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Charakteristika analýzy:
Identifikace: S-100
Využití: monitorování vývoje a účinnosti terapie pacientů s maligním melanomem. Metoda
není vhodná pro screening a nahrazuje MIA.
Další možností je diagnostika postižení mozku (např. mozkové příhody, traumata).
Za ojedinělé se považuje možnost stanovit postižení CNS z analýzy séra.
Referenční meze: (95. percentil, ug/l)
zdraví jedinci
<0,105
Melanom I. stadium
<0,109
Melanom II-IV.stadium
<0, 661
Doporučený způsob odběru materiálu: uzavřený systém, sérum.
Klinická data:
S-100 je dimerický protein (RMH 10,5 kDa), který patří do rodiny proteinů važících
vápník (bylo identifikováno více než 20 příslušníků rodiny S-100). S-100A1 a S-100B jsou
exprimovány buňkami CNS, zvláště astrogliálními buňkami, ale také melanomy. Funkční
protein, který je složen heterodimeru nebo homodimeru jednotek alfa 1 nebo beta se podílí na
řadě intracelulárních a extracelulárních mechanismů.
Zvýšené hodnoty S-100 byly pozorovány u pacientů s kožním melanomem ve stádiích
II, III, IV a obvykle signalizují progresi choroby. Během prvních tří let od určení diagnózy se
objeví 70-80% metastáz; proto se doporučuje frekventní měření S-100 především v tomto
období.
Koncentrace S-100 se rovněž zvyšuje v likvoru a následně séru v případech
mozkových afekcí. Zvýšená hodnota S-100 při absenci melanomu může svědčit pro poruchu
hematolikvorové bariéry a často je známkou neuronového postižení. V poslední době se také
vyskytují publikace, které popisují výhody stanovení S-100 v séru u pacientů s mozkovými
příhodami nebo traumaty CNS (známky postižení mozku). V tomto kontextu je především
zajímavé, že se hodnoty S100 v krvi zvyšují již při malém poškození mozkových buněk;
dokonce byly popsány i případy zvýšení S100 při normálním CT nálezu mozku (přitom šlo
ale o mozkové příhody nebo neurodegenerace).
Zvýšené hodnoty nacházíme také u jedinců se subarachnoideálním krvácením. Biologický
poločas S100B se pohybuje kolem 30 min.

Shrnutí:
Monitorování vývoje a účinnosti terapie pacientů s maligním melanomem. Metoda není
vhodná pro screening a nahrazuje MIA.
Další možností je diagnostika postižení mozku (např. mozkové příhody, traumata,
neurodegenerace). Za ojedinělé se považuje možnost stanovit postižení CNS z analýzy séra.
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