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Uusi menetelmä parantaa munasarjasyövän
verinäytediagnostiikkaa
Kun CA-125-glykoproteiinin pitoisuuden mää-

ritykseen yhdistetään syöpäspesifisten sokerirakenteiden tunnistaminen, voidaan erikseen
mitata syöpäperäisen CA-125:n pitoisuus ja parantaa veritestin tarkkuutta ja herkkyyttä. Tämä
antaa mahdollisuuden tarkentaa sekä muna
sarjasyövän diagnostiikkaa että seurantaa.
Munasarjasyövän diagnosointi perustuu
kliinisiin löydöksiin, kuvantamiseen ja kasvain
merkkiaineisiin, joista käytetyin on vereen
erittyvä glykoproteiini CA-125. Veritestiä käytetään alkuvaiheen diagnostiikan lisäksi hoitovasteen arvioinnissa ja taudin seurannassa.
Kuitenkin myös hyvänlaatuiset tilat kuten endometrioosi ja raskaus suurentavat CA-125-pitoisuuksia, mikä aiheuttaa turhia lisätutkimuksia ja toimenpiteitä.
Tässä tutkimuksessa kehitettiin testi, joka
hyödyntää syöpäsolujen tuottamia poikkeavia
sokerirakenteita syöpäperäisen ja hyvänlaatuisista syistä suurentuneen CA-125-pitoisuuden
erottelussa. Tavanomaiseen vasta-ainetestiin,
jolla CA-125-pitoisuutta mitataan, yhdistettiin
toinen komponentti, nanopartikkeleihin liitetty sokerirakenteita sitova lektiini. Toisin kuin
tavanomainen menetelmä, lektiini-nanopartik
kelimenetelmä erotti syöpäsolujen tuottaman
antigeenin istukan lysaatista tai maksakirroosiin liittyvästä askiteksesta löytyvästä CA125:stä.
Tyksin naistenklinikassa etenevästi kerätyistä munasarjasyöpä- ja endometrioosipotilaiden

verinäytteistä osoitettiin, että uusi testi erottaa
hyvänlaatuisesta ja syöpäkudoksesta erittyvän
CA-125:n myös kliinisissä näytteissä. Hyöty oli
erityisen merkittävä lievästi suurentuneita arvoja tulkittaessa. Hoidettujen syöpäpotilaiden
seurantanäytteitä tutkittaessa todettiin, että
lektiini-nanopartikkelimenetelmällä mitattu
CA-125-pitoisuus ennusti taudin uusiutumista
paremmin kuin tavanomainen CA-125-mittaus.
Uusi menetelmä on edullinen ja kaupallisesti
sovellettavissa, ja tekninen konsepti sopii myös
muiden kasvainmerkkiaineiden mittaukseen.
Menetelmän avulla voitaisiin tarkentaa munasarjasyövän erotusdiagnostiikkaa ja taudin seurantaa. Laaja brittiläinen UKCTOCS-tutkimus
esitti äskettäin lupaavia tuloksia CA-125:stä
munasarjasyövän seulonnassa. Jatkossa olisikin mielenkiintoista selvittää, sopisiko lektiininanopartikkelimenetelmä myös munasarjasyövän seulontaan.  ■
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