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Belang van deze markers 

• 1) Herkennen melanocytaire oorsprong slecht 
gedifferentieerde tumoren (metastasen) 

 

• 2) Herkennen melanocyten “onder moeilijke 
omstandigheden” (veel infiltraat, atypie b.v. bij 
Dubrieulh, e.d.) 

 

• 3) Additionele indicaties buiten melanoom-
diagnostiek (Langerhans cel histiocytose bij S-100, 
MelanA bij bijnierlesies, HMB45 bij LAM, e.d.) 



S-100 

• Familie eiwitten (tenminste 21 familieleden) 

• Homodimeren, veelal calcium bindend 

 

• Vooral in neurale lijst afgeleide cellen en celtypes 
(Schwann cellen, zenuwencellen, glia, melanocyten, chondrocyten, 
adipocyten, myoepitheliale cellen, Langerhans cellen en macrofagen, 
etc.) 

 

• Functie in velerlei celprocessen (regulatie fosforylering, 
Ca2+ homeostase, cytoskelet dynamica, celgroei, differentiatie, 
etc.) 

 

• Vooral in gebruik als tumormarker en celherkenner 



S-100 in gebruik 

• Veel cellen/celtypes positief. Beperkt enigszins 
waarde door lage specificiteit 

 

• Betrouwbare kleuring, met wel neiging tot 
overkleuring 

 

• Bij melanomen (bijna) altijd positief. 



S-100 in deze rondzending 

• Alle melanocytaire lesies positief bij alle 
deelnemers 

• Kleuring sterk en in kern en cytoplasma 
 

• Bijna altijd concordantie tussen eigen beoordeling 
en “externe” beoordeling (eigen beoordeling 
strenger! 1x negatief?) 
 

• Wel relatief vaak overkleuring, soms “niet 
helemaal adequate” kleuringen (LH-cellen negatief) 
 

• Core 3 even buiten beschouwing gelaten, beoordelingsproblemen 









S-100: core 1. Sterke expressie 

3401 



S-100 Core 1    sterk overkleurd 

3410 



S-100 Core 5 Sterke expressie 



Melanocyten/nevuscellen, 
Langerhans cellen 

Enige overkleuring (gladde 
spiercellen) 



Geen Langerhans cellen 

S-100 Core 5 “zwakke” 
expressie 



Zenuw, endotheel? 
en merg 



HMB 45 

• Human Melanoma Black antigeen (een 
oligosaccharide keten in een glycoconjugaat in 
melanosomen) 

 

• Reactief met melanocyten in het grensvlak, 
melanomen, maar in slechts geringe mate met 
dermale nevi 

 

• Daarbuiten: PEComen w.o. angiomyolipoma, 
gepigmenteerde Schwannomen, LAM 



HMB45 in gebruik 

• Goede melanoom marker, maar niet 100% sensitief 
(afhankelijk van melanine-productie!) 

 

• Cave desmoplastische melanomen, zijn negatief 

 

• Nooit alleen gebruiken! Altijd samen met 1 of 2 
andere melanoom markers. 

 



HMB45 in deze rondzending 

• Core 1 in enkele gevallen negatief (= inadequaat!), in 5 
gevallen bij eigen beoordeling, in 2 gevallen bij “externe” 
beoordeling (4,1%).  

 

• In core 4 bij eigen beoordeling 1x negatief, bij ”externe” 
beoordeling geen negatieven 

 

• In core 2 minder concordantie in % positieve cellen, maar 
eigen beoordeling weer strenger! 

 

• Wel behoorlijke spreiding in kleursterkten 

 

• Rode ontwikkeling problematisch!!!! 







5 



HMB45 Core 1 Sterke expressie 

3408 





HMB45 Core 1 Zwakke expressie 

3442 



Vrijwel negatief. Inadequaat? 



HMB45 Core 4 Sterke expressie 



HMB45 Core 4 Zwakke expressie 

(Vooral zwak t.o.v. andere kleuringen. Wel adequaat) 



 HMB45 Core 5 Sterke expressie 



Vrijwel negatief, ook melanocyten. Inadequaat 



MelanA 

• Melan-A of Mart1 is een transmembraan eiwit in 
melanocyten, bekend als target bij immunotherapie 

 

• Kleurt ook bijnierschors aan 

 

• Zeer goede specificiteit, iets mindere sensitiviteit 
(i.v.m. S-100) 

 

 



MelanA in gebruik 

• Goede melanoom marker (kleurt ook nevi, dus geen 
uitspraak over maligne vs benigne) 

 

• Desmoplastische melanomen negatief 

 

• Niet alleen gebruiken, maar in combinatie 



MelanA in deze rondzending 

• “Goede” aankleuring in bijna alle gevallen. Slechts 
enkele gevallen negatief (eigen beoordeling weer 
strenger dan externe: 4 cores versus 10 (8.2% 
inadequaat) 

 

• In core 3 iets meer “missers”, 5x negatief 

 

• Ook hier sterkte nogal variabel 

 

• Ook hier rode ontwikkeling problematisch!! 







MelanA Core 1 Sterke expressie 

3425 



MelanA Core 1 Zwakke expressie 

3423 



MelanA Core 2 Sterke expressie 

3425 



MelanA Core 2 Zwakke expressie 

Helemaal negatief!  Niet adequaat 



MelanA Core 3 Sterke expressie 



MelanA Core 3 Zwakke expressie 



MelanA: Core 5 Sterke expressie 





Conclusies 1 

• Resultaten zijn goed, slechts 0-8% echt inadequaten. S-100 > 
HMB45 = MelanA 
 

• Vergelijking met vorige keer (was al goed) nog ietsje 
verbeterd  
– S-100: 92% -> 100% 
– HMB45: 86% -> 96% 
– MelanA: 92% = 

 
• Wel zeer variabele kleursterkten, soms op de rand (spiegel je 

aan de andere labs!!)  
 

• Rood ontwikkelen lijkt minder aanradenswaardig (fading?) 
(ondanks aanbeveling vorige keer).  Vereist in elk geval 
aandacht  



Conclusies 2 

• Vergelijking eigen beoordeling – externe 
beoordeling valt niet ongunstig uit 

 

• Over het algemeen is de eigen beoordeling 
strenger! (bij alle drie kleuringen) 

 

• Moet nog gewerkt aan beoordelingscriteria  
– Definitie sterk en zwak 



 


