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Santrauka
Gleivinės melanoma - tai  retas, labai agresyvus bei 
blogos prognozės navikas, dažniausiai nustatomas 
galvos ir kaklo srityje. Vienerių, trejų ir penkerių 
metų išgyvenamumas nuo 2000 m. iki 2007 m. Eu-
ropoje buvo atitinkamai 63 proc., 30 proc. ir 20 proc. 
Prienosiniai ančiai, nosies ir burnos ertmė - sritys, 
kuriose dažniausiai nustatomi šio tipo navikai. Daž-
niausiai klinikinė išraiška ir simptomai yra nespeci-
fiški.  Chirurgija yra pagrindinis gydymo metodas. 
Norint kontroliuoti lokalų naviko plitimą, neretai pa-
sitelkiama pooperacinė spindulinė terapija. Nepaisant 
skirtingos biologinės struktūros, gleivinės melanoma 
gydoma kaip odos melanoma. Daugumoje paskelbtų 
naujausių mokslinių tyrimų gleivinės melanoma ser-
gantys pacientai nebuvo įtraukti. Šiame straipsnyje 
pristatomas klinikinis retos patologijos atvejis bei 
literatūros apžvalga. 

Įvadas
Galvos ir kaklo gleivinių melanomos (GKGM) sudaro 

41 proc. visų gleivinės melanomų ir nuo 0,2 iki 8 proc. visų 
melanomų atvejų [1]. Dažniausia gleivinės melanomų loka-
lizacija yra galvos ir kaklo sritis - nosies, prienosinių ančių ir 
burnos ertmės gleivinė. Nuo 2000 m. iki 2007 m. Europoje 
nustatyti 2277 nauji atvejai. Pacientams nuo 25 iki 64 m. 
amžiaus 5 metų išgyvenamumas buvo 23 proc., o vyresnių 
nei 65 m. - 19 proc. [2]. Didesnio progreso GKGM gydyme 
nebuvo pasiekta, tai atspindi 7 metų laikotarpiu nekintantys 5 
metų išgyvenamumo rodikliai. Šiuo metu GKGM biologinė 
struktūra bei patogenezė, lyginant su odos melanoma, mažai 
žinoma [3]. Įprastai dauguma melanocitų randami odos epi-
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dermyje, dermoje bei akyse (ragenoje). Tačiau melanocitų 
galima rasti ir galvos - kaklo gleivinėje, ypač prienosinių 
ančių bei nosies srityje [4, 5]. Jų funkcija kol kas nėra aiški. 
Duomenų bazėse galima rasti tik kelias hipotezes, jų tei-
gimu, melanocitai atlieka antimikrobinę bei imunologinę 
funkcijas [6, 7].

Šio darbo tikslas - aprašyti retą suaugusio žmogaus me-
lanomos klinikinį atvejį ir atlikti mokslo literatūros, skirtos 
galvos ir kako srities gleivinės melanomai, analizę. 

   
Klinikinis atvejis
2012 m. vienoje Lietuvos gydymo įstaigoje 69 metų L.M. 

pašalinta gleivinės melanoma iš nosies dugno kairėje lan-
doje. 2014 m. pacientė pakartotinai kreipėsi į ligoninę dėl 
nosies užgulimo, dažnų išskyrų iš kairės landos. Apžiūros 
metu stebėta kairėje landoje apatinės kriauklės paviršiuje 
nelygumas, panašus į fibroepiteliomą. Imta biopsija ir gautas 
histologinio tyrimo atsakymas – melanoma. Nutarta pašalinti 
kairę apatinę nosies kriauklę kartu su dariniu medialiniame 
paviršiuje. Ištyrus pašalintus audinius, gautas histologinio 
tyrimo atsakymas – melanoma. Pacientė buvo sekama am-
bulatoriškai. 

2016 m. birželio mėn. L.M. kreipėsi į gydymo įstaigą dėl 
dažno pakraujavimo ir pasunkėjusio kvėpavimo pro nosį. 
Apžiūros metu stebėta kairė nosies landa, blokuojama neti-
piškais polipais, kurie kontaktiškai kraujavo. Atlikta veido 
daubų KT, pateikta išvada: kairėje nosies pusėje heteroge-
ninio tankio turinys, užpildantis kairįjį žandinį antį, blokuo-
jamas osteomeatinis kompleksas, masės iš dalies užpildo 
nosies landą bei  priekines etmoidalines ląsteles. 2016 m. 
liepos mėn. atlikta polipoetmoidotomija bei medialinė antros-
tomija kairėje. Operacijos metu nustatyti polipai, prisitvirtinę 
prie nosies dugno kairėje landoje bei medialinės kairiojo 
žandinio ančio sienos. Pašalinti audiniai ištirti histologiškai 
ir nustatyta melanoma, pašalinimas neradikalus.

2016 m. rugsėjo mėn. pacientė kreipėsi į LSMU KK 
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ANG ligų polikliniką, atlikta veido daubų KT, pateikta iš-
vada: abipus apatinių nosies landų priekinėse dalyse, gausiau 
kairėje, matomos solidinio tankio apie 3,0 x 2,0 cm dydžio 
masės, netolygiai kaupiančios kontrastinę medžiagą, suke-
liančios viršutinio žandikaulio ir kietojo gomurio kaulinę 
destrukciją, pro kairio žandinio ančio medialinės sienelės 
apatinės dalies destrukcinę angą audiniai prolabuoja į žan-
dinio ančio spindį priekinėje dalyje (1 pav.).

2016 m.  spalio mėn. atliktas PET KT tyrimas. Išvada 
– metaboliškai aktyvus navikinis procesas nosies ertmėje, 
kaklo limfmazgiai kontrasto nekaupia. 

Pacientė nukreipta gydytojo onkologo konsultacijai ir 
2016 m. spalio pabaigoje pradėta taikyti spindulinė terapija. 
Po taikyto gydymo 2017 m. balandžio mėn. fibroendosko-
pijos metu nosies landos visiškai užblokuotos, kairės landos 
dugne stebimas darinys, deformuojantis landą. Faringosko-
puojant stebima gomurio deformacija dinamikoje sumažė-
jusi. Pakartojus veido daubų KT, nustatyta progresuojanti 
nosies melanoma su veido kaulų destrukcija abipus. Konsi-
liume nuspręsta taikyti chemoterapinį gydymą dakarbazinu. 

Po 5 chemoterapijos kursų pacientei pakartotinai atlikta 
veido daubų KT bei atlikta apžiūra poliklinikoje. Stebėtos 
nosies melanomos masės dinamikoje sumažėjusios apimties, 
veido kaulų destrukcija buvo be esminės dinamikos. Dabar 
pacientei baigiama 10 kursų  chemoterapija. 

Literatūros apžvalga 
Klinika. GKGM esant nosies ir prienosinių ančių srityse, 

vyraujantys nusiskundimai nėra specifiški. Dažniausiai pa-
sireiškia nosies obstrukcija, kraujavimas, skausmai veido 
srityje,  rečiau - išverstakumas, oftalmoplegija, galvos skaus-
mas, odos pakitimai [3-5]. Fibroendoskopija yra vienas iš 
dažniausiai naudojamų diagnostikos metodų, kurios metu 
galime pastebėti gleivinės pigmentacijos, infiltracinius pa-
kitimus ar darinius. Pokyčiai įprastai būna vienoje pusėje. 

Gleivinės melanomos be pigmentacijos pasitaiko ypač retai, 
tačiau ją diagnozavus, prognozė dėl stipraus agresyvumo 
prasta. Neretai aptinkamos ir satelitinės ląstelės, kurios nuo 
pagrindinio židinio gali būti nutolusios net iki 1 cm. Dažniau-
siai nosies ertmėje gleivinės melanomos pasitaiko apatinės 
kriauklės ar šoninės sienos srityse   (43,1proc.), rečiau per-

A

1 pav. Prienosinių ančių kompiuterinė 
tomograma (A – koronarinė projekcija, 
B – aksialinė projekcija, žandinis antis 
(ŽA): abipus apatinių nosies landų (NL) 
priekinėse dalyse matomos solidinio tan-
kio navikinės masės (NM), sukeliančios 
kairio žandinio ančio priekinės sienos 
(ŽaPS), pertvaros (PD) ir kietojo go-
murio kaulinę destrukciją (KgD). Pro 
kairio žandinio ančio medialinės sienelės 
apatinės dalies destrukcinę angą (ŽaD) 
audiniai prolabuoja į žandinio ančio 
spindį priekinėje dalyje. 

Pirminis 
navikas (T) Požymiai

T3 epitelis/pogleivis (gleivinės liga)

T4a Pažeisti gilieji minkštieji audiniai, kremzlės, kau-
las ar dengianti oda

T4b

Pažeistos smegenys, kietasis dangalas, kaukolės 
pamatas, galviniai nervai, kramtomieji raumenys, 
miego arterija, prevertebralinis tarpas, mediasti-
numas

Sritiniai limfmazgiai (N)
Nx Sritinių limfmazgių negalima įvertinti
N0 Sritiniuose limfmazgiuose metastazių nėra
N1 Sritiniuose limfmazgiuose metastazė yra
Tolimosios metastazės (M)
cM0 Tolimųjų metastazių nėra
cM1 Tolimosios metastazės yra

pM1 Tolimosios metastazės histologiškai patvirtintos

1 lentelė. Galvos ir kaklo gleivinės melanomos TNM klasifikacija 
[21].

Stadijos Navikas Sritinė 
metastazė

Tolimoji 
metastazė

III T3 N0 M0
IVa T3-T4a N1 M0
IVb T4b Bet kuri N M0
IVc Bet kuri T Bet kuri N M1

2 lentelė. Galvos ir kaklo gleivinės melanomos stadijos [21].
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tvaros gleivinėje  (24,2 proc.) [8]. Prienosiniuose ančiuose 
GKGM pasireiškia retai, tačiau labiau tikėtinas gleivinės 
melanomos augimas žandiniuose ančiuose ir etmoidalinėse 
ląstelėse nei sfenoidaliniuose ar frontaliniuose  ančiuose 
[8, 9]. 

Esant burnos ertmės gleivinės melanomai, vyraujantys 
nusiskundimai taip pat nėra specifiški, dažniausiai pacien-
tai skundžiasi kraujavimu, skausmais, išopėjimais, dariniu 
burnos ertmėje. Kraujavimas ir išopėjimas labiau būdingas 
pažengusiai melanomos stadijai bei vertikalaus tipo augimui 
[10]. Faringoskopijos metu galime pastebėti hiperpigmen-
tuotą infiltraciją, vyraujanti spalvų gama - juoda, ruda, pilka, 
rausva bei balkšva [11]. Nuo 10 iki 30 proc. atvejų nustato-
mos burnos gleivinės melanomos be pigmentacijos [12-14]. 
Įtariant GKGM, privaloma išsami ANG organų apžiūra, nes 
darinys burnos ertmėje gali būti tik satelitinis augimas iš 
gretimos srities. Burnos ertmėje GKGM išskiriama 2 tipų: 
makulinis (plokščiojo tipo, invaziškumas ne vertikalus, o 
radialus) ir mazginis (būdingas įvairaus tipo augimas, dažnas 
išopėjimas, tačiau auga ir egzofitiškai). 

Įtariant GKGM ryklėje, pacientas gali skųstis kraujavimu, 
pasunkėjusiu rijimu ar kvėpavimu. Literatūroje galima rasti 
tik kelis pavienius klinikinius atvejus: burnaryklėje [15], 
nosiaryklėje [16-18], gerklose [19, 20]. 

Radiologinės diagnostikos atžvilgiu pirmenybė teikiama 
magnetinio rezonanso tyrimui, tačiau įtariant kaulinę des-
trukciją, tikslingesnė kompiuterinė tomografija (KT). Būtina 
atkreipti dėmesį vertinant galimą perineuralinį naviko pli-
timą, užpakalinį trečdalį kietojo gomurio, sparninę gomurio 
duobę, foramen ovale. Šios ligos diagnostikos aukso stan-
dartas yra pakitusių audinių biopsija ir histologinis audinių 
ištyrimas [3]. 

Klasifikacija. Visuotinai pripažintos klasifikacijos, skirtos 
piktybinei gleivinės melanomai, šiai dienai nėra. 2009 m. 
sukurta TNM klasifikacija (1, 2 lentelės), skirta viršutinių 
kvėpavimo - virškinimo takų piktybinei gleivinės melanomai 
[21]. Įvairių autorių duomenimis, ši klasifikacija tiksliausia 
ir patogiausia kasdienėje klinikinėje praktikoje [8, 21-23]. 
T1-T2 bei  I ir II stadijos į klasifikaciją nėra įtrauktos, no-
rint pabrėžti naviko agresyvumą. Dėmesys sutelktas labiau 
į naviko infiltracijos gylį, nei į pažeistas aplinkines sritis. 

Gydymas. GKGM gydymas iki šiolei remiasi odos me-
lanomos gydymo gairėmis. Dažniausiai skiriamas didelių 
dozių interferonas, kuris laikomas pirmos eilės vaistu adju-
vantiniam odos melanomos gydymui (I lygmens įrodymas) 
[24]. II fazės tyrimai parodė, kad pacientams, sergantiems 
GKGM, interferonas mažiau efektyvus nei chemoterapija 
kaip adjuvantinis gydymas [24]. Pagrindinis gydymo meto-
das, nepaisant įrodymais pagrįstų atsitiktinių imčių tyrimų 
trūkumo, išlieka chirurgija. Tikslas - radikalus naviko paša-

linimas su švariais rezekciniais kraštais [25], kuris atspindi 
vieną svarbiausių prognozės veiksnių [11, 22, 26]. Autorių 
teigimu,  vertinant endoskopinę  ir atvirą chirurgiją, baigtys 
bei išgyvenamumas reikšmingai nesiskiria [8, 27]. Gleivinės 
melanomai esant žandiniame antyje ir procesui apimant tik 
medialinę sieną, rekomenduojamas endoskopinis chirurgi-
jos metodas. Pirmenybė teikiama atvirai chirurgijai, kai į 
navikinį procesą įtraukiamas kietasis/ minkštasis gomurys, 
akiduobės sienos, sparninė gomurio duobė. Šiais atvejais 
atliekamos medialinės, subtotalinės, totalinės ar radikalios 
maksilektomijos [9-12, 27]. Akiduobės turinys šalinamas, 
kai navikinis procesas įtraukia preorbitos audinius.  Iki spar-
ninės gomurio duobės šalinami audiniai, kuomet navikinis 
procesas apima ir užpakalinę sieną. Įvairių autorių teigimu, 
rekomenduojama sveikų audinių riba yra 1,5 cm spinduliu 
nuo darinio [11]. Klinikinėje praktikoje nustatyta, kad po 
agresyvių chirurginių intervencijų pacientams melanoma 
išplinta greičiau. Lund ir bendr. 2012 m. iškėlė hipotezę, 
teigdami, jog taikant atvirą agresyvią chirurgiją sutrikdoma 
pusiausvyra imuninėje sistemoje, gal dėl to pasireiškia grei-
tesnis melanomos išplitimas [28]. 

Metastazavimas. Plitimas į sritinius limfmazgius labiau 
būdingas burnos ertmės nei nosies ir prienosinių ančių ertmių 
gleivinės melanomoms, atitinkamai 25-43 proc. [29] ir iki 
10 proc. [4, 8, 30]. Kai nustatoma didesnė nei 5 mm. burnos 
ertmės gleivinės infiltracija, ar nustačius mazginį tipą, reikš-
mingai padidėja plitimo į sritinius limfmazgius rizika [4]. 
Kai diagnozuojamas mazginis arba makulinis tipas, kurio 
darinio diametras didesnis nei 4 cm, rekomenduojama  kaklo 
disekcija kartu su biochemoterapija. Pacientams, kuriems 
nustatomas makulinis tipas ir darinio diametras mažesnis 
nei 4 cm, rekomenduojama ambulatorinis sekimas [31]. 
Kaip alternatyva galimas sarginio limfmazgio žymėjimas, 
pašalinimas ir histologinis ištyrimas [23]. 

Įvairių autorių duomenimis, spindulinė terapija rekomen-
duojama kaip pooperacinis gydymas naviko ložei ir turėtų 
būti taikomas kiekvienam pacientui (3 lygmens rekomenda-
cija), ypač esant nešvariems rezekciniams kraštams ar įtariant 
likusias metastazes limfmazgiuose [32-34]. Spindulinė tera-
pija, kaip pirminis gydymo metodas, rekomenduojama tais 
atvejais, kai navikas neoperuotinas arba pacientas atsisako 
chirurginio gydymo (C lygmens rekomendacija) [32-35]. 

Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama hadrono tera-
pijai. Tai spindulinė terapija, tačiau naudojami ne rentgeno 
spinduliai, o sunkieji anglies jonai. Įprastos spindulinės 
terapijos metu rentgeno spinduliai, pereidami audinius, 
palaipsniui praranda poveikį. Hadrono terapijos metu po-
veikis sutelkiamas į norimą gylį ir koncentruojamas į tam 
tikrą norimą vietą “lyg pieštuko smaigalys” [36]. Šiuo metu 
atliekami klinikiniai bandymai įtraukiant ir operabilius pa-
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cientus [37-39]. 
Prognozė. Nepaisant rezekcijos radikalumo ar taikytos 

adjuvantinės terapijos, išlieka didelė atkryčio tikimybė. Vie-
tinis ar tolimas naviko išplitimas nustatomas net 81 proc. pa-
cientų [25]. Blogos prognozės požymiais laikomi: pažengusi 
T kategorija, nešvarūs rezekciniai kraštai, gili infiltracija, 
invazija į stambias kraujagysles, artimųjų ar tolimųjų me-
tastazių buvimas [4, 11, 22, 39, 40].

Išvados
1. Galvos ir kaklo gleivinės melanoma yra retas, agre-

syvus ir blogos prognozės navikas. 
2. Dažniausiai navikas pasireiškia nosies ertmėje, prie-

nosiniuose ančiuose bei burnos ertmėje. Ligos diagnostiką 
sunkina specifinių simptomų nebuvimas. Vyraujantys nespe-
cifiniai šių lokalizacijų naviko simptomai - nosies obstruk-
cija, kraujavimas, skausmai veido, burnos srityse. 

3. Pagrindinis šios ligos gydymo būdas - radikalus chi-
rurginis. Spindulinė terapija užima pooperacinės terapijos 
vietą, kontroliuojant lokalų naviko plitimą. 

4. Reikia tolimesnių gero dizaino tyrimų, kuriuose būtų 
tiriami pacientai, sergantys odos bei galvos ir kaklo gleivinės 
melanoma. 
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Summary
Mucosal melanoma of the head and neck is a rare, aggressive 

malignant tumour with a poor prognosis. 1, 3 and 5 years survival 
rates between 2000 and 2007 were 63, 30 and 20 percent, respecti-
vely.  The paranasal antyjes, nasal and oral cavities are the most 
common locations. Clinical signs and symptoms are usually nons-
pecific. Surgery is considered the main treatment for most mucosal 
melanomas of the head and neck region. Radiotherapy usually has 
a role in local control of the disease after surgery. Despite the diffe-

rent biology, mucosal melanoma is currently treated in the same 
way as cutaneous melanoma.  Patients with mucosal melanoma 
were excluded from the majority of recent clinical trials. This ar-
ticle presents a clinical case and a literature review.
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