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1 | Bevezetés

A melanoma malignum (MM) a neuroek-

todermális eredetû melanocyták malignus 

neoplasiája. A melanoma kialakulhat bár-

milyen szervben, ahol melanocyták talál-

hatók, kután vagy non-kután elsôdleges 

tumor formájában. A bôrtôl eltekintve 

a melanomák leggyakoribb elôfordulási 

helye az orrüreg choroid mucosája, az 

orrmelléküregek, a száj, a rectum és a 

nemi szervek. Elôfordulásának az utóbbi 

évtizedekben történô meredek emelke-

dése, valamint sajátos biológiai növekedési 

jellegzetessége miatt, a melanoma iránti 

figyelem fokozatosan nô.

A melanoma regiszterek létrehozásával 

olyan országokban, ahol a melanoma 

esetek nagy számban fordulnak elô, ma 

már nagyon sok epidemiológiai adat áll 

rendelkezésre errôl a tumorról. 

Nagymértékû immunogenitása és fenotí-

pusainak változatossága is a tudományos 

érdeklôdés középpontjába került. 

A melanoma-asszociált antigének, mint 

az S-100 protein vagy a HMB-45, fontos  

szerepet játszanak, mint melanoma mar- 

kerek az MM hisztológiai differenciál 

diagnózisában. A szerológiai tumor 

markerek az utóbbi idôben egyre nagyobb 

jelentôségre tesznek szert, különösen 

a melanoma malignum lefolyásának 

megállapításában és a kezelés monito-

rozásában.

A Sangtec 100 értékes, relatíve specifikus  

és szenzitív tumor marker a melanoma  

malignum (mikro) metasztázisainak 

korai kimutatásához.   

2 | A melanoma epidemiológiája

Az MM incidenciája (az évente elôfor-

duló új esetek száma 100 000 lakosra 

vonatkoztatva) az etnikai különbségek 

miatt erôs geográfiai variációt mutat 

(1. táblázat).

Az MM leggyakrabban a kaukázusiak 

között fordul elô és nagyon ritka az afrika-

iaknál vagy ázsiaiaknál. Jelenleg a világon 

Ausztráliában (Queensland) a legnagyobb 

az incidenciája (70) és az MM esetek 

száma feltûnôen csökken a fehér popu-

láció körében az egyenlítôtôl való távolság 

növekedésével. 

Az USA-ban az MM az ötödik leggyakrab-

ban elôforduló daganatos megbetegedés. 

Itt szintén megfigyelhetô, hogy az esetek 

elôfordulása változik az egyenlítôtôl való 

távolsággal: a ráta magasabb (kb. 20-25) 

a déli államokban élô fehéreknél, ezzel 

szemben az északi államokban élô lakos-

ság körében ez a szám kb. 10. Az USA-ban 

úgy kalkulálták 2000-ben, hogy minden 

90 lakos közül egynél melanoma alakul 

ki élete során. Az USA fekete lakosai kö-

zött a melanoma viszonylagosan ritka, az 

új esetek száma 0.1-0.5 évente, 100 000 

lakosra számolva. 
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Európában a melanoma legnagyobb 

számban a Skandináv országokban fordul  

elô, ahol incidenciája 10-12.

A melanoma incidenciája

• Skandinávia  10-12

• Németország  8-10

• Dél-Európa  4-6

• USA (déli államok)  20

• USA (északi államok)  10

• USA (feketék)  0,6

• Ausztrália (észak)  50

• Ausztrália (dél)  10-20

• Ázsia  0.2-0.6

• Fekete Afrika  0.2-0.4

                                           

1. táblázat:   A melanoma incidenciája (az éves 

új esetek száma 100 000 lakosra) a világban.

1983 óta Németországban az MM beje-

lentése kötelezô az un. Melanoma malig-

num Központi Regiszterbe (ZRMM), 

melyet a Német Dermatológiai Társaság 

(DDG) állított fel. Mivel így Német-

országban gyakorlatilag az összes mela-

nomás esetet központilag nyilvántartják, 

az incidencia és a mortalitás alakulásának 

trendje pontosan nyomon követhetô.  

A Német Szövetségi Köztársaságban nap-

jainkban 8-10 új eset fordul elô évente 

100 000 lakosra számolva, mely hason-

ló nagyságrendû a szomszédos Közép-

Európai országokban. 

Az MM gyakorisága a teljes malignus neo-

plasmák 1.5-2%-ára tehetô, ami relatíve 

alacsony. A 7%-ot is elérô éves növeke-

dési ráta azonban azt mutatja, hogy a bôr 

melanoma incidenciája jelentôs növeke-

dést mutat, ezért az MM a közérdeklôdés 

középpontjába került. Ehhez hasonló 

növekedés csak a nôk bronchialis carci-

nomájánál figyelhetô meg. 

Érdekes, hogy a mortalitási ráta emelke-

dése viszonylag alacsony az elôfordu-

láshoz képest, kb. 2% évente. Ez az ellent- 

mondás a morbiditás és a mortalitás 

között valószínûleg elsôsorban az MM 

jobb korai felismerésének és a világ-

méretû prevenciós kampánynak köszön-

hetô. Ezt a hipotézist igazolja az is, 

hogy a korábbi Nyugat-Németországban 

az átlagos tumor vastagság 2.0 mm-rôl 

kevesebb mint 1.5 mm-re csökkent az 

1980-as években, míg a medián érték 

1.3 mm-rôl 0.8-ra csökkent. Hasonló 

tendencia most figyelhetô meg a korábbi 

Kelet-Németországban, bár az átlagos 

tumor vastagság még magasabb, mint 

nyugaton.
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A melanomának van egy nagy elônye a 

szolid viscerális tumorokkal szemben, 

mivel a bôrfelszínen van, könnyen diag-

nosztizálható vizuálisan, invazív tech-

nikák használata nélkül. 

Morfológiai osztályozásra az un. ABCD 

szabályt (American Cancer Society) és a 

7 pontos Glasgow ellenôrzô listát hasz-

nálják általánosan (2. táblázat). Az utóbbi 

néhány évben azonban kiderült, hogy 

különösen korai melanomák esetén az 

ABCD szabály szerinti osztályozás nem 

teljesen felel meg az elvárásoknak. A pig-

mentált foltok méretében, vagy színében 

bekövetkezô változás, melyet a beteg 

vagy a családja vesz észre, minden eset-

ben a melanoma lehetôségét kellene, 

hogy jelentse. Egy gyakorlott dermatoló-

gus a melanoma malignumot 70-80% 

biztonsággal vizuálisan diagnosztizálja. 

Az általában benignus pigmentált bôr-

léziók széles variációja képes klinikailag 

imitálni melanoma malignumot. 

3 |  A melanoma klinikai sajátosságai

3.1 | Klinikai jellemzôk

ABCD szabály 7 pontos Glasgow lista

• A (Asymmatry) = Aszimmetria 1 Színbeli variáció

• B (Border) = Határ (rendellenes) 2  Széli változás 

• C (Colour) = Szín (nem egyenletes) 3 Változás a színben

• D (Diameter) = Átmérô > 6 mm 4 Gyulladás 

 5 Hegesedés/vérzés

 6 Érzékenységváltozás

 7 Átmérô (> 7 mm)

2. táblázat:   A melanoma malignum morfológiai jeleinek ellenôrzô listái

3.2 | A melanoma klinikai és hisztológiai osztályozása

Melanoma in situ

A 
"
melanoma in situ" elnevezést olyan 

pigmentált bôrelváltozásra használják, 

mely rendszerint kisméretû, nem tapint-

ható vagy csak éppen a bôrfelszín fölé 

emelkedik. Szövettanilag a melanoma 

sejtek kizárólagosan az epidermist infilt-

rálják, így metasztázis nem alakulhat ki 

(1. ábra).
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1. ábra: Melanoma in situ

2. ábra: Superficialisan terjedô 
melanoma malignum (SSM)

3. ábra: Nodularis melanoma 
malignum (NMM)

4. ábra:   Lentigo maligna 
melanoma (LMM) 
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Superficialisan terjedô melanoma malignum (SSM)

Az SSM a leggyakoribb altípus. Jellemzôje az ABCD 

szabályok szerinti többféle jellegzetesség együttes 

jelenléte, mint pl. a nem egyenletes pigmentá-

ció plusz fehéres-rózsaszínes regressziós zónák.  

Ha egy SSM, mely a kezdeti superficialis terjeszke-

dést, (radiális) tumor növekedést követôen ver-

tikális növekedésô fázisba lép, a laesio részlegesen  

nodulárissá válik (másodlagos nodularis SSM)  

(2. ábra). A másodlagos nodularis változások 

rosszabb prognózist jeleznek, összehasonlítva a 

kizárólagosan radiálisan növô melanomákkal.

Nodularis malanoma malignum (NMM)

Az SSM-el ellentétben az NMM elsôsorban a bôr 

tumor általi vertikális infiltrációjával kezdôdik. 

Klinikailag a vertikális növekedés csomó képzôdé-

sében manifesztálódik, gyakran erôsen pigmentált, 

bár amelanoticus tumor is elôfordulhat (3. ábra).

Lentigo maligna melanoma (LMM) 

A lentigo maligna melanoma leggyakrabban olyan 

testfelületeken fordul elô, melyek fokozott fény-

sugárzásnak vannak kitéve (elsôsorban arc, hónal-

jak és lábak). Klinikailag az LMM elôször mint 

lentigo maligna jelenik meg. Ez egy macularis pig-

mentált bôrelváltozás, színe sápadt _ középbarna, 

rendszerint éles határú, évekbe vagy évtizedekbe 

telik, hogy kifejlôdjön, és csak lassan növekszik  

(4. ábra). A vertikális tumor növekedés csak 

késôbb következik be, ekkor klinikailag nodularis 

formáját ölt. Az in situ melanomából (lentigo 

malignából) az átmenet a LMM-ba folyamatosan 

következik be. 
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Acrale lentiginosum melanoma 

(ALM) 

Ezt a típust a klinikai lokációja alapján 

lehet definiálni, elsôsorban a kéztenyér 

bôrének flexoros oldalán és a talpakon 

fordul elô, bár elôfordulhat a kezek és a 

lábak laterális határain, vagy subungual-

isan is. Az ALM klinikai diagnózisa álta-

lában nehéz, mivel gyakran a melanoma 

csak részben pigmentált vagy akár telje-

sen amelanoticus (5. ábra).      A 
"
melanoma  

malignum" diagnózisa gyakran csak a 

késôi stádiumban születik meg, amikor 

már a rossz prognózisra utaló errozív 

elváltozások vagy fekélyek megjelennek. 

Míg ez az altípus a kaukázusi populáció 

körében az összes melanomák kb. 5%-át 

adja, az afrikaiaknál és az ázsiaiaknál ez 

a leggyakoribb melanoma típus.

Extrakután melanoma

Elvileg melanoma bárhol elôfordulhat 

(beleértve a testüregeket), ahol melano-

cyták találhatók (3. táblázat). A leggya-

koribb nem bôr eredetû melanomák az 

analis mucosában, és nôkben a vaginális 

mucosában találhatók, de idôrôl-idôre 

észlelhetô a szájüreg, az orrüreg és az 

orrmelléküregek nyálkahártyájának mela-

nomája is. Mivel ezek a melanomák a 

vizuális vizsgálat számára nem hozzá-

férhetôk, korrekt diagnózis csak akkor 

születik meg, amikor a nagymértékû 

daganatnövekedés tüneteket okoz. 

Ezért a nem bôreredetû melanomák 

prognózisa nagyon rossz. A szem mela-

nomája speciális eset: az uvea és a retina 

melanomája teszi ki a nem bôreredetû 

melanomák nagyobb részét. Ezeket a 

melanomákat gyakran csak véletlenül, 

rutin szemvizsgálat során fedezik fel.

5. ábra:   Acrale lentiginosum melanoma (ALM) 

3. táblázat:   A bôreredetû melanomák klinikai és hisztológiai altípusai a Német Szövetségi 

Köztársaságban (az adatok a DDG Melanoma Malignum Központi Regiszterébôl származnak)

Típus Rövidítés Elôrdulás Medián kor
  % (év)
Superficialis terjedésû
melanoma malignum SSM 57.5 51
Nodularis melanoma malignum  NMM 21.4 56 
Lentigo maligna melanoma       LMM 8.8 68  
Acrale lentiginosum melanoma     ALM 4.0 63
Nem osztályozható melanoma           UCM 3.5 54
Egyéb (pl. nyálkahártya melanoma)  4.9 54
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Szemben a bôr egyéb epitheliális tumo-

raival [a 10-20-szor gyakrabban kiala-

kuló basal-sejtes carcinomával (ulcus 

rodens) és prickle-cell carcinomával], a 

melanoma az átlagosan kisebb tumor-

térfogata ellenére hajlamosabb az áttét-

képzésre. 

A 
"
nyugvó" metasztatikus sejtek elôfor-

dulása érdekes sejtbiológiai jelenség. Így 

nem ritka, hogy melanoma malignum 

metasztázisait akár 10 év tünetmentes 

periódus után diagnosztizálják. 

A metasztázis definíciója: daganat sejtek 

felszabadulása az elsôdleges sejtmasz-

szából és képességük arra, hogy egy 

kaszkád egymást követô lépésein keresz-

tül lánykolóniákat hozzanak létre más 

szervekben (6. ábra). A tumorsejtek egy 

meghatározott klónjának az elsôdleges 

tumorból történô felszabadulása után a 

melanoma sejt képes kell, hogy legyen 

enzimatikus degradációs folyamat segít-

ségével átjutni az extracelluláris mátrixon. 

Egy további, fontos lépés a metasztázis 

folyamatának megértésében a neoan-

giogenezis. A vér- vagy nyirokerek endo-

thel-falán áthatolva és ahhoz tapadva, 

a daganatsejtnek lehetôsége van arra, 

hogy sikeresen folytassa a metasztatikus 

kaszkádot. Amint a tumorsejtek elérik a 

keringést, a legtöbb daganatsejt-embólus 

elpusztul a perifériás vérben. 

A következô lépés a metasztatikus kasz-

kádfolyamatban a tumorsejtek megtapa-

dása, melyet vagy aspecifikus módon a 

daganat- thrombusok, vagy a tumorsej-

teket szelektálni és azokhoz szerv-

specifikus módon tapadni képes aktivált 

adhéziós molekulák idéznek elô.

A vasculáris endotheliumhoz tapadt 

melanoma sejteknek ezután intravasatio 

és extravasatio után be kell épülniük az 

új szervbe. Végül a metasztatikus sejtek 

proliferálnak az 
"
idegen" szövetben, auto-

krin vagy parakrin növekedési faktorok 

segítségével. Az angiogenesis lehetôvé 

teszi a metasztázis növekedését, és így 

a mikrometasztázisból egy klinikailag 

és/vagy radiológiailag detektálható makro-

metasztázis fejlôdik ki.

3.3 | A metasztatizáló melanoma kaszkád
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4 | A melanoma malignum diagnózisa 

4.1 | Az elsôdleges tumor diagnózisa

Az ABCD szabály alapján történô diag-

nózist már tárgyaltuk a 3.1 fejezetben  

(6. oldal)

Az utóbbi néhány évben a vizuális diag-

nózist epilumineszcens mikroszkópiával 

egészítették ki. A pigmentsejt tumor mor-

fológiai jellemzôi 10X vagy 40X nagyítást 

használva jól láthatók, tovább javítva 

a diagnosztikai pontosságot. Azonban 

még az epilumineszcens mikroszkópia 

sem garantál 100% biztonságot, annak 

ellenére, hogy segít kizárni nonmelano-

cytás bôrtumorokat (pl. az eruptív angi-

omákat vagy a seborrhoeás keratozist). 

Bôr ultrahang

Újabban nagyfelbontású (20 MHz) ultra-

hangtransducereket használnak több 

klinikán a tumor vastagságának pre-

operatív meghatározására. A tervezett 

sebészeti beavatkozás elôtti ultrahang 

diagnosztika elôsegíti, hogy a daganat-

vastagságot maximális megbízhatósággal 

ítéljük meg. 

Elsôdleges 
tumor

Nyirokerek, 
vénák,

kapillárisok

Limfocitákkal, vérlemez-
kékkel és egyéb vérkom-

ponensekkel aggregálódott 
tumorsejtek 

Neovascularisatio Invázió Tumorsejt 
embólia

TranszportA szervek infiltrációja
Érfalhoz történô 

adhézió 
(vascularis

endotheliumhoz)

Extravasatio

A szükséges 
környezeti stroma 

kialakítása
Proliferáció

Tüdô Szív

Másodlagos tumor növekedés
(metasztázisok)

6. ábra:   A metasztázis kaszkádja, Fidler után módosítva (1970)
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Biopszia/kimetszés 

Ha egy melanocytás laesionál felmerül 

a melanoma gyanúja, akkor a cél a 

helyi érzéstelenítésben történô teljes 

kimetszés kell, hogy legyen. Néhány 

kivételes esetben ajánlható csak a biop-

sziás mintavétel. A régebbi dogmával és 

a széles körben elterjedt véleménnyel  

ellentétben a melanomából történô 

szövet biopszia nem rontja a prognózist, 

jóllehet az esetek nagy többségében nem 

javallt ilyen eljárás. 

A nagy kiterjedésû, arcon elhelyezkedô 

lentigo maligna melanoma kivétel, melyet  

mindig igazolni kell hisztológiailag, lágy 

röntgen (Dermopan) készülékkel vég-

zett radioterápia, vagy nagyobb sebészeti  

beavatkozás elôtt. Egy további kivétel 

a nagy acrale lentiginosum melanoma  

malignumok, ha klinikai vizsgálattal 

vagy epilumineszcens mikroszkóppal 

egyértelmû diagnózis nem érhetô el. 

A nyálkahártya melanomák szintén nem 

mindig diagnosztizálhatók klinikailag, 

ezért néhány esetben biopsziás minta-

vételre van szükség. 

Hisztológia

A melanoma malignum diagnózisában 

bekövetkezett nagy fejlôdés ellenére, a 

hisztológia jelenti továbbra is az arany 

standardot. Csak a hisztológia képes a 

daganat pontos vastagságának megméré-

sére. Az Alexander Breslow által leírt  

módszer, mellyel meghatározzák a 

daganat maximális vertikális átmérôjét, 

nemzetközi elismerést nyert. Ez a (stratum  

corneum alatt elhelyezkedô) stratum 

granulosumtól a legmélyebben azono-

sítható daganatsejtekig mért vertikális 

daganatátmérôt jelenti. A tumor vastag-

ságát mm-ben kell megadni.

A tumor vastagság mellett rendszerint 

megadják az invázió szintjét is (Wallace 

Clark szerint). A Clark-szint mérés a bôr  

sajátos anatómiai rétegeit veszi figye-

lembe. Minden szövettani leletnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy észlelhetô-e  

dense T-lymphocyta infiltrációval járó 

regresszió a papillaris dermisben vagy a 

dermisben. A melanoma malignum kife-

kélyesedését szintén fel kell tüntetni,  

mivel ez független prognosztikai jelentô-

séggel bír. További alapvetô diagnosz-

tikai paraméter, hogy kimutatható-e bár-

milyen, naevocelluláris naevusszal való 

kapcsolat.

Immunhisztológia

A legtöbb melanoma konvencionális 

hisztológiával diagnosztizálható. Klinikai 

és szövettani diagnosztikai nehézséget 

leggyakrabban az amelanoticus melano-

mák egyéb rosszindulatú daganattól tör-

ténô elkülönítése okoz. 

A melanomák nagy számú, többé vagy 

kevésbé specifikus antigént expresszál-

nak (
"
melanoma-asszociált antigének", 

MAA), melyek monoklonális vagy polik-

lonális antitestekkel detektálhatók.

Differenciálódási antigének

A szövettanban a melanocyta és non-

melanocyta eredetû tumorok elkülöní-

tésére használt legismertebb differenci-

álódási antigén az S-100 protein és a 

HMB-45 antigén.
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Az S-100 protein egy savas kalcium-kötô 

protein, mely nemcsak melanocytákban 

és melanoma sejtekben expresszálódik 

erôteljesen, hanem az idegrendszerben 

található sejtekben is. A rutin immun-

hisztológiai diagnózishoz a paraffinba 

ágyazott metszeteken S-100 protein ellen 

termelt poliklonális nyúl antiszérumot 

használnak. 

További, melanoma és nonmelanocytás 

daganatok elkülönítésére használt diag-

nosztikum a HMB-45 antigén (gp100) 

elleni antitest.

Jelenleg mind az S-100, mind a HMB-45 

ellenes antitestet alkalmazzák az MM dif-

ferenciáldiagnosztikájában.

Progresszió-asszociált melanoma 

antigének

Jelenleg kevés olyan monoklonális anti-

test kapható a kereskedelemben, mely 

rutin paraffinos metszeteken történô 

progresszió asszociált melanoma anti-

gén (PAMA) detektálására használható.

Az olyan proliferációs markerek, mint a 

Ki-67, a MIB-1 és Ki-S5  kimutatását nem 

vették fel a melanoma malignum ajánlott 

szövettani standardjai közé. Ez fôként 

annak a ténynek köszönhetô, hogy a 

legtöbb proliferációs markerre (külö-

nösen a Ki-67 és epitópjaira) irányuló 

kutatás azt mutatta, hogy a melanocyta 

tumorok proliferatív aktivitása nagyon 

jól korrelál a tumor vastagságával és így 

nagyon valószínû, hogy ezen paramé-

tereknek nincs független prognosztikai 

értéke. 

• Teljes klinikai vizsgálat • Regionális nyirokcsomó

• Laboratóriumi tesztek:    ultrahang                    

   − Vérsejt szám • Mellkas röntgen. (PA és laterális)

   − Máj enzimek • Abdominális ultrahang

   − süllyedés  

4.2 | Staging

Amikor Németországban egy betegnél 

invázív melanomát találnak, a következô 

diagnosztikai vizsgálatokat végzik el a 

Német Dermatológiai Társaság (DDG) 

1994 és 1998-ban megállapított ajánlásai 

alapján:

Az elsôdleges tumor sebészeti eltávolítá-

sa után regionális stádium meghatározás 

ajánlott, ami a nyomon követés, gon-

dozás része. Ezt a metasztázis rizikója és 

az elsôdleges tumor sebészeti eltvolítása 

után eltelt idô alapján végzik. Mivel az MM 

elsôdleges diagnózisát követô elsô néhány 

évben legnagyobb a metasztázis kialaku-

lásának valószínûsége, a nyomon köve-

tés ebben a periódusban a legintezívebb,  
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kezdetben 3 havonkénti konzílium szük-

séges (3. táblázat).

Újabban a melanoma malignum meta-

sztázisainak kimutatására pozitron emisz-

sziós tomográfiát (PET) is használnak.    

A kezdeti tanulmányok relatíve magas 

szenzitivitással és specificitással kecseg-

tetnek melanoma malignum esetében. 

Azonban egyelôre még nem lehet biz-

tonsággal eldönteni, hogy a PET helyet-

tesíteni fogja-e a hagyományos stádium 

besorolási eljárásokat, mint a CT és/vagy 

MRI, vagy valóban képes-e javítani ezen 

vizsgálatok megbízhatóságán. 

A laboratóriumi paraméterek rutin 

meghatározása, mint a vérsejt szám, máj-

funkciós tesztek, csak limitáltan használ-

hatók elsôdleges melanomás betegek 

esetében, amikor nincs bizonyíték meta-

sztázisra. Egy amerikai, több centrumban 

végzett tanulmány azt mutatta, hogy az 

abnormális laboratóriumi paraméterek a 

legritkább esetben egyetlen indikátorai a 

tumor progressziónak.

Vizsgálatok 1-3 év 4-5 év 5-10 év
 a mûtét után a mûtét után a mûtét után

Tumor stádium I/II III I/II III I/II III 

Vérminta 3 havonta 3 havonta 6 havonta 3 havonta évente 6 havonta 

Egésztest
vizsgálat 3 havonta 3 havonta 6 havonta 3 havonta évente 6 havonta

Képalkotó eljárások

Hasi/nyirokcsomó      szükség 
ultrahang évente 6 havonta évente 6 havonta esetén* 6 havonta

Mellkas     szükség szükség
röntgen évente -  évente - esetén* esetén*

CT (mellkasi/
hasi) - 6 havonta - 6 havonta - évente

Fej MRI - 6 havonta - 6 havonta - évente

Csont szcintigráfia * * *

PET * * *

* Indikáció: Abban az esetben, ha metasztázisra utaló klinikai tünet felmerül, vagy valamilyen speciális  
információra van szükség.

4. táblázat:   Nyomon követési ütemterv melanomás betegek számára a Kieli Egyetem Dermatológiai 

Osztályán, a DDG ajánlásainak megfelelôen.
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Kritikai megjegyzések:

A Németországban az elsôdleges tumorok 

esetében alkalmazott stádium besoro-

lási eljárások és a melanomás betegek 

nyomon követésére használt újabb diag-

nosztikai vizsgálatok sokkal átfogóbbak, 

összehasonlítva a sok más országban 

megszokott gyakorlattal.

Például Hollandiában egyáltalán nem 

végeznek stádium besorolást, legalábbis 

olyan betegeknél, ahol alacsony a meta-

sztázis kialakulásának rizikója (< 1 mm 

tumor vastagság). A rutin laboratóriu-

mi tesztek megítélése szintén kritikai 

értékelést igényel. 

Hollandiában a rutin laboratóriumi vizs-

gálatok nemcsak, hogy nem szerepelnek 

a melanoma malignum elsôdleges diag-

nosztikájában és nyomon követésében, 

de az ilyen vizsgálatoknak az értéktelen-

séget nyíltan hangoztatják, mondván, 

hogy alacsony a szenzitivitásuk és min-

denek felett alacsony a specificitásuk.  

A nemzetközi irodalom melanoma 

nyomon követési monitororozásának 

kritikai tanulmányozása azt mutatja, 

hogy legalábbis az I és II stádiumban 

(elsôdleges tumorok távoli metasztázis 

nélkül) a speciális vizsgálatok, mint a 

mellkas átvilágítás és az abdominális 

ultrasonográfia több fals-pozitív, mint 

igaz-pozitív eredményt ad metasz-

tázisokra. A fals-pozitív eredmény 

súlyos pszichológiai bizonytalanságot 

okoz a betegeknél, valamint további  

vizsgálatokat eredményez (CT vagy MRI) 

és magas költségû nyomon követést 

generál. Kérdéses marad, hogy vajon 

Terhune és munkatársainak eredménye 

(15% fals-pozitív mellkas röntgen lelet) 

azt sugallja-e, hogy a szenzitívebb spirál-

CT technikát kell használni nyomon 

követésre. Érdemes elgondolkodni azon, 

hogy vajon az ilyen vizsgálatokat nem 

kellene-e olyan betegek számára fenntar-

tani, akik nagyon magas metasztázis 

rizikócsoportba tartoznak (III stádium, 

lokális és regionális metasztázis után). 

Sürgôsen szükség lenne a klinikai, spe-

ciális vizsgálatok és a modern tumor 

markereket használó laboratóriumi 

diagnosztikai technikák (például S100 

fehérje) értékének prospektív tanulmá-

nyozására  beleértve az ár/hatékonyság 

elemzést és a melanomás betegek élet-

minôségének nyomon követésük során 

történô értékelését .
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5. | Prognosztikai paraméterek/stádiumok szerinti osztályozás

Hisztológiai faktorok

A melanoma malignumra jelenleg el-

fogadott prognosztikai paraméterek 

(5. táblázat) a tumor növekedés korai 

pathogenetikai koncepciójából származ-

nak, melyet Wallace Clark és Alexander 

Breslow fogalmazott meg (7. ábra). 

Ezeket most valamennyi stádium beso- 

rolási rendszerben használják. A primer  

tumor klinikailag és hisztológiailag 

detektálható ulcerációja szintén negatív 

prognosztikai indikátornak tekintendô.

7. ábra:   A diagram a tumor vastagságot és a Clark szinteket hasonlítja össze melanomában, Hölzle, 

Kind és Plewig után módosítva (1991) 
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tázisok mérete és száma kedvezôtlen 

prognosztikai faktornak számít. 

A távoli metasztázisban szenvedô bete-

geknél a metasztázisok száma és mérete 

(a tumor tömeg nagysága), az áttét okozta 

szervinfiltráció helyzete és a betegek  

általános klinikai állapota (Karnofsky 

index) a legfontosabb prognosztikai 

indikátor. A betegek neme, az elsôdleges 

tumor Breslow-módszer szerinti mérete 

és kiterjedése, a kiújulás-mentes interval-

lum hossza csak alárendelt fontosságú 

távoli áttét esetén.  

Klinikai faktorok

Egy nagyszabású multivariáns analízis 

azt igazolta, hogy a felsô törzsön, a 

felkaron, a nyakon és a hajas fejbôrön 

[TANS (trunk, arm, neck, scalp)] kiala-

kuló melanoma szignifikánsan rosszabb  

prognózist ad, mint az egyéb helyeken 

elôforduló (6. táblázat). A nem szintén 

független prognosztikai faktor: külön-

bözô tanulmányok azt mutatják, hogy 

a nôknél jobb a prognózis, mint a fér-

fiaknál. 

Az olyan betegeknél, akiknek lokális vagy 

regionális melanoma metasztázisuk van, 

az in-transit és a nyirokcsomó metasz-

Prognosztikai paraméter Összehasonlított faktorok p érték

S-100B szint > 0.20 mg/l* vs. <  0.20 mg/l 0.002

LDH szint > 240 U/l* vs. < 240 U/l 0.011

Nem nô vs. Férfi 0.023

Csontáttét detektálható* vs. nem detektálható 0.047

Thrombocyta szám > 400 x 109/l* vs. < 400 x 109/l* 0.059

Az érintett szervek száma 3 vagy több vs. 1 0.078

Az érintett szervek száma 2 vagy több vs. 1 0.101

Máj metasztázis detektálható * vs. nem detektálható 0.132

Tüdô metasztázis detektálható * vs. nem detektálható 0.380

Haemoglobin szint < 12 g/dl* vs. > 12 g/dl 0.450

Cerebrális metasztázis detektálható * vs. nem detektálható 0.463

* kedvezôtlen prognózist jelzô faktor

6. táblázat:   Klinikai és laboratóriumi prognosztikai faktorok univariáns analízise távoli metasztázisos 
melanomás betegekben (Hauschild és munkatársai szerint, 1999.)

 Breslow  Clark

< 0.75 mm 95% II: 95%

0.75-1.49 mm 85% III: 81%

1.5-4 mm 66% IV: 68%

> 4 mm 46% V: 47%

5. táblázat:   Melanoma: túlélési ráták (Morton és munkatársai szerint, 1993)
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Osztályozás

Általában a csak primer daganatos (pT) 

betegeket eltérôen értékelik azoktól, akik-

nek lokális vagy regionális metasztázisuk 

(N), vagy távoli metasztázisuk van (M).  A 

melanomák alosztályba sorolása a TNM 

klasszifikáció szerint történik, és ha ellent-

mondás van a tumor vastagsága és a Clark 

szint között, akkor valamennyi esetben  

a kevésbé kedvezô eredményt használ-

ják a pT osztályozáshoz (7. táblázat).  

Az UICC (Union Internationale Contre 

le Cancer) stádium besorolási módszer 

a nagy vastagságú primer melanomát  

(> 4 mm és/vagy Clark V szint) regioná-

lis áttéttel rendelkezô tumornak tekinti  

(8. táblázat).

pT Elsôdleges tumor*

pT is Melanoma in situ (I Clark szint)
pT 1 Tumor vastagság < 0.75 mm és/vagy II Clark szint 
pT 2 Tumor vastagság 0.76-1.5 mm és/vagy III Clark szint
pT 3 Tumor vastagság 1.51-4 mm és/vagy IV Clark szint
pT 4 Tumor vastagság > 4 mm és/vagy V Clark szint 

  * Abban az esetben, ha ellentmondás van a tumor vastagsága és a Clark szint között, a pT   
kategóriát minden esetben a kevésbé kedvezô lelet alapján határozzák meg.

N Regionális nyirokcsomók

NX A regionális nyirokcsomót nem lehet értékelni
N0 Nincs regionális nyirokcsomó metasztázis
N1 Metasztázis egyetlen regionális nyirokcsomóban, 3 cm legnagyobb átmérôvel  
N2  Metasztázis(ok) egyetlen regionális nyirokcsomóban, 3 cm legnagyobb   

átmérôvel és/vagy in-transit metasztázisok**
N2a Metasztázis(ok) nagyobb, mint 3 cm átmérôvel
N2b In-transit metasztázis(ok)
N2c Metasztázis(ok) nagyobb, mint 3 cm átmérôvel és in-transit metasztázis(ok)

  ** Az in-transit metasztázisok a bôrben vagy a subcutisban elôforduló regionális   
metasztázisok, melyek legalább 2 cm távolságra vannak az elsôdleges tumortól.

M Távoli metasztázisok

MX A távoli metasztázis jelenlétét nem lehet értékelni
M0 Nincs távoli metasztázis
M1a  Bôr, subcutis vagy nyirokcsomó érintettség, a regionális nyirokcsomó  

pozitivitás mellett
M1b Visceralis metasztázisok

7. táblázat:   A melanoma malignum pTNM klasszifikációja
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A német Központi Melanoma Malignum 

Regiszter vizsgálata azt igazolja, hogy 

az osztályozás csekély módosításával az  

individuális rizikócsoportok elkülönítése 

messze jobb, mint ahogy az a jelenlegi 

UICC klasszifikáció alapján lehetséges.  

A Német Dermatológiai Társaság (DDG) 

osztályozásra, prognosztikai becslésre és 

melanoma kezelésre vonatkozó ajánlásai 

a melanoma DDG klasszifikációján ala-

pulnak (9. táblázat).

Stádium pT N M
I stádium pT1, pT2 N0 M0

II stádium pT3 N0 M0

III stádium pT4 N0 M0

 valamennyi pT N1, N2 M0

IV stádium valamennyi pT valamennyi N M1

8. táblázat:   A melanoma malignum UICC klasszifikációja

Stádium pT N M 10 éves
    túlélés (%)
Ia stádium pT1 (< 0.75 mm) N0 M0 97

Ib stádium pT2 (0.76-1.5 mm) N0 M0 90

IIa stádium pT3 (1.51-4mm) N0 M0 67

IIb stádium pT4 (> 4 mm) N0 M0 43

IIIa stádium pTa1, pTb2 N0 M0 28

IIIb stádium valamennyi pT N1, N2 M0 19

IV stádium valamennyi pT valamennyi N M1 3

1 pTa = szatellit metasztázis, 2 pTb = in-transit metasztázis

9. táblázat:   A melanoma malignum DDG klasszifikációja a prognózis megjelölésével
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6. | A melanoma kezelése

6.1 | Adjuváns sebészeti kezelés

Az elsôdleges tumor eltávolítása

Az elsôdleges tumor kimetszésének 

tervezése általában a Breslow módszer 

szerint becsült tumor vastagságon ala-

pul, vagy _ a biopsziát követô szekunder 

excisio esetén _ a hisztológiai lelet 

adja meg a pontos tumor vastagságot. 

Melanoma eltávolításra a prognoszti-

kailag orientált, fokozatosan radikális 

eljárások az elfogadottak. A 
"
3 lépéses" 

prognosztikailag orientált eljárás szerint 

1 cm-es biztonsági határt kell alkalmazni 

1.0 mm-es tumor vastagság alatt, 2 cm-

es határt 1.0-4.0 mm-es tumor vastagság 

esetén és 3 cm-es határt, ha a tumor vas-

tagsága nagyobb, mint 4 mm.

ôrszemnyirokcsomó biopszia 

(Sentinel Node Biopsy, SNB)

A metasztatizáló melanomák kb. 80%-á-

ban a disszemináció elsô manifesztáció-

jaként a tumor sejtek a regionális nyirok-

csomókban jelennek meg. A nyirok-

csomók elektív disszekciójának terápiás 

értékével foglalkozó több éves vita után 

az eljárás már nem ajánlott. 

Az utóbbi idôben egy új hisztológiai 

"
mikro-stádium megállapító" módszert 

írtak le a nyirokcsomók értékelésére. Az 

úgynevezett 
"
sentinel" (ôrszem-) nyirok-

csomó biopsziáját, vagy az elsô drenáló 

(ôrszem) nyirokcsomó eltávolítását végzik.

Az elsôdleges melanoma nyirokdrená-

zsát Patent Blue és/vagy izotóp injekcióval 

identifikálják. A jelzô anyag koncentrá-

lódása az elsô drenáló nyirokcsomóban 

lehetôvé teszi, hogy ezt a nyirokcsomót 

ki lehessen mutatni. Az esetek 95%-

ában a tumor nyirokelvezetô területén 

elhelyezkedô jelölt nyirokcsomóban 

talál-ható az elsô áttét. Az SNB nagy 

valószínûséggel megbízható technika a 

nyirokcsomók patológiai osztályozására. 

A melanoma metasztázisok szövettani 

megjelenítése tovább javítható, ha a szo-

kásos haematoxylin-eosin festésen túl az 

S-100 és a HMB-45 melanoma marker  

immunhisztokémiai kimutatását is elvég-

zik. 1999-ben az USA-ban egy csoport 

679 melanomás beteget értékelô tanul-

mányában kimutatta, hogy az elsôdleges 

tumorstádium megállapításához az SNB 

a legértékesebb prognosztikai paraméter. 

Azon betegek 92%-a, akiknek ôrszemnyirok-

csomója negatívnak bizonyult (nyirokcsomóik 

nem voltak érintettek) tumormentes maradt 

a 3 éves nyomon követés során, szemben az  

ôrszem nyirokcsomójukban bizonyítottan áttétet 

hordozókban, akiknek csak 63%-ánál volt tumor-

mentesség megfigyelhetô.
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6.2 | Adjuváns gyógyszeres kezelés

Az adjuváns orvosi kezelés célja, hogy 

megsemmisítse a már létezô, de klinikai-

lag okkult, standard festési eljárásokkal 

ki nem mutatható mikro-metasztázisokat. 

Az utóbbi néhány évtizedben a klinikai 

tanulmányok keretein belül az adjuváns 

terápiához gyakorlatilag valamennyi, 

távoli áttét kezelésében hatásosnak bizo-

nyuló citosztatikus gyógyszer használatos 

volt. A rendelkezésre álló eredmények 

alapján, a citosztatikus ágensek adjuváns 

kezelésre történô használata a klinikai 

tanulmányokon kívül még nem ajánlott.

Jelenlegi tudásunk szerint a sikeres adju-

váns terápia legígéretesebb vegyületei az 

interferonok, különösen az α-interferon. 

Négy nagyszabású randomizált prospek-

tív tanulmány egyetértett abban, hogy 

az α-interferon kezelt betegek kiújulás 

mentes túlélése javult a nem-kezelt kont-

rol csoporthoz viszonyítva. Az olyan 

nyirokcsomó áttét nélküli betegek, 

akiknél a tumor vastagsága nagyobb volt, 

mint 1,5 mm, rendszeresen, hetente  

háromszor, 3 millió IU α-interferon 

kezelésben részesültek. A nyirokcsomó 

metasztázisos betegek viszont jóval 

A javított individuális prognosztikai 

értékelés azt jelenti, hogy az ôrszem-

nyirokcsomónak, mint osztályozási 

tényezônek nagy jelentôsége lehet az 

adjuváns gyógyszeres terápia tanumá-

nyozásában.

Az a kérdés, hogy javítja-e a melanomás 

betegek túlélését, ha az ôrszemnyirok-

csomó eltávolítását (abban az esetben, 

ha metasztázis mutatható ki) a nyirokcso-

mó terület teljes megtisztítása (radikális 

lyphadenectomia) követi, csak nagysza-

bású prospektív vizsgálat után válaszol-

ható meg.

nagyobb dózist kaptak (Kirkwood mód-

szer szerinti nagydózisú α2b-interferon 

terápia).

Annak ellenére, hogy randomizált pros-

pektív tanulmányok állnak rendelkezés-

re, jelenleg még nem lehetséges, hogy 

biztos ajánlatot tegyünk az adjuváns      

α-interferon kezelés optimális dózisára 

és idôtartamára. Az adjuváns kezelést 

addig kell fenntartani, ameddig csak  

lehetséges, az ezt alátámasztó bizonyítékok 

egyre szaporodnak. Már rendelkezésre 

állnak az elsô ígéretes eredményekrôl 

beszámoló, genetikailag módosított 

tumor sejtekkel vagy melanoma asszoci-

ált dendritikus sejtekkel távoli metasztá- 

zisos (IV. stádiumban lévô) betegeken  

végzett tanulmányok. Ha ez a fajta 

vakcinációs stratégia folyamatosan jó 

eredményt mutat a nagyobb tumor ter-

helésû betegekben, akkor ezt a kezeléstí-

pust hamarosan bevezetik az adjuváns 

használatban is. Az aktív, daganatsejt 

ellenes specifikus immunizáció szem-

pontjából ez racionálisabb megközelítés 

lenne.
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6.3 Palliatív kezelés

A melanoma malignum palliatív kezelése 

a távoli metasztázisos (IV) stádium keze-

lését jelenti. A kezelés megválasztása 

alapvetôen a minden egyes betegre  

szabottan értékelendô prognosztikai  

faktorok összességétôl függ. Így a meta-

sztázis helye (viscerális vs. nem-viscerális),  

a tumor szóródása (a metasztázisok 

száma), a metasztázisos növekedés dina-

mikája, és mindenek fölött az összes 

kritikus tényezô, mely a beteg általános 

klinikai állapotára hatással van, mind-

mind döntô fontosságú. 

Általában a palliatív terápia magában 

foglalhatja a sebészeti módszereket, a 

radioterápiát, a citosztatikus kemoterá-

piát és az immunmodulációs eljárásokat. 

Annak ellenére, hogy a remissziós ráta 

csak 15%, a dacarbazine (DTIC) még 

mindig a kemoterápia standard formája 

távoli metasztázisos melanoma malig-

num esetén. Jelenleg még nem tisztázott, 

hogy vajon a citosztatikus ágensek kom-

binációja az interleukin-2 és az α-inter-

feron citokinekkel szignifikánsan növeli-e 

a betegek túlélését, bár ezek a citokinek,  

amikor önmagukban alkalmazták ôket  

melanomás betegek távoli metasztá-

zisának kezelésére, 15%-os válasz-rátát 

mutattak. Egy amerikai tanulmány 

biokemoterápia után 62% remissziós 

rátát mutatott, 20% teljes remisszióval. 

Meglepô volt, hogy az összes kezelt 

beteg 10%-a több mint 2 évig tartó teljes 

remissziót mutatott, és nem volt kiújulás 

ezt követôen. Ezeknek az eredmények-

nek még az óvatos interpretációja is 

azt a feltevést igazolja, hogy meg lehet 

gyógyítani a távoli metasztázisos betegek 

egy részét.  
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Adhéziós molekulák

Az adhéziós molekulák sejtmembrán 

fehérjék, melyek döntô fontosságúak a 

sejt-sejt és a sejt-mátrix kommunikáció-

ban, ezért nagy jelentôségük van az 

immunreakciók fiziológiai és patológiai 

lefolyásában, a gyulladásos reakciókban, 

a sebgyógyulásban és a tumor meta-

sztázisban.

7. | Tumor markerek melanomában

Az utóbbi idôben nagy erôfeszítések tör-

téntek melanoma-asszociált vegyületek 

vérbôl történô mennyiségi meghatáro-

zására. A 10. táblázat áttekintést nyújt 

azokról a komponensekrôl, melyek 

melanomás betegek vérében kimutatha-

tók, és valamennyire kapcsolatban állnak 

a betegség progressziójával. 

Citokinek

A citokinek alapvetô szerepet játszanak 

az intercelluláris kommunikációs hálózat-

ban. A test specifikus immunológiai és 

nem-immunológiai reakcióinak fô regu-

látorai. A hatásuk alapján a citokinek a 

proinflammatorikus (pl. interleukin-1 

és -2, IFN-γ, TNF-α) és anti-inflammato-

rikus (pl. IL-1 receptor antagonista; IL-

10; TGF-β) citokinek csoportjába sorol-

hatók. Az utóbbi néhány évben számos 

ELISA tesztet fejlesztettek ki a külön-

bözô citokinek kimutatására. Az egyik 

cél az volt, hogy lehetôvé váljon haszná-

latuk a tumoros betegek diagnózisában 

és monitorozásában. 

Általánosságban a citokinek szérum 

meghatározása nem használható megbíz-

ható tumor markerként melanomában, 

mivel nemcsak a szenzitivitásuk, hanem 

ami még fontosabb, a specificitásuk is 

túl alacsony. 

Az egyes adhéziós molekulákat ELISA 

teszttel lehet meghatározni. A publikált 

tanulmányok megerôsítik, hogy az adhé-

ziós molekulák nagyszámú immunoló-

giai és nem-immunológiai folyamatban 

vesznek részt. Ezért, mivel specificitásuk 

alacsony, melanoma esetén nincs érté-

kük mint tumor markereknek. 

Metalloproteinázok  

A tumor sejtek szeparálódása az 

elsôdleges sejttömegtôl és migrációjuk 

a körülvevô stromán keresztül a kom-

plex metasztázis kaszkád fontos része. 

Ez a tény vezetett a metalloproteinázok  

(pl. a IV típusú kollagenáz) felfedezéséhez, 

mivel ezek szükségesek a tumor sejtek 

migrációjához. Immunhisztokémiai és 

biokémiai tanulmányok azt mutatják, 

hogy a különbözô tumorok inváziós  

potenciálja erôsen függ - egyéb más fak- 

torok mellett - a metalloproteinázok 

aktivitásától.
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Melanoma-asszociált Citokinek

antigének  •  sIL-2R 

•  Tirozináz •  IL-8   

•  S-100B •  IL-10

•  MART-1 / Melan-A

•  MIA Adhéziós molekulák    

•  Pmel 17 •  ICAM-1

•  NSE •  VCAM-1

•  MAGE-3 •  CD44 izoformok  

•  LASA

•  gp100 / HMB-45 Metalloproteinázok

•  Gangliozidok •  CuZnSOD 

 •  MnSOD

Melanin szintézis

metabolitjai

•  5-S-CD

•  6H5M12C

10. táblázat:   A melanoma progressziójával szignifikánsan kapcsolatban álló, vérben detektálható  

vegyületek áttekintése

A különbözô metalloproteinázok szé- 

rum-szintjének meghatározása ma stan-

dardizált ELISA tesztekkel lehetséges.  

Az eddigi tanulmányok azt erôsítették 

meg, hogy a metalloproteinázok kvan-

titatív mérése nem eléggé specifikus 

ahhoz, hogy a melanoma malignum 

értékes tumor markereként lehessen 

számon tartani. 

A melanin bioszintézis metabolitjai

Az utóbbi idôben kísérelték meg a pig-

mentszintézis metabolitjainak meghatá-

rozását a metasztázis kimutatására fel-

használni. A plazmában, a szérumban 

és a vizeletben levô metabolitok pontos 

meghatározása nem volt megoldható a 

HPLC megjelenése elôtt. 

A most kimutatható vegyületek az 5-S-

cysteinyl-DOPA (5-SCD), mely a sárgás-

vörös phaeomelanin tiol származéka, és 

a 6-hidroxi-5-metoxi-indol-2-carboxilsav 

(6H5MI2C), amely egy indol-derivátum 

és a barnás-fekete eumelanin metabolitja. 

Az irodalomból ismert, hogy ezeknek 

a metabolitoknak szérum vagy plazma 

szintjeiben jelentôs variáció figyelhetô 

meg, mely a pigmentáció fokától, a beteg 

etnikai eredetétôl, korától, a melanoma 

pigmentációjának fokától és a melanoma 

metasztázisaitól függ, valamint attól, hogy 

milyen mértékben volt kitéve a beteg 

nap-(UV-)sugárzásnak. 



24  24  

Általában úgy tûnik, hogy a melanin 

szintézis metabolitjai (különösen az 5-

SCD) alapvetôen használhatók tumor 

markernek melanomában, mivel magas 

a specificitásuk. A szenzitivitásnak egy 

"
mindennapi" kimutatási teszttel végzett  

vizsgálata nagyobb betegpopuláción 

azonban még nem történt meg.

Tirozináz RT-PCR

A tumor specifikus RNS RT-PCR analízise 

egy érdekes diagnosztikai megközelítés 

az onkológiában. Ez a technika olyan 

szenzitív, hogy egyetlen tumorsejt is 

detektálható 10 millió normál sejt közül. 

Így lehetôvé válik, hogy számos tumor-

nál molekuláris biológiai technikákkal 

kis számú tumorsejtet mutassanak ki a 

test különbözô kompartmentjeibôl, pl. 

a vérbôl vagy a csontvelôbôl. RT-PCR 

használatával detektálható a tirozináz 

mRNS, mely specifikus a melanocyta 

sejtekre, és így a tirozináz pozitív sejtek 

perifériás vérbôl történô kimutatása 

lehetôvé vált. Mivel melanocyták nem 

lépnek be a keringésbe, és a szennye-

zôdés (a perkután vérvétel miatt) kizár-

ható volt, ezért azt a következtetést 

lehetett levonni, hogy melanoma sejtek 

voltak jelen a vérben.

A IV. stádiumban lévô melanomás bete-

gekben a tirozináz pozitivitás aránya 0 

és 100% között változott a különbözô  

klinikai tanulmányokban. A különbözô 

publikációk eltérô PCR eredményei 

annak tulajdoníthatók, hogy pl. eltérés 

van a technikákban és módszerekben, 

vagy a betegek kiválasztásában. 

Bármilyen fenntartása is legyen valaki-

nek a molekuláris biológiai diagnózissal 

szemben, nem lehet figyelmen kívül 

hagyni, hogy a test különbözô területein 

szétszóródott tumorsejtek kimutatása 

teljesen új betekintést nyújt a metasztá-

zis biológiájába. Ahhoz, hogy a melano-

mában a tirozináz RT-PCR-t megbízha-

tóbban tudjuk értékelni, optimalizált 

módszereket és standardizált technikát 

alkalmazó további tanulmányok szüksé-

gesek.

Melanoma inhibitor aktivitás

(MIA)

Regensburgi és wützburgi csoportok 

eddig ismeretlen fehérjét izoláltak mela-

nomás betegek cerebrális metasztázisá-

ból, melyet melanoma inhibitoros akti-

vitásnak neveztek el. A fehérje molekula-

súlya 10 kDa. Egy MIA-ELISA-t fejlesz-

tettek ki, melyet melanomás betegeket 

és egy reprezentatív kontroll csoportot 

összehasonlító klinikai tanulmányban 

használtak. Egy kezdeti tanulmányban 

(csak egy központban) minden kétsé-

get kizáróan kimutatták, hogy az összes 

melanoma metasztázisos beteg szérumá-

ban a MIA értékek patológiás szintre 

emelkedtek (11. táblázat). Gyulladásban 

és egyéb neoplasiában szenvedô bete-

gek tanulmányozása azt mutatta, hogy a 

teszt specificitása is magas. 

Következtetésképpen, a MIA klinikai érté- 

ke még nem becsülhetô meg biztosan, 

mivel még nem végeztek több centrum-

ban végzett nemzetközi tanulmányokat 

nagyszámú beteganyagon. 
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Markertípus Használt Prognosztikai relevanciája Betegek

 markerek demonstrálva* / száma

   tanulmányszám

A melanin szintézis a-MSH 0/1 37

enzimjei és metabolitjai Tirozináz 1/1 10

 Tirozináz-RT-PCR 8/19 967

 5-S-CD 4/6 203

 6H5M12C 1 /2 75

Adhéziós molekulák ICAM-1 4/8 633

 PECAM-1 0/1 119

 CD44 0/2 153

Citokinek IL-2R 0/2 63

 IL-8 1/1 56

 IL-10 1/1 104

Metalloproteinázok MnSOD 0/1 33

 CuZnSOD 0/1 256

Melanoma-asszociált NSE 3/6 841

antigének LSA 3 /4 618

 S-100 13/14 2454

 MIA 1/1 112

*A szerzôk véleménye az absztraktban kifejtve 

11. táblázat:   A potenciális szerológiai tumor markerek klinikai vizsgálatának értékelése melanomában 

(1998. december)
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8.1 | Az S-100 proteincsalád biológiája

Az S-100 proteint, ami onnan kapta 

a nevét, hogy 100%-ig oldódik telített 

ammónium-szulfát oldatban semleges 

pH-n, elôször 1965-ben izolálták marha 

agyszövetbôl. Kezdetben azt gondolták, 

hogy az S-100 idegszövet specifikus, 

mivel fôleg a glia sejtek és a Schwann 

sejtek expresszálják. Isobe csoportjának 

1981-ben sikerült kimutatni, hogy a pro-

tein 2 alegységbôl áll (S-100α és S-100β), 

mely három különbözô izomer formát 

alkot (S-100αα, S-100αβ és S-100ββ), 

és molekulasúlya kb. 10 kD/α. Az S-100 

protein családot, melyet eredetileg egy 

amerikai csoport fedezett fel, 1995-ben 

újraosztályozták, amikor az 1q21 kro-

moszóma régióban 
"
élesztô mûtermék  

kromoszóma" (yeast arteficial chromo-

some, YAC) segítségével izolálták.

Heizmann csoportjának Zürichben 

sikerült 9 különbözô, S-100 proteint 

kódoló gént lokalizálni. Ezután, a pro-

tein, mely S-100α volt, most S-100A1, 

az S-100β pedig S-100B nevet kapta.  

Az S-100B protein mind homodimer  

(S-100B-B), mind heterodimer (S-100A1-B)  

formában hajlamos dimert képezni,  

(12. táblázat).

8. | A Sangtec 100, mint tumor marker jelentôsége melanomában

Elôzô Jelenlegi

S-100α S-100 A1

S-100β S-100 B

S-100αα S-100 A1-A1

S-100αβ S-100 A1-B

S-100ββ S-100 B-B

12. táblázat:   Az S-100 protein nomenklatúrája 

Az S-100 protein család funkciói még 

nem teljesen pontosan ismertek, de az 

utóbbi években egyre jobban megértjük 

ezeknek a kalcium függô proteineknek 

a biológiáját. Eddig az S-100 család 19 

tagját írták le, valamennyi különbözô 

szöveti expressziót mutat. Fô funkciójuk 

az intracelluláris kalcium metabolizmus 

kontrollja, hatásukat mint kalcium recep-

tor proteinek fejtik ki, bár extracellulári-

san is rendelkeznek funkcionális tulaj-

donságokkal. 

Ráadásul az S100A1 és S-100B képes 

nem kalciumfüggô módon kötôdni a 

"
gap junction" proteinekhez, és így 

jelentôsen befolyásolni a sejt-sejt kom-

munikációt. Szintén leírták, hogy egyéb 

intracelluláris funkciókat is befolyásol-

nak, úgymint a sejtstruktúra változását, 

az energia metabolizmust (az aldoláz és 

a glikogén foszforiláz modulálásával) és 

a szignál transzdukciót.

Az S-100 protein sejtnövekedésre gya-

korolt hatása, mely oly fontos az onkoló-

giában, megérdemel egy rövid magya-

rázatot:

Kísérleti tanulmányok az S-100A1 és/vagy  

az S-100B emelkedett intra-tumorális  
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értékét írták le különbözô malignus tumor-

okban (elsôsorban melanomában),  

kisebb mértékben pajzsmirigyrákban és 

veserákban. Az S-100 expresszió erôs-

sége közvetlenül korrelált a maligni-

tás fokával, s egyben inverz kapcso-

latot találtak az S-100 expresszió és 

a túlélés idôtartama között. Baudier 

és munkatársai 1992-ben mutatták ki, 

hogy Az S-100B protein hatással lehet     

a p53 tumor szupresszor proteinre.  

In vitro az S-100B protein gátolja a p53 

kalciumfüggô foszforilációját a protein 

kináz C-n keresztül, mely a melanoma 

és egyéb tumorok esetén oly fontos p53 

tumor-szupresszor mechanizmus gátlá-

sához vezet, kontrolálatlan daganatnö-

vekedést eredményezve. 

Az expresszió formái

Mint ahogy azt már a 4.1 fejezetben 

(Immunhisztológia) leírtuk, az S-100 

protein nemcsak a neurális és a melano-

cyta szövetekben termelôdik, hanem az 

epidermális Langerhans sejtekben, a bôr 

és a mucosa interdigitalizáló retikulum 

sejtjeiben, a Merkel sejtekben, a chon-

drocytákban, és ezeknek a sejteknek a 

neoplastikus variánsaiban is. 

8.2 | A Sangtec 100 klinikai használatának indikációi

A jelenlegi tudásunk szerint a Sangtec 

100 a következô lehetséges területeken 

használható:

Szûrés 

A melanoma malignum a bôr tumora, 

mely a testfelületen alakul ki, könnyen 

észrevehetô nemcsak orvosok, hanem 

laikus személyek számára is, ezért szûrés 

szempontjából nincs szükség tumor 

markerekre. 

Prognosztikai faktor

Számos csoport végzett szérum S-100 

vizsgálatokat, különbözô tumor stádi-

umban levô melanomás betegeken.

A 13. táblázat áttekintést ad a publikált 

munkákról és a tumor stádiumnak meg-

felelô szenzitivitásról. Az elérhetô pub-

likációkból világos, hogy elôrehaladott 

tumor stádiumban a melanomás betegek 

növekvô számban mutatnak magasabb 

(cut-off szint feletti) S-100B értékeket. 

Ezt a mikro- vagy makro-metasztázis 

jeleként kell értékelni. 

Saját tanulmányaink egyértelmûen iga-

zolják, hogy a melanomás betegnél az  

S-100B jelentôs prognosztikai értékkel bír, 

teljesen függetlenül a tumor stádiumától 

(8. ábra), és alkalmas a IV stádiumú bete-

gek alcsoport analízisére is (9. ábra).
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8. ábra:   Szérum S-100B tesztek: melanomás betegek becsült túlélése az összes tumor stádiumban 

(Hauschild és munkatársai nyomán, 1999) 

Elsô szerzô Év Teszt Melanomás  A kapott szenzitivitás (%)

   betegek száma Stádium Stádium Stádium 

    I/II III IV

Guo 1995 IRMA 126 1.3 8.7 73.9

Bosserhoff 1997 IRMA 82 0 60.0 61.0

Henze 1997 IRMA 73 4.0 21.4 79.4 

Seregni 1998 IRMA 438 4.4 38.5 77.3

Schultz 1998 IRMA 84 0 31.0 69.0 

Hauschild 1999 IRMA 412 1.7 19.2 67.9

Bonfrer 1998 LIA 251 0 30.6 79.0

IRMA = Immunradiometrikus assay

LIA = Luminescens immunassay

*Csak olyan klinikai vizsgálatokat vettek figyelembe, ahol a beteganyag valamennyi tumor 

stádiumot reprezentálta (1999. júniusig)

13. táblázat:   A szérum Sangtec 100 teszttel kapcsolatos, meghatározott tumor stádiumú betegeken  

(I-IV) végzett publikált klinikai tanulmányok* 

Túlélés (hónap)

Relatív gyakoriság
(becsült túlélési valószínôség)

C = az S-100B 
szint kezdetben
is emelkedett volt

B = S-100B
emelkedés a 
nyomon követés 
során

A = S-100B negatív betegek
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A prognózis egyértelmûen korrelált a 

szérum S-100B szinttel. Az összes, III. és 

IV. stádiumban lévô, S-100B pozitív és   

S-100B negatív melanomás betegeket vizs-

gáló összehasonlító tanulmány szerint az 

olyan betegek esetén, akiknél alacsony  

S-100B szinteket mértek, a kedvezôbb 

túlélési arányt statisztikailag bizonyítani 

lehetett (a különbség a túlélési arányban 

erôsen szignifikánsnak adódott).

9. ábra:   A különbözô prognosztikai csoportok osztályozása melanomás, távoli metasztázisos  

(IV. stádiumban lévô) betegekben (Hauschild és munkatársai nyomán, 1999)

IV. stádiumú betegek alcsoport analízisé-

ben a különbözô prognózisú csoportok 

osztályozása az S-100B szintek különbö-

zôsége alapján szintén nagy gyakorlati 

jelentôséggel bír. Az olyan betegeknél, 

ahol az S-100B szint kisebb volt, mint 

0.2 mg/l, a túlélési idô mediánja 14 hó-

napnak adódott, míg olyan betegeknél, 

ahol magasabb volt, mint 3.0 mg/l, a 

túlélési idô mediánja csak 3 hónap volt 

(9. ábra).

Túlélôk (%)

Túlélés (hónap)

Egy stockholmi csoport hasonló ered-

ményre jutott. Ez a csoport különbséget 

tudott tenni az S-100B pozitív, kedve-

zôtlen prognózisú betegek és az S-100B 

negatív, jóval kedvezôbb prognózisú 

betegek között. 

<0,20 µg/l 

0,20 µg/l - 0,60 µg/l 

0,61 µg/l - 3,00 µg/l 

>3,00 µg/l 

A

B

C

D
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Hansson csoportja Stockholmban 

hasonló osztályozást végzett teljes beteg-

populációjukra, és szintén egyértelmû 

prognosztikai különbségeket írt le.  

A brit és amerikai nyomon követéses  

melanomás betegtanulmányok, melyek 

során szérum S-100 szint meghatározást 

is végeztek, arra a következtetésre jutot-

tak, hogy egyértelmû különbség van a 

hátralevô túlélési idôben az S-100B po-

zitív és S-100B negatív betegek között.

Fontos kérdés a Sangtec® 100 klinikai 

hasznának melanoma malignum esetén  

történô értékelésében, hogy ezek mérési 

adatok valóban független prognosztikai 

tényezôt jelentenek-e. Az irodalomban 

a távoli metasztázisokat képezô melano-

máknál az itt leírt összes prognosztikai 

faktor (metasztázisos szervek száma, a 

metasztázis formája, rutin laboratóriu-

mi paraméterek, kor, nem) elemzését 

elvégzô univariáns analízis négy fak-

torról tudta bizonyítani, hogy statiszti-

kailag szignifikáns. Negatív prognoszti-

kai indikátor volt a magas LDH szint, a 

nôi nem, a csontáttétek jelenléte, és az 

emelkedett Sangtec® 100 érték. Annak 

eldöntésére, hogy ezek az egyedi fak-

torok független prognosztikai paramé-

terek-e, multivariáns analízist végeztek. 

A szérum S-100B szint bizonyult az 

egyetlen független prognosztikai para-

méternek (p érték: 0.016).

Néhány tanulmány azt mutatta, hogy a 

metasztatizáló melanoma preterminális 

fázisában szinte valamennyi laboratóri-

umi paraméter patológiás értéket ad, 

jelezve a betegek közelgô halálát. Így 

pl. majdnem mindig  anémia volt meg-

figyelhetô (a nagy tumor tömeg miatt) a 

halál elôtti utolsó hetekben, mikor labo-

ratóriumi paramétereket rutinszerôen 

mértek. Ennek a megfigyelésnek azon-

ban nincs terápiás értéke. Ez pusztán 

azt mutatja, hogy a rutin laboratóriumi 

paraméterek meghatározása nem segít a 

metasztázis korai felismerésében.

Egy általunk elvégzett tanulmány direkt 

korrelációt mutatott ki a tumor tömege 

és a megfelelô tesztekkel meghatározott 

S-100B szint között (10. ábra).

Ez elôtt csak egyetlen, kis betegpopuláci-

ón végzett beszámoló készült Erlangen-

ben, mely hasonló trendrôl számolt be.

Kizártuk annak a lehetôségét, hogy a 

patológiai S-100 értékek és egy adott 

metasztázis eloszlás között korreláció 

lenne kimutatható (11. ábra). A tumor-

marker S-100B szérumszintjének hason-

ló emelkedését figyeltük meg az általunk 

tanulmányozott, különbözô szervet érintô 

összes melanoma metasztázis eloszlás 

esetén.
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10. ábra:   A különbözô tumor markerek szenzitivitása a melanoma metasztázisok számától függôen 

(Hauschild és munkatársai szerint, 1999)
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A kezelés monitorozása 

A tumor markerek alkalmazásának 

elsôdleges indikációja a kezelés moni-

torozása, mivel a tumor marker vérszint-

jének változása alapján következtetés 

vonható le a tumor tömegének változá-

sáról. A melanomás betegek kezelésének 

monitorozására végzett S-100B szérum-

mérésekrôl csak néhány publikáció    

számol be. Három tanulmányban a vér-

mintákat szisztémás terápia során olyan 

betegektôl vették, kiknél a távoli meta-

sztázis mérhetô volt. A távoli meta-

sztázisos betegeket elemzô mindhárom 

tanulmány kivétel nélkül emelkedô 

S-100B szintet írt le, mikor a metasztázis 

növekedett, és csökkenô S-100B szintet 

tumor regresszió és remisszió alatt. 

Saját tanulmányaink, melyet 77 betegen 

végeztünk, megerôsítették ezeket a kez-

deti optimista eredményeket. A terápiás 

kimenetel S-100B meghatározás alapján 

megállapított prediktív értéke jó volt 

(83.8% korreláció), olyan betegeknél, 

akiknél tumor progressziót észleltek, és 

nagyon jónak bizonyult (97.5% korre-

láció), amikor a metasztázis stabilizáció-

ja és/vagy remissziója volt megfigyelhetô 

(14. táblázat).

14. táblázat:   A kezelés kimenetelének korrelációja a szérum Sangtec 100 szinttel (IRMA) a kezelés 

monitorozását vizsgáló tanulmányokban (Hauschild és munkatársai, 1999) 

 Tumor progresszió Tumor progresszió

  Nem Igen   Nem Igen

S-100B Nem 38/40 8/37 S-100B Nem 39/40 6/37

növekedés  (95%) (21.6) növekedés  (97.5) (16.2)

(4 hét Igen 2/40 29/37 (8 hét Igen 1/40 31/37

után)  (5%) (78.4) után)  (2.5%) (83.8%)

Ezek a tanulmányok nagy gyakorlati jelentôségûek. Minthogy az eredményeket más cso-

portok is megerôsítették, a következô következtetéseket lehet levonni:

1.  Már a kezelési periódus félideje 

után (saját tanulmányainkban 4 hét 

után) a kezelés végsô kimenetele a 

betegek 90%-ánál korrektül megjó-

solható, anélkül, hogy erre a célra a 

hagyományos stádium megállapító 

eljárásokra szükség lenne. 

2.  A sikertelen kezelést korán abba 

lehet hagyni, ha jelentôs emelkedés 

észlelhetô a szérum S-100B szintben,  

ez a rutin stádium besoroláshoz job-

ban alkalmazható.

3.  Ezek a kezelés monitorozását elemzô 

tanulmányok egy további konklúzió-

hoz vezettek: a kezelés elôtt magas 

szérum S-100B szintû betegek esé-

lye az alacsony szérum S-100B alap-

szintû páciensekkel összehasonlítva 

kedvezôtlenebb ahhoz, hogy klinikai  

állapotukat stabilizálni lehessen, 

vagy remisszió következzen be.
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Ez magában foglalja azt a tényt, hogy a 

szérum S-100B szint mérésén alapuló 

kezelés elôtti osztályozással valószínûleg 

megvalósítható a kezelésre különbö-

zôen reagáló csoportok elkülönítése. 

A mai napig csak klinikai paramétereket 

alkalmaztak az egyes betegek kezelés 

elôtti prognosztikai értékelésére; labo-

ratóriumi paramétereket csak néhány 

esetben használtak. Specifikus és szenzi-

tív tumor markerek használata nélküli 

racionális osztályozás nem lehetséges.

A besorolás fontos, mivel idôközben hatá-

sos adjuváns kezelési stratégiákat és pal-

liatív terápiás lehetôségeket fejlesztettek 

ki, melyek alkalmasak a túlélés meg-

hosszabbítására vagy gyógyításra, de csak 

az összes kezelt beteg egy meghatáro- 

zott alcsoportjában. Az S-100B mela- 

noma tumor marker használata lehetôvé 

tette az ilyen alcsoportok azonosítását, 

és ezzel bizonyos körülmények megléte 

esetén javította a kezeléstervezést 

(12. ábra).

12. ábra:   A kezelés monitorozása szérum Sangtec 100 teszttel, három betegcsoportban, különbözô 

idôpontokban (Hauschild és munkatársai szerint, 1999)

S-100B (µg/l)

A kezelés  
megkezdése elôtt

Köztes 
analízis

Végsô 
analízis

4,9

2,0

0,9

7,3

4,5

0,3

8,4

0,2
cut-off (0,2 µg/l)

A = gyors tumor progresszió 
      (a kezelés abbamaradt)

B = tumor progresszió

C = stabil betegség/remisszió 
      (CR/PR)
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Monitorozás/nyomon követés

Jelenleg nem rendelkezünk pontos adat-

okkal arról, hogy mikro- vagy makro-

metasztázis kialakulása után mennyi idô 

szükséges a szérum S-100B szintjének 

növekedéséhez. A melanoma malignum-

mal kapcsolatos prospektív tanulmá-

nyok jelenleg erre a kérdésre keresik a 

választ nemzetközi szinten.

A kezelés monitorozálásával kapcsolatos 

elérhetô adatok azonban azt a következ-

tetést igazolják, hogy az S-100 egyértelmû-

en kapcsolatban áll a tumor tömegével, 

és így az S-100B normálról  patológiás 

szintre történô 
"
szerokonverziója" akkor 

várható, ha metasztázis alakul ki. 

Prospektív tanulmányokra van szükség 

annak az érdekes kérdésnek megvála-

szolására, hogy mennyi idô telik el pon-

tosan  az S100B szint egyértelmû emel-

kedéséig a metasztázis kialakulásától és 

vajon korrelál-e a melanoma metasztá-

zisok klinikai és/vagy speciális eljárások-

kal történô detektálásával. 

Illusztráló esettörténetek

a klinikai monitorozással/kezeléssel és 

differenciáldiagnózissal kapcsolatban:

1. eset  

Egy 45 éves beteg jobb válláról mela-

noma malignumot távolítottak el (SSM; 

1.8 mm; IV. Clark szint) 1996 januárjá-

ban. 1997 augusztusában nyirokcsomó 

metasztázist találtak a jobb axillában. 

Radikális lymphadenectomiát követôen 

beteg tumormentes lett. Késôbb azon-

ban, amikor rutin célból, a re-staging 

részeként a betegnél hasi CT-t vizsgálat 

történt, multiplex májmetasztázist talál-

tak. A szérum S-100B szintje < 0.02 µg/l 

volt az áttét CT-vel történô felfedezése-

kor. A betegnél dacarbazine, α-interfe-

ron és interleukin-2 kezelést kezdtek. 

Hetente vettek vért az S-100B monito-

rozáshoz, melynek során folyamatosan 

cut-off alatti értékeket kaptak. Gyakor-

latunkban ez a konstelláció (normál  

S-100B szint multiplex májáttéttel) szo-

katlan volt, ezért májbiopsziát ajánlot-

tunk. A beteg félt az invazív eljárástól, 

és kezdetben visszautasította. Miután 

a terápiás lehetôségeket ismét elma-

gyarázták neki, beleegyezett. A biopsziás 

anyagot hisztológiai és immunhisztoló-

giai eljárással elemezve adenocarcinoma 

metasztázist állapítottak meg. A további 

vizsgálatok során, melyek között a 

colonoscopia is szerepelt, megtalálták 

a primer colon tumort, mely már filifor-

mis szûkületet okozott anélkül, hogy a 

betegnek klinikai tünetei lettek volna.

Ez a példa azt mutatja, hogy a szérum 

Sangtec 100 meghatározás metasztá-

zisos betegekben néha hozzájárul az 

áttét differenciáldiagnózisához.

2. eset

Egy 25 éves férfi hátáról nagy rizikó- 

jú primer melanomát távolítottak el  

(V. Clark szint, tumor vastagság 4.5 mm). 

A nyomon követés alatt kóros eltérést 

nem találtak. A rutinszerû, éves re-stag-

ing során a hasi ultrahangvizsgálat és a 

mellkas átvilágítás disszeminált  meta-

sztázisokat fedett fel, bár a beteg klini-

kailag tünetmentes volt. Hat hónappal 
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az említett vizsgálatok elôtt 1.5 µg/l kon-

centrációjú, emelkedett S-100B szintet 

mértek a beteg szérumában. A máj és a 

tüdô metasztázisok kimutatásának idô-

pontjában, az érték már 20.5 µg/l volt. 

A dacarbazine és α-interferon kezelés 

ellenére a Sangtec 100 koncentráció 

8 héten át folyamatosan emelkedett.  

A re-staging során egyértelmû meta-

sztázisprogresszió volt látható. A beteg 

néhány hónapon belül meghalt a ful-

mináns áttétképzôdés következtében, az 

utolsó S-100B szint 672 µg/l volt. 

Az S-100B magas alapvonal értéke a IV. 

stádiumú melanoma diagnózisának ide-

jén, és a szint progresszív emelkedése a 

kezelés folyamán, elôre jelezte a beteg-

ség rapid lefolyását. 

3. eset

Egy 65 éves nôvéren kezelésmonitoro-

zást végeztek, szérum Sangtec 100 teszt- 

tel. A kezelés megkezdése elôtt az érték 

12.5 µg/l volt, mely a normál tartomány-

ba esett vissza (0.08 µg/l) dacarbazine, 

α-interferon  és interleukin-2 kezelés 

után. A staging mind a máj, mind a 

bôr, mind a nyirokcsomó metasztázisok 

teljes remisszióját bizonyította. A követ-

kezô 6 hónap során az S-100B szint 

folyamatosan emelkedett, és a re-staging 

alkalmával a metasztázisok progressziója 

volt megfigyelhetô. 

Ez az eset azt mutatja, hogy a szérum  

S-100B szint esése a tumor terhelés 

csökkenésére utal, míg az újbóli emel-

kedés a visszaesést tükrözi. 
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