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Sammanfattning
Bakgrund: Tidig diagnostik av Malignt Melanom (MM) är essentiell för att minska
mortaliteten och förbättra prognosen vid MM, särskilt inom nordiska länder där incidensen av
MM är fyra gånger så stor än i södra Europa. MM är den sjätte vanligaste cancerformen hos
män och kvinnor i Sverige. ABCDE kriterierna skapades för att underlätta evaluering av
pigmenterade hudförändringar (ph).
Syfte/Frågeställning: Att undersöka om diameter kriteriet ≤ 6 mm är tillförlitligt vid tidig
diagnostik av MM inom primärvården eller om ABCDE kriterierna bör modifieras.
Metod: Studien är en litteraturstudie som omfattar artiklar publicerade mellan 1999-2008.
Sökningen av studierna gjordes via PubMed. Artiklarna sorterades med hjälp av inklusionsoch exklusionskriterier.
Resultat: Studien visar att upptill 38 %, mera än en tredjedel av alla MM som analyserades är
≤ 6mm. ABCDE kriterierna är inget absolut och man måste vara medveten om deras kliniska
brister.
Slutsats: ABCDE-kriterierna bör användas med försiktighet utan fokus på diametern, läkaren
måste vara medveten om deras kliniska brister och använda tilläggskriterier.
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Bakgrund
Malignt Melanom (MM) är en neoplasi som utgår från Melanocyter.(1) MM uppstår i huden,
men kan även drabba ögon och slemhinnor. MM är den sjätte vanligaste cancerformen hos
män och kvinnor i Sverige. Medianålder vid diagnos är 64 år hos män och 60 år hos kvinnor.
År 2010 var den ålderstandardiserade incidensen hos män och kvinnor 31 respektive 26,6 per
100 000 invånare. Den årliga incidensökningen ligger på mer än 4 % per år hos båda könen.
Trots den ökande incidensen har överlevnad vid MM förbättrats betydligt de senaste
decennierna med hjälp av tidig diagnostik. Den relativa 5-årsöverlevnaden ligger för
närvarande på 86% för män och 92,6% för kvinnor. Nästan 500 personer avlider idag varje år
i Sverige till följd av spridd sjukdom (2).
Tidig diagnos är avgörande för prognosen och ökad överlevnad. ABCD-kriterierna skapades
1985 som ett diagnostiskt hjälpmedel för att underlätta tidig identifiering av MM (3). Senare
kompletterade man kriterierna med ett E (4).
A – Asymmetri
B – Border (irregular borders), oregelbundna kanter
C – Color (color variation), oregelbunden färg
D – Diameter > 6 mm
E – Evolution, förändring över tid
MM förekommer i alla åldrar, men är sällsynt hos barn. Det finns tydliga könsskillnader.
Yngre kvinnor har högre risk än yngre män och hos kvinnorna uppstår MM ofta på nedre
extremiteter och hos män på ryggen. Riskfaktorer för utveckling av MM är solens
ultravioletta (UV) strålning och artificiella ljuskällor (solarium). Det är inte den ackumulerade
UV-ljusdosen som är problemet utan istället finns en relation mellan MM och akuta
brännskador i huden med vikten på brännskador under barndomen. Andra riskfaktorer
innefattar ljushyllethet, stor mängd pigmentnevi, multipla Dysplastiska Nevi eller Dysplastisk
Nevus Syndrom, tidigare MM hos samma individ, immunosuppression efter
organtransplation, Xeroderma Pigmentosa, Kongenitala melanocytära nevi.(2,5)
Eftersom incidensen av MM är ca 4 gånger så stor i nordiska länder som i södra Europa och
incidensen fortfarande ökar (6), samt att risken för metastaseringen ökar vid sen upptäckt av
MM (2) måste allmänläkare vara extra observanta vid pigmenterade hudlesioner. I många
Europeiska länder finns det MM-screenings program som genomförs av dermatologer och där
ingen remiss krävs, däremot är det i Sverige allmänläkaren som är första läkaren som
kontaktas vid oro för MM och som bestämmer vidare handläggning och diagnostik.
Enligt Viss(7) beskrivs inte ABCDE kriterierna som diagnostiskt hjälpmedel och diameter
kriteriet nämns endast vid egenkontroll som rekommenderas vid nevi > 5 mm. Viss
informerar om att snabb förändring av färg, form eller storlek inger malignitets misstanke.
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Praktiskmedicin(8) och internetmedicin(2) rekommenderar däremot ABCD kriterierna
respektive ABCDE kriterierna utan sänkt eller förändrad diameter av > 6 mm.
Studier visar att den diagnostiska förmågan och handläggningen av MM är bättre hos
dermatologer än hos allmänläkare (9)vilket troligen beror på tillgången till dermatoskop. .
Dermatoskopin kan förbättra den diagnostiska precisionen mellan 5 % -30 % genom att
identifiera färger och struktur som visa starkt histologisk korrelation. Det vill säga att ABC
kriterierna analyseras med mycket mer precision av läkare som är skolad i dermatoskopin.
Generellt använder man inte dermatoskop vid bedömning av nevi inom primärvården i
Sverige, däremot görs oftast en samlad bedömning av ABCDE kriterierna efter visual
inspektion (10).

Syfte
Litteraturstudien syftar till att undersöka om det finns vetenskaplig evidens om en
modifikation av diameter kriteriet bör genomföras och om ABCDE kriterierna fortfarande är
ett användbart diagnostiskt hjälpmedel vid tidig diagnostik av MM. Resultatet av studien kan
bidra till att förbättra tidig diagnostik av MM inom primärvården.

Frågeställning
Bör diameter kriteriet modifieras för att förbättra tidig diagnostik av MM? Är ABCDE
kriterierna fortfarande en användbar minnesregel vid tidig diagnostik av MM?

Metod
Frågeställningen skall besvaras genom en Litteraturstudie. Sökningen görs via PubMed och
inkluderar artiklar publicerade de senaste 15 åren. För sökstrategin var god se tabell 1.
MeSH termer som användes för sökningen var: ”melanoma”, ”early diagnosis” och ”early
detection of cancer”
Artiklarna granskas med hjälp av en handbok som SBU publicerade för att utvärderar metoder
inom hälso-och sjukvården. Handboken använder sig ut av det internationellt utarbetade
GRADE-systemet för att klassificera styrkan på det vetenskapliga underlaget(11). Preliminär
evidensstyrka enligt GRADE visar ett måttligt starkt vetenskapligt underlag.
Urvalet av Artiklar begränsades med följande inklusions- och exklusionskriterier.
Inklusionskriterier:
1. Populationen äldre än 18 år.
2. Endast MM som hudlesioner.
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3. Artiklar som har skrivits på engelska.
4. Artiklar skrivna de senaste 15 åren (efter jan 1997)
Exklusionskriterier:
1. Studier som använder sig av Dermatoskopi, biomarkörer, tekniska
instrument, själv undersökning av huden, behandlingsmetoder av MM.
Histologiska studier.
2. Screening med ABCDE kriterier eller ”seven point checklist”
3. Genital lokalisation av MM. Sub-typer av MM.
4. Djurstudier
5. Studier som enbart fokuserar på andra kriterier förutom Diameter kriteriet.
6. Reviews, case reports och comments på grund av låg evidensstyrka enligt
GRADE.

Tabel 1: Sökstrategi i PubMed-Databas April 2013
Sökord

Antal
Publicerad Lästa
Träffar efter jan
titlar
1997

melanoma

89325

47517

melanoma and (
early diagnosis OR
early detection of
cancer)

2628

1745

94
melanoma and
(early diagnosis OR
early detection of
cancer) and
(diameter OR
abcde)

-

62

62

Lästa
abstrakt

Lästa
Artiklar i
Fulltext

Artiklar
som
inkluderas

17+2

7

6-1

Av 62 titlar exkluderades 45 titlar
o 20 titlar handlade om metastaserad MM, genital och ögonlokalisation. Andra
hudförändringar och andra cancertyper samt olika sub-typer av MM
o 9 titlar hade Dermatoskopin i fokus
o 1 titel implicerade djurstudier
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-

o 15 titlar handlade om screening”, self-examinatin ” vid MM, Biomarkörer,
Tekniska förbättringar vid diagnostiken, Histologi, uppföljning och behandling
Av 19 Abstrakt exkluderades 12 på grund av följande orsaker.
o 6 reviews/comments
o 3 på grund av exklusionskriterier som själv-undersökning av huden,
dermatoskopi. Andra screening metoder
o 2 på grund av sub-typ indelningar av MM. Riktat mot ”small nodular
melanoma”, ”Superficial spreeding melanoma” och MM lokaliserad på
fotsulan.
o 1 på grund av isolerat fokus på geometrin av MM

2 studier uppmärksammades som länk vid genomläsning av Abstrakt och inkluderades i
studien, som visas med +2 i sökstrategin under lästa abstrakt.
Vid genomläsning av full text artiklarna exkluderades en Case-Report.
6 studier är aktuella för litteraturstudien men vid analys exkluderades 1 studie på grund av
risk för publikationsbias, eftersom studien är sponsrad från industrin, som visas med -1 i
sökstrategin. Granskning av studierna kommer att presenteras med en artikelmatris.

Etiska överväganden
Projektarbetet innebär en genomgång av redan publicerade studier som genomgått en etisk
prövning. Eftersom studier som inkluderas är publicerade i internationella tidskrifter kan
etiska överväganden variera i olika länder men man kan förvänta sig att de har hög standard.
Författare bedöms vara oberoende av industrin. Publikationsbias måste man räkna med i en
viss utsträckning, men alla studier, både de som visade positiva och negativa resultat, var
inkluderade från början.
Vinsten med studien med hänsyn till eventuella förbättringar inom tidig diagnostik av MM
bedöms vara större än en eventuell skada.

Resultat
I Studien inkluderades fyra retrospektiva studier och en prospektiv studie (13-17). De
puplicerades mellan 1999-2008 (tabell 2). Två av studierna genomfördes i Amerika, två i
Italien och en i Norge. Två studier har samma författare och genomfördes bägge i Italien.
Alla studier som inkluderades har undersökt diametern av MM, men har även flera syften som
inte redogörs i resultatdelen. Syftet är mestadels att analysera frekvensen av MM ≤ 6mm. Den
italienska studien från 2008 analyserade även trender av diametern och tjockheten enbart från
invasiva MM, alla in situ MM exkluderades. En studie undersökte endast MM ≤ 4mm. I de
utvalda studierna ingår även syften som användbarhet och sensitivitet av diameter kriteriet
samt prognos av MM ≤ 6mm. Den norska studien studerade MM < 7mm. Alla studier
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förutom den italienska från 2008 analyserade andelen av in situ MM och invasiva MM som ej
redogörs i denna studie.
De två italienska studierna från 2008 och 1999 genomfördes via ett cancercenter i Milano.
Studien från 1999 undersökte retrospektivt alla MM som diagnostiserades och behandlades
via cancercentret mellan november 1996 - juli 1998. Fyra onkologiska kirurger som är
experter på pigmenterade hudförändringar dokumenterade alla kliniska data på ett specifikt
och likadant sett. Kliniska data bestod av exakt mätning av diametern med ett millimeterband
in vivo och i relaxerad hud under besökstiden. Kliniskt bedömdes hudpigmenteringen som
MM om misstanken överskred 50 % med hjälp av ABCD-kriterierna och subjektiv erfarenhet.
Studien från 2008 fokuserade på invasiva MM under ett helt decennium januari 1997 –
december 2006. Alla MM in situ exkluderades. Kliniska data dokumenterades på samma sätt
som vid föregående studie förutom att ej belysa vem som gjorde undersökningen och med
vilka diagnostiska kriterier. 16 invasiva MM exkluderades på grund av bristfällig
dokumentation.
Studien från 2006 genofördes av en ensam praktiserande hudläkare i Amerika i en fyra års
period 2000 – 2004, där läkaren diagnostiserade 95 MM och av de studerade man endast MM
som kunde omfattas av en fyra mm stansbiopsi eller mindre samt uppvisade viss patologi.
Även en hudlesion borttogs med tangentiell shave som enligt dokumentation var tre mm i
diameter. Ingen exkluderades. Alla histopatologiska undersökningar genomfördes på samma
dermatologiska center.
2004 undersökte man sensitiviteten av Diameter kriteriet genom en retrospektiv analys av 383
MM via en elektronisk databas ”CoPath” i Amerika. I studien exkluderades 137 MM eftersom
de diagnostiserades på annan klinik eller som konsultfall. I databasen dokumenterades den
kliniska diagnosen samt mikro- och makroskopisk patologi. Diametern mättes ex vivo. Om
diametern ej dokumenterades inom databasen kompletterades detta från patientens journal.
Alla MM ≤ 6 mm analyserades med ett 95 %-igt konfidensintervall.
Den norska studien 2004 är en prospektiv-analys från en stor multicenter-studie ”Norwegian
Melanoma Project” som genomfördes 1990 – 1993 och med 12000 deltagare via
dermatologer. Man inkluderades på vida kriterier i studien som hereditet för MM, kongenital
nevus, flera pigmenterade hudförändringar, förändringa av nevi och eller tidigare sol
brännskada. Uppföljande data togs 2003 från det norska cancerregistret då man ut av 1904
patienter som hade fått ett eller flera misstänkta MM exciterad hittade 164 MM. Sex MM
exkluderades på grund av bristfällig data på diametern.
Fyra utav fem studier tolkas som nästan likvärdiga med hänsyn till analyserade antal MM som
varierar från 95 MM till 270 MM. Förutom den italienska studien från 2008 som inkluderar
1603 invasiva MM i studien.
Resultatet i samtliga studier visar att mellan 11,4 % och 38,25 % av andelen MM var ≤ 6
mm, alternativt < 7 mm som framkom i den norska studien. Alla MM < 7 mm inom den
norska studien var mellan 3 mm och 6 mm i diameter och utgjorde lite mer än en tiondedel.
Studierna rekommenderar användningen av ABCD-kriterierna, klinikern behöver dock vara
medveten om deras brister. Mer än en tredjedel av alla MM i den amerikanska studien från
2004 är ≤ 6mm i diameter, men diametern mättes ex vivo, vilket innehåller vissa felkällor,
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exempelvis vävnadskrympning (skin shinkage) på grund av formalinets effekt. På grund av
hög andel av MM ≤ 6mm ifrågesätter studien användandet av diameter kriteriet och
rekommenderar istället tilläggskriterier.
Den italienska studien från 2008 kom fram till att en fjärdedel av MM var ≤ 6 mm under ett
helt decennium, då 1603 MM undersöktes, endast invasiva MM undersöktes.ABCDkriterierna rekommenderas ej vid klinisk bedömning av MM enligt studien, istället
rekommenderas observans vid uppkomst av nya eller förändring av pigmenterade
hudförändringar. Studien 1999 utförd av samma forskargrupp fann att en knapp femtedel MM
var ≤ 6 mm. Rekommenderade att ABCD-kriterierna kan användas som kliniskt hjälpmedel
för klinisk bedömning av MM, men påpekade att kriterierna kontunierligt behöver
aktualiseras. Den mindre studien från 2006 fann att 13,7 % av MM var ≤ 4 mm och
rekommenderade att diameter kriteriet bör elimineras från ABCDE kriterierna.

Diskussion
Alla inkluderade studier demonstrerar att det finns ett antal MM, upptill mer än en tredjedel
som är ≤ 6 mm och som inte detekteras av diameter kriteriet inom ABCDE-kriterierna.
Andelen av MM ≤ 6 mm kan vara falsk högt då diametern mättades ex vivo, men även
studierna som analyserade MM in vivo kommer fram till ett högt antal MM ≤ 6 mm upptill en
fjärdedel. Trenden går mot att invasiva MM minskar i storlek. Detta är en klinisk utmaning
för allmänläkare som är beroende av enkla kliniska undersökningsmetoder som ABCDEkriterierna för att identifiera potentiella MM i tidigt skede.
Resultaten var entydiga och påvisade att en stor andel, upptill 38 %, av alla MM ej kunde
detekteras med diameter kriteriet.
Två av studierna refererade till en äldre australiensk studie från 1992 av Shaw and
McCathy(12) som analyserade 1150 MM som exciderades via ”Sydney Melanoma Unit”
mellan juni 1989 – september 1991 och påvisade 358 MM som var ≤ 6 mm, nästan en
tredjedel (31,1 %). Diametern granskades ex vivo som tolkas som svaghet i studien då
vävnaden drar ihop sig efter excission och på grund av ischemi kan gränserna bli osynliga till
en viss del och försvåra för patologen att utföra en exakt mätning av diametern. Även den
amerikanska studien från 2004 kommer fram till hög procentandel med analys av diametern
ex vivo och måste därför betraktas med försiktighet.
I den italienska studien från 2008 exkluderades alla in situ MM. Procentandelen med 25 %
skulle eventuellt ha förändrat sig neråt eller uppåt, mest troligen neråt. Ändå få man en bra
uppfattning av andelen av MM ≤6mm som är ett absolut observandum för primärvården. Med
1603 MM via ett hudcancer center och under ett helt decennium är den studien den största
avseende undersökta MM och duration, där endast 16 invasiva MM exkluderades. Resterande
studier undersökte diametern av alla MM (in situ och inversiva) och kom fram till mindre
procentandelar 11 % - 17 %, förutom studie nr. 3 som analyserade material ex Vivo.
Frågan om diameter kriteriet bör modifieras eller ABCDE kriterierna fortfarande är en
använbar minnesregel vid tidig diagnostik av MM presentera inga entydiga resultat. Studie nr.
1 påstår att ABCD kriterierna är oanvändbara och att man istället bör lyfta fram evolution (E)
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och nyuppkomna pigmenterade hudförändringar. De två amerikanska studierna nr. 2-3
föreslår en modifiering av ABCDE kriterierna. Nr. 2 rekommenderar att diameter krieteriet
ersätts av ”darkness” och nr. 3 rekommendera tilläggskriterier till ABCDE kriterierna som till
exempel ”ugly duckling sign”. Studie nr 4-5 är mer neutrala i sina slutsatser och påpekar att
ABCD kriterierna är ett användbart hjälpmedel vid tidig diagnostik av MM men man måste
vara medveten om deras kliniska brister och att ABCDE kriterierna kontinuerligt bör
uppdateras och modifieras.
Diameter kriteriet kan leda till falsk trygghet. Ett MM kan presentera sig som liten mörk prick
speciellt i början och redan då ha förmågan att öka i invasivitet. Trenden går åt att invasiva
MM blir allt mindre i storlek och att antalet ökar med cirka 1,5 % per år. De mest aktuella
studier nr 1 och 2 föreslår eliminering av diameter kriteriet. Detta bör tas i beaktning med
hänsyn till publiceringsdatum samt omfång och storlek av studie nr 1 (1603 invasiva MM).
Resterande studier var mindre i omfång och MM (mellan 95 MM - 270 MM) och tonas därför
ner.
En oförväntad hög andel av MM ≤ 6 mm visas, som måste tas hänsyn till vid klinisk
undersökning av pigmenterade hudförändringar i primärvården. Fokus få ej läggas på
diameter kriteriet utan snarare en samlad bedömning med A, B, C och E kriterierna och man
bör använda sig av tilläggskriterier till exempel ”ugly duckling sign” (18) eller identfiera den
mörkaste pigmenterade hudförändringen. Viktigt är dock att man alltid bevarar en hög
misstankegrad vid evaluering av mindre pigmenterade hudförändringar och är medveten om
den höga andelen av MM som är ≤6mm. Det kan vara en utmaning för allmänläkare att
evalurera en mindre pigmentförändring med blotta ögat, därför skulle det kunna vara en vinst
för primärvården att lära sig dermatoskopin för att förbättra tidig diagnostik av MM och
undvika en alldeles för excessiv borttagning av mindre pigmenterade hudförändringar.
Tidigare studier (19) visar att dermatoskopin tydligt förbättrar tidig diagnostisering av MM
(med hjälp av ABCD kritererna misstänktes 72 % som MM, men genom Dermatoskopi 93%).
Studierna som inkluderades var av hög kvalite och bedömdes har måttlig stark
evidensstyrka(11). Ingen koppling till industrin framkommer. Selektionsbias kan ha
förekommit i alla studier, då läkare väljer patienter utifrån inklusionskriterier som till en viss
del tillåter subjektivitet. Fel kan har upstått vid mätning av diametern. Som svaghet kan även
betraktas att en studie analyserade diametern av MM ex vivo som innebär vissa felkällor vid
mätningen av MM. Ingen svensk studie blev inkluderad i denna litteraturstudie, men resultatet
tolkas ändå som relevant för svensk sjukvård, trots att studierna är gjorda i Italien, Amerika
och Norge , då den svenska populationen är blandad med olika raser och etniciteter. Den
geografiska och tidsmässiga spridningen av studierna kan även ses som styrka vilket minskar
risken för bedömningsbias och ge möjlighet för att dra säkra slutsatser ur ett brett perspektiv.
Som styrka anses även att alla inkluderde studier har tillämpat samma studiedesign och att
resultaten med hänsyn till frekvens av MM som var ≤ 6mm var entydiga. Data i studierna var
transparenta och illustrativa. Evidensstyrkan graderas inte ned ytterligare, då
observationsstudier redan i utgångsläget har en låg gradering på grund av studiedesign.
Materialet tolkas trots sina brister som hög kvalitet.
Framtida studier
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Det behövs mer forskning om tidig diagnostisering av MM framförallt studier utförda på den
svenska befolkningen. Man bör granska resterande kriterier som A, B; C och E.

Slutsats
Resultaten i denna studie indikerar att upptill en tredjedel av alla MM är ≤ 6mm, som innebär
en utmaning vid evaluering av mindre pigmentförändringar i primärvården.Tidig diagnos av
MM är oerhört viktigt för att undvika metastasering, minskar mortaliteten och förbättrar
prognosen. ABCDE-kriterierna bör användas med försiktighet utan fokus på diametern,
läkaren måste vara medveten om deras kliniska brister och använda tilläggskriterier.
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