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BILAGA 4

Mukosala melanom
Bakgrund
Evidens och rekommendationer
För samtliga mukosala melanom är evidensnivåerna låga: III-IV.
Rekommendationsgrad (C–D) bör användas med försiktighet.
Mukosala maligna melanom (MMM) är definitionsmässigt tumörer som utgår från slemhinnor
men oftast inkluderas även intilliggande yta, det vill säga, hårlös icke solexponerad hud (”glabrous
skin”), till exempel i vulva, delar av näshålan, glans penis och distala delen av analkanalen. MMM
utgjorde 2,1 procent av samtliga melanom i Sverige under åren 1960–2009. MMM är generellt
sett sällsynta (tabell 1).
Tabell 1. Kutana och mukosala melanom i Sverige 1960–2009.
Lokalisation

Totalt antal

Kutana

Varav %

Män

Kvinnor

58 706

28 722

29 984

Mukosala

1 240

276

923

Vulva

441

35,6

-

441

Anus-rektum

320

25,8

125

195

Näshåla

244

19,7

104

140

Vagina eller cervix uteri

97

7,8

-

97

Munhåla

76

6,1

42

34

Penis

41

3,3

41

-

Uretra

21

1,7

5

16
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MMM vid olika lokalisation
MMM i huvud- och halsregionen
I en svensk serie av 156 patienter 1960–2000 fanns 44 procent av MMM i näshålan, 23 procent i
sinus och cirka 20 procent i både näshålan och sinus (okänd primär lokalisation: 13 procent) (1).
Majoriteten av dessa sino-nasala melanom var amelanotiska (71 procent) och 35 procent
polypösa vilket primärt försvårade den kliniska diagnosen. Första symtomen var nästäppa eller
näsblödning.
Prognos: Femårsöverlevnaden är låg och har rapporterats till 20–31 procent.

Ano-rektala melanom (ARM) inklusive perianala melanom
I en svensk serie av 251 patienter 1960–1999 fanns 54 procent av MMM i analkanalen,
24 procent i både analkanalen och distala rektum och 10 procent i anus och perianal hud (okänd
primär lokalisation: 11 procent) (2). Första symtomet var ofta en blödning. Kliniska fyndet var
ofta en amelanotisk polyp, hemorrojdliknande förändring eller amelanotisk tumör vilket
tillsammans med tumörens ovanlighet primärt försvårade den kliniska diagnosen.
Prognos: Femårsöverlevnad är låg och har rapporterats till 15–22 procent.

Vulvamelanom
I en svensk undersökning av 219 patienter 1960–1984 fanns 31 procent av MMM i labia majora
varav majoriteten i den mediala hårlösa delen, 19 procent i labia minora, 31 procent i klitoris,
11 procent periuretralt och 5 procent i introitus vaginae (3). Första symtomet var oftast en
blödning och fyndet en amelanotisk polyp eller ”knöl” vilket primärt försvårade rätt klinisk
diagnos.
Prognos: Femårsöverlevnaden är rapporterad till 27–60 procent.

Vaginala melanom
MMM i vagina, cervix uteri och uretra är mycket sällsynt. Av dessa lokalisationer är vagina
vanligast. 70–80 procent av tumörerna växer i nedre tredjedelen av vagina och majoriteten av
patienterna i det svenska materialet har lokalt avancerad sjukdom vid diagnostillfället.
Prognos: Den observerade femårsöverlevnaden i Sverige 1960–2005 var drygt 13 procent.

Melanom i de manliga genito-urinvägarna
MMM är nästan alltid lokaliserade till glans penis, det vill säga, ”glabrous skin” och beter sig på
liknande sätt som vulvamelanom.
Prognos: Den observerade femårsöverlevnaden i Sverige 1960–1999 var 45 procent.
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Prognos
Prognosen vid MMM är generellt sämre än vid hudmelanom, enligt ovan, och är beroende av hur
avancerad primärtumören är (T-klassifikation), ålder vid diagnos samt av lokalisation (4).
Vulvamelanom tycks ha bättre prognos än övriga MMM; i en tysk studie rapporterades en 10årsöverevnad på 65 procent vid vulvamelanom jämfört med 22 procent hos övriga (5).

Molekylär klassifikation
Ett antal studier har genomförts avseende analyser av somatiska genmutationer i MMM.
Mutationsmönstret skiljer sig från det som ses vid hudmelanom och varierar även mellan MMM
på olika lokaler. Medan BRAFV600 mutationer är betydligt mer sällsynta än i hudmelanom
(under 5 procent), är aktiverande CKIT-mutationer betydligt vanligare (6-8). Frekvensen CKITmutationer tycks variera beroende på lokal och är rapporterade i högst frekvens i vulvamelanom
(upp till 35 procent) (9). Detta är av intresse för behandling av avancerad sjukdom. Även antal
mutationer i TERT-promotorn är lägre vid MMM än vid hudmelanom (10). Testning för
onkogenmutationer, i första hand CKIT och BRAF, bör företas före behandlingsbeslut vid
avancerad sjukdom.

Behandling
Primärbehandling
Handläggningen av patienter med mukosala melanom bör diskuteras vid multidisciplinär
konferens: Primär behandling av MMM finns publicerad i retrospektiva studier samt en liten
prospektiv studie (vulvamelanom). Den viktigaste primärbehandlingen är kirurgisk. Det saknas
randomiserade studier på grund av sjukdomens sällsynthet. Patienterna är oftast inte systematiskt
behandlade och uppföljda. Strålbehandling kan övervägas för inoperabla tumörer och
postoperativ strålbehandling kan vara av värde för förbättrad lokal kontroll men har inte visats
påverka överlevnaden.

Behandling av lymfkörtelmetastaser
För MMM saknas data för behandling av lokoregionala lymfkörtlar. Elektiv lymfkörtelutrymning
har inte visat sig förbättra överlevnaden. Portvaktskörtelbiopsi (SNB) har rapporterats i mycket
små MMM-grupper men det finns ingen publicerad utvärdering av större material i fråga om
värdet av SNB. I väntan på en sådan utvärdering rekommenderas därför för närvarande enbart
terapeutisk lymfkörtelutrymning vid MMM.

Generaliserad sjukdom
Det finns sparsamt med specifika data om behandlingen av generaliserade MMM och då det
finns likheter med metastaserande hudmelanom blir behandlingen likartad vid bägge
tumörtyperna. En skillnad är att det finns en högre frekvens av mutationer i CKIT-genen och ett
ökat antal genkopior i MMM, framför allt i vulvamelanom jämfört med hudmelanom, medan
BRAF-mutationer är mer ovanliga (9, 11-13). Analys av CKIT- och BRAF-generna bör därför
utföras på vulvamelanom för behandlingsstudie med tyrosinkinashämmare. Det finns ett antal
fas 2-studier som visat effekt av tyrosinkinashämmaren imatinib vid CKIT-muterat MMM, med
objektiva responser hos 23–40 procent, dock med kort progressionsfri överlevnad på cirka 3–4
månader (14-16). En studie har visat effekter av den nyare kinashämmaren nilotinib hos en
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mindre andel patienter med CKIT-muterat MMM som progredierat på behandling med imatinib
(17). Moderna immun-checkpoint-hämmare mot CTLA-4 och PD-1/PDL-1 har ännu inte
utvärderats i några prospektiva kliniska prövningar. En retrospektiv multicenterstudie av
ipilimumab hos 33 patienter med MMM visade två responser och en kort medianöverlevnad på
cirka 6 månader (18). Det finns enstaka rapporter om effekter av PD-1-hämmare vid MMM (19).

Uppföljning
Det finns inget vetenskapligt underlag eller konsensus om hur man bör följa MMM-patienter
efter initial diagnos och behandling. Förslag till uppföljning av samtliga MMM-patienter: På
grund av den höga risken för återfall rekommenderas efter multidisciplinär konferens individuell
uppföljning, i regel med varannan kontroll på opererande klinik och varannan på onkologklinik
under 5 år.

Framtiden
Det finns goda skäl att prospektivt och konsekutivt samla nationella data om MMM, genomförda
behandlingar och SNB. På samma sätt bör tumörmaterial sparas för molekylärgenetiska studier
för att bättre klargöra spektrum av mutationer vid MMM. För att få god kunskap om de sällsynta
mukosala melanomen krävs gemensamma prospektiva registreringar och studier på nordisk, helst
europeisk, nivå.
Se även kapitel 10 i vårdprogrammet om Systemisk behandling.
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Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård.
www.cancercentrum.se
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