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Kasvajamarkeriteks võivad olla: 

• “Kasvajaspetsiifilised” ained: kasvajaantigeenid, fetoproteiinid 
(CEA, CA 19-9) 

• Organismi nö. tavaained liigsekretsiooni või ekspressiooni 
tingimustes (PSA) 

• Muutused DNA struktuuris : geenimutatsioonid, 
kromosoomidefektid (Her2/Neu, MEN2) 

 

• Ideaalne marker:kõrge spetsiifilisus vastavale tuumorikoele, 
lühike poolestusaeg, et võimaldada dün.jälgimist ja kõrge 
sensitiivsus. 



 
Kasvajamarkerid 

Definitsioon – kasvajamarker  on teatud kasvajale ja/või selle 
staadiumile iseloomulik aine või muutus.  

 

Probleemid:  

 

1. Ei ole leitud ühist kõikidele kasvajatele omast muutust, mis 
aitaks diagnoosimisel või ravis. 

2. Kasvajaspetsiifilisi muutused ei pruugi alati obligatoorselt 
tähendada kasvaja teket (nt. pärilikud vähivormid). 

3. Nn. kasvajaspetsiifilised ained ei ole kasvajaspetsiifilised (nt. 
praegu kasutatavad triviaalsed kasvajamarkerid).  

4. Sageli võib pigem markeri kogus olla seotud kasvajalise 
protsessi olemasolu või selle väljendatusega. 

 



Kasvajamarkerite ebaspetsiifika 



 
Pärilik eelsoodumus –  

kas tuleb uurida? 
  Kasvajatest vähemalt osa on päriliku eelsoodumuse riskiga 

(5-10% rinnavähkidest, 5% jämesoolevähkidest).  

 

 Suure tõenäosusega võib pärilikku eelsoodumust 
kahtlustada, kui: 

 

 - kasvaja on avastatud väga noorel isikul; 

 

 - mitmeid kasvajaid esineb samaaegselt; 

 

 - samas perekonnas on sedastatud teatud kasvajate 
esinemine.  

 



Kasvajate molekulaarbioloogilised uuringud – 

mida saab uuringutega selgitada? 

Geenidiagnostika eripärad/probleemid: 

 

 DNA muutus on püsiv.  Korrata uuringut pole mõtet. 

 

 DNA uuring ei ole seisundit kirjeldav, pigem prognoosiv 
(ennustusjõud, tõenäosus). 

 

 Haiguse ilmnemine ei pruugi olla üheses sõltuvuses 
geneetilise defekti olemasoluga: kuigi defekt on olemas, 
pole sugugi alati sedastatav haiguse olemasolu ( ja 
vastupidi ). 

 

 



 

 

Laborimeditsiini üldprobleemid 

kasvajamarkerite määramisele kohaldatuina 

 • Uuringute usaldusväärsus.  
• Erinevus “for research use only” versus “for in vitro 

diagnostics”?  

• Millal ja milleks saab uuringut soovitada raviarstile? 

  

• Uutest uuringutest arusaamine, tõlgendusoskus.  

 

• Eetilised probleemid - mida teha, kui hindame vaid haiguse 
tekke tõenäosuslikkust?  

 

• Uuringute maksumus.  Kas uuring on üldse vajalik – st. 
diagnoosi või ravi mõjutav?  

 



 
Meetodite erinevus 

 
• Erinevate tootjafirmade poolt väljaarendatud 

markerite arvulised tulemused ei ole võrreldavad! 
 

• Soovitused: 

 

• Dünaamikas jälgida ühes laboris 

• Laboris muutuvad meetodid – labor informeerib 
võrdluskatsete tulemustest erinevate markerite 
osas 

• Alati pöörata tähelepanu sellele, kas patsiendi 
uuringud on tehtud ühes või mitmes laboris. 
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Immulite 2000 <21 Cobas 6000 <35 Diff % 

10,9 5,5 -49,7 

12,4 6,2 -49,8 

21,9 9,7 -55,7 

16,1 9,8 -39,4 

6,5 10,9 66,7 

21,0 11,2 -46,8 

18,6 11,5 -38,2 

6,3 11,7 85,0 

24,9 13,5 -45,7 

24,8 14,8 -40,3 

22,7 15,2 -32,9 

24,3 15,3 -37,1 

31,0 18,5 -40,3 

41,3 28,2 -31,7 

49,3 29,5 -40,2 

75,5 31,1 -58,8 

95,9 74,2 -22,6 

CA 125 eri 
meetoditel 
mõõdetuna 



Milleks kasvajamarkeid kasutada? 

• Skriining 

• Varane diagnostika 

• Kaugelearenenud kasvaja diagnostika 

• Kasvaja progresseerumine 

• Ravivastuse hindamine 

• Retsidiivide avastamine 

• Prognoosi hindamine 



Markerite tutvustus kasvajapaikmete 
kaupa 

• Rinnavähk  
• Munasarja vähk  
• Emakakaela ja –keha vähk 
• Eesnäärme vähk 
• Kopsuvähk 
• Kilpnäärme vähk 
• Kõhunäärme vähk 
• Soolevähk (kolorektaalne vähk) 
• Primaarne maksavähk (hepatotsellulaarne vähk) 
• Maovähk 
• Maliigne melanoom 
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Tuumormarkerid rinnavähi 
diagnostikas 

Tuumormarkerid seotud MUC-1 geeniperekonna  ja CEA-ga. 

 

Valikmarker CA 15-3 - tundlikkus    16-40% , spetsiifilisus 11,9% 

Väidetavalt ei paranda diagnostikat mitmete mutsiinide samamaegne 
kasutamine. 

Pos. ka : 

• Munasarja vähk 

• Endomeetriumi vähk 

• Kopsuvähk (NSCLC) 

 

CEA – tundlikkus 9,2-23%. Väga ebaspetsiifiline marker, kuni 50 ng/ml 
ilma pahaloomulise protsessita. 

 

 

• Onkoproteiin HER2/Neu-  koelõikudel (Hertzeptinravi) 
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Munasarja vähk 

Valikmarker CA 125 – skriining, staadium, ravi jälgimine. Sensitiivsus 
50-90%. 
• Palju valepositiivseid: 
• Efusioonid 350-1000 U/ml 
• Endometrioos, müoom, adneksiit, tsüstid 

Uus He4 – tundlikum (72%), spetsiifilisem (95%), ei sõltu 
vanusest. Ka  
• kopsu-, rinnavähk  
• neerupuudulikkus  
• efusioonid 
ROMA indeks (pre-ja postmenopaus) – komb. He4 ja CA 125 
CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 72-4 
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Emakakaela vähk 

• Valikmarker puudub. 

Tuumormarkeri kasutamine sõltub histoloogilisest 
tüübist  

• Kõige sagedasem 90%- lamerakuline kartsinoom 

 peamine SCCA (sensitiivsus 2-90%), CEA 

• Adenokartsinoom   

 CEA (19%), CA125 (52%), CA19-9 

Põhimõtteliselt ei soovita eeskirjad kasutada 
tuumormarkereid 
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Emakakaela vähk 



Eesnäärme vähk 
• Valikmarker PSA -  hulk sõltub koemassist  
PSA ja vaba PSA suhe - >15% (<10%; >20%) 
 
• PSA referentsväärtus sõltub kalibratsioonist: 
 „vana“ Hybritech – cut-off 4,0 ng/ml 
 „uus“ WHO 96 – cut-off 3,1 ng/ml – 10-20% madalamad 

patsientide tulemused 
 

• 18 labori andmed Eestist 

• kõikides laborites on PSA meetod kalibreeritud WHO 
standardi järgi 

• 9 laboris on PSA referentsväärtus < 4,0 ng/ml  (2) 

 



Kilpnäärme vähk 

• Harvaesinev (2,6-7,4 :100 000), kuid 
sagedaseim endokriinne kasvaja. Sagedus . 

• Valikmarker TG  - diferentseerunud 
kilpnäärmevähk (90%). 

• Kaltsitoniin – medullaarne kilpnäärmevähk 
(MEN2 ja RET mutatsioonid) 

• CgA – 25% medullaarsete vähkide korral 



Endomeetriumi vähk 

 

• 80% histoloogiline leid adenokartsinoom 

• Valikmarker puudub. 

 

• CA125 saab kasutada  tuumormarkerina, mõnedel 
andmetel ka CA  19-9 

• CEA lisamine ei anna lisainformatsiooni 

• Suurenenud võivad olla ka CA15-3 ja CA 72-4 

• Peamine näidustus: ravi jälgimine ja ravi vastuse 
hindamine 
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Kopsuvähk 

• Mitteväikeserakuline vähk (NSCLC) – valikravi 
kirurgiline. 

 Valikmarkeriks SCCA -  
• CEA, CA15.3  - tundlikkus 40 %  
• CYFRA 21-1 kõige tundlikum (meil ei tehta) 

 
• Väikeserakuline kopsuvähk (SCLC) – 25% LC-dest, 

agressiivne, kuid allub radio-ja kemoteraapiale 
 Valikmarkeriks NSE  - tundlikkus 50-81% 
  CEA,  CA 125 -tundlikkus 36% 
 Kromograniin A 

 



Soolevähk 
Valikmarker S-CEA. 
• suurenemine teiste seedetrakti kartsinoomide korral: 

• maovähk (41%),  hepatotsellulaarne vähk (45%),  pankrease vähk (59%),  
sapiteede vähk (59%), rinnavähk 

 

Kiire CEA suurenemine seostub eelkõige maksa metastaasidega.  
Taasteke võib olla ka ilma CEA suurenemiseta 
 

Peitveri roojas (St-Hb) - visuaalselt nähtamatu füsioloogilisest 
hulgast suurem vere hulk väljaheites 

 

St-Hb skriining on vähendanud suremust 15-18% ! 
 

 



Kõhunäärme vähk 

• Valikmarker on CA 19-9  
• Tundlikkus 79% (70-90%) ja spetsiifilisus 82% (68-

91%) pankreasevähi suhtes 
 

• Valepositiivne: 
• pankreatiit 
• kilpnäärme haigused 
• põletikulised soolehaigused 
• neerupuudulikkus: <150 kU/l  
• maksahaigus ilma ikteruseta: <500 kU/l 

 



Maovähk 
Valikmarker puudub 

Tundlikkus sõltub staadiumist. 

 

 

 

 
 

• Kombineeritud määramisel on tundlikkus suurem kui üksikmarkeri 

määramisel. 

Marker Otsustuspiir Varane 
staadium 

Hilisstaadium 

CEA 5 μg/l < 20% 40 – 50% 

CA 19-9 37 kU/l < 20% 20 – 50% 

CA 72-4 6 kU/l < 20% 30 – 40% 

HCG β alaühik 4 μg/l 20 – 35% 30 – 50% 



Hepatotsellulaarne vähk 

• Valikmarker on AFP 

• Sünteesitakse varases looteeas, 
vastsündinueas väga kõrged väärtused, ka 
rasedatel suurenenud 

• Valepositiivne: 
– mitmesugused maksahaigused (harva > 75 – 100 ng/ml - infektsioosne 

hepatiit, maksatsirroos, toksiline maksakahjustus, sapiteede atreesia, 
maksaabstsessid) 

– autoimmuunsed haigused 

 

 

http://radiology.uchc.edu/eAtlas/GI/601b.htm


Maliigne melanoom 

• Valikmarker puudub. 

• Eelistada kindlasti biopsiat. 

 

S-100  –spetsiifiline 98,7% IV staadiumis, I st 4-9% 
Valepositiivsuse põhjused :  

• Ajukahjustus 

• Neerupuudulikkus 

• Lapseiga 

• Mõni muu kasvaja  

 

Sensitiivne ja spetsiifiline progressiooni näitaja. 



 
Take-home messages 

 • Kasvajamarkereid ei kasutata sõeluuringuteks kliiniliselt 
tervetel isikutel! Markeri puudumine ei välista kasvajat. 
 

• Kasvajate diagnostika ei põhine üldjuhul 
kasvajamarkeri määramisel. 

 
• Ajas dünaamikata kasvajamarker võib olla 

valepositiivne. 
 

• Haiguse kulu seire – kontsentratsiooni suurenemine 
viitab enamasti protsessi laienemisele või 
pahaloomulisuse tekkele.  

 
• Ravi tõhususe seire – kontsentratsiooni vähenemine 

viitab heale ravivastele, kontsentratsiooni 
suurenemine võib tähendada retsidiivi.  

  



 
Tänan tähelepanu eest! 

 Kasvajamarkerid tekitavad laboris probleeme nii 
mittestandardiseerituse kui interpretatsiooniraskuste 
tõttu. 

 


