progressie

NB: bijwerking PCC en KA van de huid!!

Conclusie: positief perspectief

Verschillende moleculaire veranderingen in subtypes van 
melanocytaire laesies

-> meer objectieve classificatie.  Betere uitspraak over 
biologisch gedrag, bv HRAS gemuteerde Spitz tumoren

->DD metastase of 2e primaire; bepalen van origine bij 
onbekende primaire tumor

-> associatie met prognose, bv monosomie 3 en BAP 1 
mutatie in uvea melanoom

-> targeted therapie!



Copyright restrictions may apply.

Sra, K. K. et al. Arch Dermatol 2005;141:225-241.

In the DNA microarray technique, segments of DNA in the form of complementary DNA (cDNA) or 
oligonucleotides serve as probes for detection and are arranged in a specific order on a nylon or 

glass support, which forms the microarray


