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Who is to blame?

THE MOLECULAR PATHOLOGY OF MELANOMA: AN INTEGRATED 
TAXONOMY OF MELANOCYTIC NEOPLASIA 
Boris C. Bastian
Published in final edited form as: Annu Rev Pathol. 2014 ; 9: 239–271. 
doi:10.1146/annurev-pathol-012513-104658.



Taxonomie van melanocytaire tumoren: epitheel 
geassocieerd 

Bastian, Annu Rev Pathol 2014:9:239-27: The molecular pathology of melanoma: 

an integrated taxonomy of melanocytic neoplasia



Taxonomie van melanocytaire tumoren:
Niet epitheel geassocieerde laesies

Bastian, Annu Rev Pathol 2014:9:239-27: The molecular pathology of 

melanoma: an integrated taxonomy of melanocytic neoplasia



Taxonomie is van alle tijden

• Linnaeus (1707-1778), Zweedse arts en plantkundige: Father of 
taxonomy “God creates, Linnaeus arranges”

• ”Systema Naturae”: Stenen-, planten-, dierenrijk (promotie 
universiteit van Harderwijk in 1735). Dieren in 6 klassen: I 
Viervoeters/zoogdieren (inclusief de mens), II Vogels, III Amfibieën, 
IV Vissen, V Insecten en VI Wormen.



Ook voortschrijdend inzicht is van alle tijden….

In de tiende druk (1758) werden de walvissen verplaatst van de vissen 
naar de zoogdieren. 



En weerstand tegen iets nieuws is van alle tijden…

• Linnaeus deelde planten in in 24 klassen op basis van seksuele 
kenmerken (o.a. het aantal meeldraden). Uiteindelijk 9000 soorten 
planten geclassificeerd!

• De seksuele aard van zijn indeling maakte zijn systeem voor 
sommigen van zijn tijdgenoten controversieel.



Is de nieuwe WHO van melanocytaire tumoren dan zo’n 
ramp…

• Veranderingen niet dramatisch

• Niet seksueel getint

• Geen 9000 entiteiten!



Vergelijk WHO 2006-2018

WHO 2006 (3rd Ed)
Indeling maligne vs benigne

WHO 2018 (4th Ed)
Indeling o.b.v locatie/pathway

10 varianten huidmelanoom 12 varianten melanoom, inclusief 
mucosaal en oog

15 varianten benigne melanocytaire
tumoren

23 varianten benigne melanocytaire
tumoren, inclusief conjunctiva laesies

Genetica:
BRAF
CDKN2A
HRAS/11p 
Copy number veranderingen
Cycline D1 acraal melanoom
NF1 desmoplastisch melanoom

Genetica: nieuw o.a.
GNAQ, GNA11, CTNNB1, fusies, BAP1, 
KIT, EIF1AX, SF3B1, MAP2K1, TERT 
promotor mutaties



pathway UV Eindpunt/
melanoom subtype

Genetische afwijkingen

I   laag Low-CSD melanoma/
SSM

BRAFV600E (>50%), NRAS. TERT.
CDKN2A, TP53, PTEN
Lagere TMB

II  hoog LMM NRAS, BRAFnonV600E, KIT , RAC1
NF1 , CDKN2A, TP53, PTEN. TERT. 
Hoge TMB

III hoog Desmoplastisch melanoom NF1 Amplificatie ERBB2, BRAF, EGFR, MET, MAP2K1 
en MAP3K1 TERT NRAS, PIK3CA, PTPN11
Hoge TMB

IV Maligne Spitz tumor/Spitz
melanoom

Translokaties /rearragements ALK, ROS1, RET, 
NTRK1 en 3,BRAF, MET
HRAS CDKN2A TERT

V Acraal melanoom KIT (15-40% mutatie of amplificatie), NRAS,(15%),
BRAF (15%) cycline D1 amplificatie (24%), GAB2
TERT CDKN2A  NTRK3 en ALK

VI Slijmvlies
melanoom

KIT, NRAS (KRAS, BRAF minder frequent)
NF1, CDKN2A SF3B1 Amplificatie CCND1, CDK4, 
MDM2

VII geen (of on 
bekende relatie 
met ) UV

Melanoom in CN NRAS (BRAF mutatie en BRAF rearrangement in 
kleine CN)

VIII Melanoom in BN GNAQ, GNA11, CYSLTR2, PLCB4
BAP1 EIF1AX, SF3B1

IX Uvea melanoom GNAQ, GNA11, CYSLTR2, PLCB4
BAP1 EIF1AX, SF3B1



Verschillen oude en nieuwe WHO

➢ Geintegreerde classificatie van kliniek, histologie en genetica

➢ Van al herkende laesies nu genetische afwijkingen bekend

➢ Nieuwe entiteiten: o.a. BAP1 geinactiveerde melanocytaire
tumoren

➢ DPN uit de blauwe nevus categorie 

➢ Uit: persisterend melanoom (residu of lokaal recidief) en melanoom 
van de kinderleeftijd 

➢ Veel definities voor niet zeker te classificeren laesies

➢ Intermediaire laesies  in 2 graden, laaggradig /melanocytoom en 
hooggradig/MELTUMP

➢ Gradering dysplastische nevus



Genetisch beter gekarakteriseerde entiteiten:
gewone naevi

Genetisch: 60- 87.5% BRAF (7q34), 20% NRAS (1p13)

From the collection of the late N.P. Smith, MD, the Institute of Dermatology, London, UK.



Genetisch beter gekarakteriseerde entiteiten:
blauwe nevus en varianten en dermale melanocytosen

Genetisch: GNAQ (9q21) 83%, GNA11(19p13) 7% , PLCB4, zelden
CYSLTR2

https://classconnection.s3.amazonaws.com/361/flashcards

/463361/png/screen_shot_2011-09-28_at_4.03.08_pm1317240199132.png

https://www.webmd.com/skin-problems

-and-treatments/picture-of-blue-nevus

https://www.alrustom-laser.com/wp-content/

uploads/2013/02/nevus-of-ota.jpg

https://classconnection.s3.amazonaws.com/361/flashcards
https://www.webmd.com/skin-problems
https://www.alrustom-laser.com/wp-content/


Genetisch beter gekarakteriseerde entiteiten:
melanoom in blauwe nevus

• Met name op de scalp (gelaat, bil)

• Definitie: melanoom in een pre-existente blauwe nevus (vaak op de 
periferie) of melanoom met cyto-architecturele kenmerken van 
blauwe nevus

Genetisch:

• GNAQ, GNA11, PLCB4, CYSLTR2 ( als in blauwe nv) + SF3B1 of 
BAP1

• Immuunhistochemisch verlies BAP1 sterk suggestief voor 
maligniteit

• Array: als in uvea melanoom: gain 6p, 8q, monosomie chrom 3, 
verlies 1p

• Monosomie 3 en BAP1 verlies: slechte prognose (meta naar LK en 
lever)



Genetisch beter gekarakteriseerde entiteiten:
Congenitale naevus

Genetisch: NRAS met name grote laesies, BRAF in kleinere CN

https://www.researchgate.net/figure/The-garment-

like-pattern-a-b-and-c-giant-congenital-melanocytic-nevi_

fig9_7488543

http://www.histopathology-india.net/CoNe44.jpg

https://www.researchgate.net/figure/The-garment-


• neurocutane melanocytose
en melanoom bij CN: ook 
NRAS mutatie

• Proliferatieve nodi in 
congenitale nevi: copy 
number veranderingen van 
hele chromosomen

• Melanoom in congenitale 
nevus: gains en losses van 
chromosoomarmen. Risico 2-
5%.

Complicaties bij congenitale nevi beter genetisch 
gekarakteriseerd

Experimental treatment of NRAS-mutated neurocutaneous melanocytosis with 

MEK162, a MEK-inhibitor

Heidi VN Küsters-Vandevelde,#1 et al.

Acta Neuropathol Commun. 2014; 2: 41. 

doi: 10.1186/2051-5960-2-41

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%26%23x000fc%3Bsters-Vandevelde%20HV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24713450
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4023633/
https://dx.doi.org/10.1186%2F2051-5960-2-41


• Klinisch gelokaliseerd gebied
met gespikkelde maculae en
papels in een licht bruine
achtergrond

• In de patch verlengde 
retelijsten en 
hyperpigmentatie; in de 
papels lentigineuze 
/samengestelde of dermale 
nevi soms spitzoid/blauw

• Meestal HRAS (G13R) mutatie 
in patch met amplificatie in 
papels

• Veelal benigne: maar 20 casus 
van melanoom ontwikkeling 
in nevus spilus beschreven 
(zelden, >20cm)

Genetisch beter gekarakteriseerde entiteiten:  
Nevus spilus (variant congenitale nevus) 



Activating HRAS Mutation in Agminated Spitz Nevi Arising in a Nevus Spilus

Sarin et al. JAMA Dermatol. 2013;149(9):1077-1081. doi:10.1001/jamadermatol.2013.4745



Genetisch beter gekarakteriseerde entiteiten: 
Spitzoide tumoren

1. HRAS-gemuteerd of geamplificeerd: ook al in 2006 herkend

2. Spitzoide tumoren met fusies/rearrangements



HRAS- gemuteerde Spitz naevus

• Circa 20% van de spitzoide tumoren

• Fenotype: met name dermaal, wigvormig en desmoplastisch

• Deels ook single gain van 11p

• Prognose uitstekend

T. Wiesner, H. Kutzner. Pathologe 2015 · 36:37–45. DOI 10.1007/s00292-014-1984-1



Spitz tumoren met fusies

• 55% van de Spitz nevi en AST

• Rearrangements van kinase genen ROS1, ALK, BRAF, NTRK1, NTRK3, 
MET, RET

• Kinase fusies zijn zeldzaam in melanoom, maar zouden wel 
voorkomen in maligne Spitz tumoren / Spitz melanoom

T. Wiesner, H. Kutzner. Pathologe 2015 ·
36:37–45. DOI 10.1007/s00292-014-1984-1



Genetisch beter gekarakteriseerde entiteiten;
diep penetrerende nevus/DPN

Uit de blauwe nevus categorie!

• Meer bij vrouwen <40 jr

• Meestal hoofd-hals, thorax

• In 85% beperkte grensvlakcomponent

• Deels gecombineerd met gewone nevus



Typische histologie DPN

Wigvormig/symmetrisch, uitbreiding langs neurovasculaire bundels



• geringe-matige random 
polymorfie

• tot 2 mitosen/1mm2, soms 
diep

Luzar and Calonje, Arch Pathol Lab Med. 2011;135:321–326 



Luzar and Calonje, Arch Pathol Lab Med. 2011;135:321–326 

In DPN soms atypie, nucleaire pseudo-inclusies, een enkele mitose en 
heldercellige veranderingen



Genetisch profiel van een DPN

Gecombineerde DPN Pure DPN

Activerende mutatie in MAPK 
pathway: BRAFV600E (50%), MAP2K1 
(33%), 
1 casus HRAS, 1 casus GNAQ&IDH1

CTNNB1 mutatie (90%) of APC (6%) CTNNB1 of APC



WHO:

• Zelden

• Er zijn melanomen met 
activatie van de WNT 
pathway/CTNNB1 mutaties
(morfologisch niet perse met 
DPN kenmerken)

Maligne progressie in DPN?



Nieuwe entiteiten in WHO 2018

1. BAP1 geinactiveerde melanocytaire tumoren

2. PEM, gepigmenteerd epitheloid melanocytoom

3. Spitz melanoom

4. Mucosaal melanoom

5. Uvea melanoom

6. Conjunctivaal melanoom



Nieuwe entiteiten: 
1. BAP1-geinactiveerde nevus of tumor (BIMN of BIN/T)

Ondergebracht bij de gecombineerde nevi 

Aparte entiteit had mijn voorkeur gehad:

-laesie met duidelijk onderscheidende kenmerken

-in  een deel van de gevallen BAP1 kiembaanmutatie: marker voor het 
BAP1 kanker syndroom

Voorheen MBAIT



Wat mist er in de nieuwe WHO tav BIN/T

• Geen behandeladvies

• Geen screeningsadvies bij aangetoonde BAP1 kiembaanmutatie 
(Ipenburg et al. NTVD 2016)

• Geen opmerking over kans op kiembaanmutatie

• Geen heldere definities voor atypische laesies in deze context: 
melanocytoom/melanoom 



-Typisch vooral dermale tumor

-Polypoid contour

-Grote epithelioide cellen en deels 
een kleine nevoide component

-deels lymfocytair infiltraat/tumor 
infiltrerende lymfocyten

->sporadisch voorkomend 
(somatische BAP1 mutatie)

-> ook voorkomend in de context 
van een  BAP1 kanker syndroom 
(BAP1 kiembaanmutatie)

Wat zijn de kenmerken van een BIMN/T

T. Wiesner, H. Kutzner. Pathologe 2015 · 36:37–45. DOI 10.1007/s00292-014-1984-1





BAP1 geinactiveerde melanocytaire tumor bij een BAP1
kiembaan mutatie

Busam et al JAMA Dermatol 2013



Kans op kiembaanmutatie bij diagnose BIMN/T

10-20%

Kans groter: bij een grensvlakcomponent in de histologie,  positieve
anamnese voor BIMTs of melanoom/andere tumoren

Histomorphologic spectrum of germline-related and sporadic BAP1-inactivated melanocytic tumors. Garfield et al, 
JAAD, 2018 Sep;79(3):525-534. doi: 10.1016/j.jaad.2018.05.005

Occurrence of BAP1 germline mutations in cutaneous melanocytic tumors with loss of BAP1-expression: A pilot study. 
Cabaret et al, Genes Chromosomes Cancer 2017 Sep;56(9):691-694. doi: 10.1002/gcc.22473



Spectrum van andere tumoren bij een BAP1 
kiembaanmutatie

Histomorphologic spectrum of germline-related and sporadic BAP1-inactivated melanocytic tumors. 
Garfield et al, JAAD, 2018 Sep;79(3):525-534. doi: 10.1016/j.jaad.2018.05.005



Genetisch spectrum van BAP1 geinactiveerde 
melanocytaire tumoren?

Meeste BIMN/T : combinatie van BAP1 and BRAFV600E mutatie. Enkele 
casus met NRAS.

Inactivatie van beide BAP1 allelen; bij kiembaanmutatie reeds 1 BAP1
gen geinactiveerd in alle lichaamscellen.

melanocyt nevus BIMN

BRAF of NRAS BAP1 inactivatie



Kans op BAP1 geinactiveerd melanoom

WHO

➢ Kans klein

➢ Atypische laesies: voorkeur voor melanocytoom / BAP-1 
geinactiveerd melanocytoom of MELTUMP

➢ Criteria voor melanoom en melanocytoom?

➢ Melanocytoom:  “Overlapping features with melanoma but lack 
sufficient evidence for a histopathological diagnosis of melanoma”

➢ Melanoom: >1 mitose/1mm2 en > 3 in de hele laesie, ulceratie, 
necrose, destructieve groei, in situ component, sterke en variabele
atypie



Nieuwe entiteiten: 
2. PEM, gepigmenteerd epithelioid melanocytoom

➢ Sterk gepigmenteerde laesie, wigvormig

➢ Sporadisch of bij Carney complex (multipele benigne tumoren w.o. 
myxomen , ook cardiaal, lentigines van de huid, gepigmenteerde
schwannomen en endocriene tumoren; autosomal dominant, deels
door PRKAR1A genmutatie, 17q22-24)



Voorbeeld PEM
meisje 5 jaar laesie boven de knie, 1,2 cm



Beloop
2+ SNP april 2017, LKD li 1+/10. 
In febr 2019 opnieuw 2 + LK lies li onder eerder resectiegebied



Prognose PEM

• Metastatisch potentieel met name beperkt tot regionale 
lymfklieren (60%). 

• Zelden afstandsmetastasen. 

• Geen overlijden gerapporteerd (fu 67 mnd).

• Ulceratie geassocieerd met lymfkliermetastase.

• Met name bij kinderen, maar kan op elke leeftijd



Genetisch profiel van PEM

PEM met gewone nevus

-BRAFV600 mutatie &  loss of function mutatie van PRKAR1A

”pure PEM”

-fusies PRKCA (gen dichtbij PRKAR1A op chrom 17: ATP2B4-PRKCA of 
RNF-PRKCA fusie): detectie met FISH /RNA sequencing 

-mutatie in MAP2K1

Geen GNAQ of GNA11 mutaties! (itt blauwe nevi)

Geen TERT promoter mutaties of significante chromosomale
aberraties!



Nieuwe entiteiten: 
3. Spitz melanoma/maligne Spitz tumor

• In 2006 wel gesproken over maligne Spitz naevus maar twijfel over 
bestaan (alleen LK uitbreiding)- en daadwerkelijk Spitzoide karakter-
destijds onduidelijk of afstandsmetastasen kunnen optreden: 
further studies are needed….

• WHO in 2018: in meeste casus DD van atypische Spitz tumor (AST) 
onmogelijk zonder follow-up (metastasen/overlijden) en genetica. 
Reserveren voor laesies met ook genetisch Spitz signatuur (fusies).



DD Spitzoide tumoren

Spitz nevus AST Maligne Spitz tumor

PA Symmetrie, maturatie, 
omschreven, geen
hooggradige atypie

Asymmetrie, geen
maturatie, necrose, 
pagetoid, vlakke epidermis 
of ulceratie, atypia++

Dermale
mitosen

0-2/mm2 2-6/mm2 Vaak >6/mm2

MIB/Ki-67 <5% 5-15% >20%

p16 + +/- +/-

Moleculair Array geisoleerde gain 

7q/11p*
Array 1 of > 1 
chromosomale afw

Array >1 chromosomale
afw

HRAS
kinase fusies

Kinase fusies
PTEN mutatie
Hetero/homozygoot verlies
9p21

Kinase fusies
PTEN mutatie (zelden BRAF, 
NRAS of HRAS)
Homozygoot verlies 9p21
TERT promotor mutaties

Let op: * Staat foutief 7p/11q in WHO, table 2.14, pag 109 !





Nieuwe entiteiten: 
4. Mucosaal melanoom 

• 1.3% van alle melanomen, veelal hogere leeftijd (>60 jr)

• 50-80% sinunasaal

• 25% anorectaal

• 15-20% vulvovaginaal

• 5% distale urethra

Genetisch: KIT, NRAS mutaties



Nieuwe entiteiten: 
6. Uvea melanoom

• Melanoom in de iris, corpus ciliare of choroidea (90%)

• Mediane leeftijd 60 jr

• Genetisch: mutaties in GNAQ, GNA11, BAP1, EIF1AX, SF3B1, 
PLCB4, CYSLTR2:  komt overeen met melanoom in blauwe nevus

• Slechte prognose: verlies BAP1, monosomie chromosoom 3, gain 8q



Nieuwe entiteiten: 
7. Conjunctiva melanoom

• 5% oogmelanomen

• 50% in context van PAM (primary acquired melanosis) met atypie; 
in PAM met atypia in klein deel (2/25) TERT promotor mutaties

Genetisch: 40% BRAFV600, NRAS, KIT en TERT promotor mutaties



Toepassing in de dagelijkse praktijk van de nieuwe WHO 
classificatie

immunohistochemie

• DPN: beta-catenine

• BIN/T: BAP1

• Spitz tumoren: ALK, ROS

• Atypische (spitzoide) laesies: 
p16, MIB

• Atypische / Maligne blauwe 
nevus: BAP1 

• Acrolentigineus melanoom (in 
situ): cycline D1

moleculair

• AST en intermediaire 
tumoren: HRAS, 
CDKN2A,TP53, TERT promotor 
mutaties, CNV detectie 
(array/FISH)

• NGS en translokaties: tbv
diagnose, targeted therapie, 
uitspraak over primaire 
lokatie bij unknown primary

(veelal geen NF1 in panels)



Diagnostische probleem: cut-off

• Aantal chromosomale afwijkingen  bij benigne - intermediaire -
maligne laesie?

• Weging specifieke chromosomale afwijkingen ook verschillend en 
afhankelijk van context (bv. BAP1/monosomie 3 bij BIN versus uvea
melanoom/melanoom in blauwe nevus)

-> prospectieve studies met follow-up nodig voor verbeteren kennis

Praktisch: indicatie voor mol dx indien zeker onderscheid tussen 
benigne en maligne na histologische beoordeling & 
immunohistochemie & beoordeling expert niet zeker mogelijk is



Problemen/discussie punten nieuwe WHO 2018

• Terminologie van lastig te classificeren melanocytaire tumoren

• Gradering dysplastische nevus  (laag- en hooggradige dysplasie)

• Gebruik van nieuwe terminologie melanoom (lage/hoge chronische 
zonexpositie)



Onzekerheid over een benigne-maligne diagnose 

• SAMPUS: atypische proliferatie beperkt tot de epidermis en 

oppervlakkige dermis, zonder verticale groeifase (= melanocytaire 

proliferatie in de dermis die expansief is of mitotische activiteit toont; 

nest in de dermis groter dan het grootste epidermale nest). Geen 

zekere diagnose van SSM af te geven.

• MELTUMP: een atypische melanocytaire proliferatie in de dermis, 

die tumorvormend is, maar niet met zekerheid als benigne of maligne 

te classificeren.

• Intermediaire lesie: een junctionele en soms oppervlakkige dermale 

laesie met architecturele en cytonucleaire atypie, intermediair tussen 

zeker benigne en maligne laesies, met genomisch mutaties in 2 of 

meer genen maar minder dan in een volledig maligne laesie 

(aantal???)

• Melanocytaire neoplasie met lage maligne potentie: laesie die 

voldoet aan traditionele criteria voor invasief melanoom met ws. geen 

melanoom-specifieke sterfte: < 1mm, geen mitosen, ulceratie, 

regressie

• Melanocytoom: tumor van melanocyten met meer cellulariteit en 

atypie dan een gewone nevus maar met ws. lage kans op maligne 

progressie



Melanocytoom/MELTUMP

WHO: Algemeen: in vrijwel alle pathways onderscheid

-benigne/nevus

-laaggradige intermediaire laesies/melanocytoom

-hooggradige intermediaire laesies/melanocytoom – MELTUMP

-maligne/melanoom

Voorbeeld: nevus- BIN (im laaggr)-BIT (im hooggr)- BI melanoom

Melanocytoom/MELTUMP: BAP1-geinactiveerd -, diep penetrerend -, 

PEM/MELTUMP , AST (intermediair /low grade) en STUMP/MELTUMP 
(intermediair/hooggradig)

Veelal zonder hele duidelijke criteria



Dysplastische nevus

WHO 2006

• Klinisch atypisch > 5mm

• Histologisch > 4mm

• Geen consensus: voorkeur 
cytologisch (subjectief) en /of  
architecturele atypie 

• Probleem: DD reactieve 
veranderingen in groeiende 
nevi bij kind en DD van special 
site naevus

WHO 2018

Klinisch atypisch en > 5mm, na
fixatie > 4mm

Architecturele atypie: nesten niet
uniform en ook naast tippen van 
retelijsten, brugvorming, 
pagetoide scatter basale helft
epidermis, lamellaire fibrose, 
lymfocytair infiltraat

en

Cytonucleaire atypie.

Veelal geen mitosen.

Erg lentigineus: descriptief: 
atypische lentigineuze nevus



Gradering dysplastische nevi WHO 2018

Laaggradig 

• Melanocytkern 1-1.5x grootte 
basale keratinocytkern

• Geen of kleine nucleoli

• In een kleine minderheid van 
melanocyten variatie van 
kerngroote en vorm

hooggradig

• Melanocytkern > 1.5 x grootte
basale keratinocytkern

• Prominente nucleoli

• Variatie in kernvorm en
grootte in een grotere
minderheid van cellen



Dysplastische nevus

• WHO: Benigne neoplasie: veelal BRAF en NRAS mutaties

• Deels TERT promotor mutaties en hemizygoot verlies van CDKN2A: 
relatie met mate van dysplasie onbekend

• Risico op progressie naar melanoom laag

• DN met hooggradige dysplasia of genetische afw zoals TERT 
promotor mutatie compleet excideren

Probleem blijft met DD van special site nevi (borst, oksel, scalp, oor, 
navel, genitaal, acraal); lokatie en klinisch ontbreken atypia 
behulpzaam in DD.

Nut van graderen?? -> complete excisie bij hooggradige dysplasie



Andere naamgeving melanoom…

• SSM versus melanoom met lage zonexpositie, dus BRAFV600E?

Persoonlijke visie:

Veiliger te vertrouwen op genetica dan op score van elastose en
volledig varen op kliniek/lokatie voor predictie van onderliggende
mutatie…..



De nieuwe WHO: zeker vooruitgang, maar we zijn er nog 
niet…


