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Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po 
chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Mianem nowotworów złośliwych 
określa się grupę około 100 schorzeń, które zostały sklasyfikowane w Międzynaro-
dowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

W ciągu ostatnich trzech dekad liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce 
wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140,5 tys. zachorowań. 
Najczęściej występującymi nowotworami u mężczyzn są nowotwory płuca stano-
wiące około 20% zachorowań na nowotwory. W dalszej kolejności znajduje się rak 
gruczołu krokowego (13%), rak jelita grubego (12%) i rak pęcherza moczowego (7%) 
oraz nowotwory rzadziej występujące jak rak żołądka, nerki, krtani, białaczki i chło- 
niaki. Wśród kobiet najczęstszym nowotworem jest rak piersi stanowiący ponad 
20% zachorowań. Nowotwory jelita grubego są drugim co do częstości nowotwo-
rem występującym u kobiet (10%). Trzecie miejsce zajmuje rak płuca (9%). W dal- 
szej kolejności są nowotwory trzonu macicy (7%), jajnika (5%), szyjki macicy, nerki, 
żołądka i tarczycy.

Wpływ na liczbę nowo rejestrowanych zachorowań ma niewątpliwie systematycz-
ny rozwój metod diagnostycznych. Postęp w tym zakresie przyczynia się również do 
wzrostu liczby wcześnie rozpoznawanych nowotworów, w przypadku których szan- 
sa skutecznego leczenia jest dość wysoka, jednak odsetek tych przypadków jest 
cały czas niewystarczający i do gabinetów lekarskich często trafiają pacjenci w sta- 
dium uogólnionego procesu nowotworowego, co utrudnia skuteczne leczenie. Znacz- 
nymi możliwościami pomocy klinicystom dysponują laboratoria oferujące specjali-
styczną diagnostykę biochemiczną, molekularną i genetyczną.

W diagnostyce laboratoryjnej chorób nowotworowych wykorzystuje się fakt, że 
komórki nowotworowe cechują się zdolnością wytwarzania i uwalniania do płynów 
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ustrojowych szeregu swoistych dla nich substancji oraz związków występujących 
w warunkach fizjologii, ale w znacznie mniejszych stężeniach lub tylko na pewnym 
etapie rozwoju człowieka (np. w życiu płodowym). Organizm chorego w odpowiedzi 
na rozwijający się nowotwór dokonuje wielu zmian, w tym również metabolicznych 
co ma wyraz w stężeniu czy aktywności wskaźników biochemicznych, które mogą 
być też wyrazem stanów klinicznych o innej etiologii, a więc o mniejszej swoistości 
dla nowotworów. Aktualnie mianem markerów nowotworowych określa się także 
cechy charakteryzujące tkanki czy komórki nowotworowe, takie jak markery cyto- 
genetyczne, np. mutacje w onkogenach i genach supresorowych lub aberracje chro- 
mosomalne.

Markery nowotworowe znajdują zastosowanie we wszystkich fazach proce-
su diagnostycznego, takich jak:

badania przesiewowe (profilaktyka nowotworów),
rozpoznanie toczącego się procesu nowotworowego w korelacji z konkretnymi 
objawami,
określanie stopnia zaawansowania choroby (zależność poziomu markera od za- 
awansowania procesu nowotworowego),
lokalizacja zmian nowotworowych w obrębie narządu (markery narządowo 
swoiste),
monitorowanie skuteczności leczenia (ocena progresji/regresji choroby po zas- 
tosowanej operacji czy radioterapii/chemioterapii, wykrycie wznowy),
wyznaczanie potencjalnego celu terapeutycznego dla nowych leków.

Oznaczanie markerów jest ekonomicznym i nieinwazyjnym badaniem mogącym 
w pewnych przypadkach zastąpić kosztowną i bardziej obciążającą diagnostykę.

Aspekty interpretacyjne

W praktyce klinicznej diagnostyki chorób nowotworowych problemem ograniczają-
cym jednoznaczną diagnozę są czułość i swoistość diagnostyczna oraz wartość 
predykcyjna. Badanie poziomu markerów prawie nigdy nie jest jedyną przesłanką  
do postawienia diagnozy. Rozpoznanie w głównej mierze opiera się o badania histo-
patologiczne i cytologiczne. Nieprawidłowe stężenia markerów nowotworowych są 
jednak dla lekarza zazwyczaj podstawą wdrożenia bardziej szczegółowej diagnosty-
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ki, a w połączeniu z obrazem klinicznym pacjenta oraz wywiadem stanowią inte- 
gralną całość procesu, którego głównym celem jest potwierdzenie lub wykluczenie 
zmian złośliwych. 

Z uwagi na fakt, iż większość markerów nowotworowych nie jest produkowana 
tylko przez komórki guza, jak również różnice ilościowe ocenianych parametrów       
w zmianach łagodnych i złośliwych, markery można sklasyfikować w trzech podsta-
wowych grupach:

Markery nowotworowe charakteryzujące się wysoką czułościa i wysoką 
swoistością – do tej grupy zaliczamy kalcytoninę oraz ß-HCG, które pomimo 
produkcji w warunkach fizjologii (np. ß-HCG w czasie ciąży), w sytuacjach patolo-
gicznych, w przypadku znaczącego wzrostu zawsze wskazują na obecność zmiany 
nowotworowej.

Markery o różnej swoistości i czułości – CEA, AFP, PSA, CA125, CA15-3, CA19-9 
i inne. Poziomy tych markerów w surowicy w początkowej fazie toczącego się pro- 
cesu nowotworowego nie różnią się istotnie od tych stwierdzanych u osób zdro- 
wych czy w łagodnych zmianach. Jednak w stanach zaawansowanych ich wysokie 
stężenia mogą jednoznacznie potwierdzać zmiany złośliwe. Dysfunkcje innych na- 
rządów jak marskość wątroby, przewlekła obturacyjna choroba płuc czy niewydol-
ność nerek mogą powodować fałszywie pozytywny wzrost poziomu tych marke-
rów,  jednakże wartości powyżej uznanych za symptomatyczne, nie są spotykane u 
zdrowych osób i z dużym prawdopodobieństwem wskazują na obecność nowotwo-
ru lub charakteryzują się wysoką wartością predykcyjną progresji choroby czy obec- 
ności przerzutów (np. wzrost wartości CEA ponad 50 ng/ml z 95% prawdopodobień-
stwem przemawia za progresją choroby i obecnością przerzutów – jest to marker 
uznawany za uniwersalny marker przerzutów nowotworowych).
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Markery o różnej czułości i niskiej swoistości – cytokeratyny (TPS, TPA) oraz 
większość enzymów szlaku glikolitycznego (PHI, LDH). Koncentracja tych parame-
trów zależy od stanu zaawansowania i rozmiaru guza, równie wysokie wartości 
stwierdzane są w wielu innych schorzeniach niezwiązanych z chorobą podstawową 
(np. zapalenie wątroby, zawał serca czy zapalenie płuc).

W związku ze zróżnicowaną swoistością, ograniczającą właściwą interpreta-
cję wyników markerów nowotworowych, zasadne jest kierowanie się poniż-
szymi kryteriami:

Poziom markera w surowicy. Poziom w granicach normy nie może wykluczyć 
nowotworu, tak jak przekroczenie norm nie jest równoznaczne z diagnozą. Niski 
poziom markera wskazuje na niskie prawdopodobieństwa obecności procesu 
nowotworowego. Im wyższa koncentracja markera, tym większe prawdopodobień-
stwo obecności nowotworu złośliwego. Np. stwierdzane wartości CA125 czy 
CA19-9 ponad 1000 U/ml, a w przypadku CEA ponad 25 ng/ml sugerują obecność 
nowotworu złośliwego z ponad 95% prawdopodobieństwem.

Wykluczenie zmian łagodnych. Stwierdzenie wzrostu poziomu markera nowotwo-
rowego zawsze sugeruje konieczność wykluczenia zmian niebędących zmianami 
złośliwymi. Wzrost markera może być wynikiem zmian o innej etiologii w tkankach, 
w których zachodzi produkcja markera lub zmian w narządach odpowiedzialnych za 
ich katabolizm i usuwanie z organizmu (wątroba, nerki). Na przykład podczas in- 
terpretacji wyników SCCA (antygen raka płaskonabłonkowego) należy zwrócić uwa- 
gę na jego częsty wzrost w złuszczeniowych chorobach dermatologicznych, czy 
wyższe uzyskiwane wartości markera CEA u palaczy. Większość markerów wyka-
zuje również umiarkowany wzrost w przypadku zaburzeń wątroby (zapalenie, mars- 
kość) czy niewydolności nerek. Ograniczenie katabolizmu i/lub eliminacji może wów- 
czas skutkować 2-4 krotnym wzrostem powyżej górnej wartości zakresu referencyj-
nego w przypadku takich markerów jak np. CEA, CA125, ProGRP, CYFRA 21-1.

Obserwacja poziomu markera. Pojedynczy wynik, wykazujący nawet dość znacz-
ny wzrost w przypadku niejednoznacznej sytuacji klinicznej wymaga dwóch bądź 
trzech oznaczeń powtórnych uwzględniających odstęp pomiędzy oznaczeniami 
związany z okresem półtrwania markera (średnio czas ten wynosi 15-20 dni dla 
większości markerów). Jeżeli poziom markera pozostaje na tym samym poziomie 
i/lub w kolejnych oznaczeniach wykazuje tendencje wzrostu (>25% od wartości 
wyjściowej) to obecność zmian złośliwych jest bardzo prawdopodobna. Brak 
wzrostu lub nawet obserwowany spadek poziomu markera przemawia za inną, nie 
nowotworową patologią.
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Dyskutując o wartości wyników oznaczeń markerów nowotworowych nie można 
nie wspomnieć o problemach natury technicznej. 

Powodem różnic uzyskiwanych wyników może być brak swoistości przeciwciał, 
reakcje krzyżowe czy obecność przeciwciał heterofilnych maskujących prawidłową 
reakcję. Należy pamiętać, że aby właściwie porównać i zinterpretować wyniki mar- 
kerów nowotworowych, muszą być one oznaczone w tym samym systemie apara-
turowym i odczynnikowym, najlepiej w tym samym laboratorium. Laboratoria pos- 
ługują się różnymi metodami i systemami aparaturowymi, może to znacznie ograni-
czać wiarygodną interpretację kilku wyników tego samego markera uzyskanych        
z różnych laboratoriów. Przytoczone w niniejszym informatorze normy obowiązują    
w laboratoriach sieci ALAB.

Monitorowanie odpowiedzi na leczenie to w zasadzie główny cel wykorzystania 
oznaczeń markerów nowotworowych. Większość wytycznych zaleca seryjne wyko-
nywanie oznaczeń po zastosowanym leczeniu co 2-3 tygodnie z oceną zmian pozio-
mów markerów. Powszechnie przyjmuje się, iż zmiana poziomu markera o 50% jest 
znamienna i wskazuje na progresję lub remisje w zależności od kierunku obserwo-
wanej zmiany. Zaleca się też ocenę utrzymania się tendencji spadku lub wzrostu.

Kolejnym zastosowaniem dla markerów jest ocena wznowy choroby nowotworo-
wej po wyleczeniu. Interpretacja jest podobna jak w przypadku oceny skuteczności 
leczenia. Wzrost każdego oznaczenia o co najmniej 25% od poprzedniego może 
sugerować wznowę. Należy pamiętać, że wzrost może być wynikiem zmian niezło-
śliwych, wynikających np. z zaburzeń pracy wątroby czy nerek, także jako efekt 
uboczny zastosowanego leczenia.

Zmiany w zakresie narządu, w którym rozrasta się guz mają również wpływ na stan 
ogólny pacjenta oraz wywołują zmiany w wielu podstawowych parametrach 
laboratoryjnych, które nie są charakterystyczne dla samego nowotworu, ale dla 
tkanki, w której dochodzi do zaburzeń wskutek toczącego się procesu rozrostowego. 
Anemia, hipoproteinemia, hiperbilirubinemia, wysokie OB czy obecność krwi utajo-
nej w kale mogą być również pierwszymi objawami choroby nowotworowej. Hiper-
kalcemia, może być przyczyną zmian przerzutowych do kości w przypadku raka 
prostaty czy raka piersi. Niektóre zmiany częściej towarzyszą zaawansowanym sta- 
diom choroby nowotworowej. Sugeruje się, aby u każdego pacjenta w wieku powy-
żej 50-tego roku życia zmiany tych podstawowych parametrów laboratoryjnych by- 
ły podstawą wdrożenia ukierunkowanej diagnostyki różnicowej zmian nienowotwo-
rowych i nowotworowych o różnym charakterze.
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Przegląd aktualnie stosowanych markerów

Markery nowotworowe

Antygen karcynoembrionalny (CEA)

Należy do białek błon komórkowych. Wielkocząsteczkowa glikoproteina, głównie 
identyfikowana jako marker wznowy lub odległych przerzutów, szczególnie w raku 
jelita grubego. Fizjologicznie jest produkowana w okresie płodowym przez komórki 
przewodu pokarmowego i trzustki, a po urodzeniu w niewielkich ilościach przez ko- 
mórki jelit, trzustki i wątroby. Jego funkcja fizjologiczna jest nieznana, choć istnieją 
przypuszczenia, iż może pełnić funkcję ochronną wobec nabłonka trawiennego 
związaną z mechanizmem rozpoznawania komórek i mechanizmem adhezji z uwagi 
na podobieństwo do immunoglobulin.

Poziom w surowicy

U zdrowych niepalących osób stężenie CEA wynosi poniżej 5 ng/ml, u osób 
palących można zaobserwować wyższe stężenia, jednak zwykle nie przekracza-
jące 10 ng/ml (u ok. 5-10% palaczy nawet do 15 ng/ml, oznaczane na aparacie 
firmy Siemens).

Przydatność kliniczna

Wzrost poziomu tego markera jest uznawany za uniwersalny wskaźnik przerzu-
tów nowotworowych. Posiada również wysoką wartość diagnostyczną w oce- 
nie leczenia raka płuca czy raka jelita grubego. Obniżenie stężenia tego markera 
w czasie 6 tygodniu i utrzymanie niskiego stężenia w kolejnych badaniach 
uznaje się za potwierdzenie skuteczności leczenia. Stężenie CEA jest podwyż-
szone w gruczolakach, raku żołądka, trzustki, piersi, płuc, nowotworach narządu 
rodnego, pęcherza moczowego i prostaty, a także w nowotworach nienabłonko-
wych (neuroblastoma, mięsaki, białaczki, chłoniaki złośliwe). Jego poziom 
szczególnie wzrasta w zaawansowanych stadiach choroby. Wzrost stężenia 
markera można zaobserwować również w wielu chorobach nienowotworowych 
czy w zmianach o charakterze łagodnym, np. zapalenie, marskość wątroby, 
przewlekłe zapalenie trzustki, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, wrzo- 
dziejące zapalenie jelita grubego. Jednak w stanach tych poziomy rejestrowane 
nie przekraczają zazwyczaj 25 ng/ml, a wartość ponad 50 ng/ml z 95% prawdo-
podobieństwem przemawiają za progresją i/lub przerzutami odległymi.  Niestety 
niska swoistość i niewysoka czułość nie pozwala wykorzystać go w diagnosty-
ce różnicowej chorób nowotworowych oraz w badaniach przesiewowych.
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Specyficzny antygen gruczołu krokowego – PSA

PSA  to glikoproteina wytwarzana głównie w komórkach nabłonkowych kanalików 
gruczołowych stercza. Fizjologiczną rolą PSA jest upłynnianie nasienia. Nie jest on 
swoisty dla raka stercza, jednak jest swoisty narządowo wobec tkanki gruczołu 
sterczowego. PSA wydzielają zarówno komórki zdrowe jak i rakowe.

Poziom w surowicy

Prawidłowe stężenie tego antygenu w płynie nasiennym  mieści się w grani-
cach 0,5 -5,0 g/l, a w surowicy 4,0 ng/ml (oznaczane na aparacie firmy Sie- 
mens).

Przydatność kliniczna

Podwyższone stężenie można zaobserwować zarówno u chorych z rakiem ster- 
cza, jak i z gruczolakiem. Przy stężeniach PSA powyżej 10 ng/ml prawdopodo-
bieństwo raka wynosi powyżej 90%.  Przy wartościach powyżej 100 ng/ml PSA 
jest samodzielnym wskaźnikiem raka stercza szczególnie w obecności bólów 
kostnych wskazujących na istnienie przerzutów. Po chirurgicznym usunięciu 
stercza, poziom PSA powinien spaść do wartości śladowych <0,01 ng/ml, jego 
wzrost w kolejnych badaniach może świadczyć o wznowie choroby nowotwo-
rowej.

AFP – alfa-fetoproteina

Alfa-fetoproteina jest glikoproteiną, produkowaną już w życiu płodowym przez 
woreczek żółtkowy, wątrobę i przewód pokarmowy płodu. AFP u kobiet w ciąży 
może być bardzo wysoka. Nadmierny wzrost poziomu AFP we krwi ciężarnej 
między 14 a 18 tygodniem ciąży wskazuje na obecność wad rozwojowych cewy 
nerwowej i mózgu płodu, natomiast obniżenie poziomu na obecność zespołu Dow- 
na, dlatego może być także wykorzystywany do badań w kierunku trisomii 21 (nis- 
kie stężenie AFP utrzymujące się po 10 tygodniu ciąży jest wskaźnikiem obecności 
zespołu Downa u dziecka).

Poziom w surowicy

Poziom AFP jest często bardzo wysoki u noworodków, jednak w ciągu kilku 
pierwszych miesięcy życia spada do wartości <10 ng/ml. Wartości referencyj-
ne w życiu dorosłym 0,0-8,0 ng/ml (oznaczane na aparacie firmy Siemens).

Przydatność kliniczna

Znaczny wzrost AFP obserwuje się u pacjentów z pierwotnym rakiem wątroby, 
u niewielkiego odsetka osób z przerzutami nowotworowymi do wątroby, w no- 



10

wotworach zarodkowych jądra i jajników. Oznaczanie AFP można wykorzystać 
w diagnostyce różnicowej nowotworów złośliwych i łagodnych. W przypadku 
podwojenia stężenie AFP w czasie 10-80 dni najprawdopodobniej mamy do czy- 
nienia z nowotworem złośliwym. AFP jest markerem nowotworowym o bardzo 
wysokiej czułości i swoistości, dzięki czemu może być wykorzystywany w ba- 
daniach przesiewowych u osób z grup wysokiego ryzyka wystąpienia raka 
wątroby. 

Pamiętać trzeba, że nienowotworowe choroby wątroby związane z równocze-
sną jej regeneracją również mogą zwiększać stężenie AFP. Wyniki fałszywie 
dodatnie w przypadku AFP obserwujemy szczególnie w przebiegu marskości 
wątroby, infekcji wątroby, toksycznych chorób wątroby (np. paracetamol) lub       
w innych typach chorób wątroby. W takich wypadkach zazwyczaj obserwuje 
się umiarkowany wzrost do 100 ng/ml.

Podjednostka β ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej – β-HCG

β-HCG to jedna z dwóch podjednostek ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej.          
W stanach fizjologicznych jest ona wytwarzana przez syncytiotrofoblast łożyska i we 
krwi obserwujemy jej wzrost podczas ciąży. Zapobiega ona inwolucji ciałka żołtego, 
przez co utrzymuje wysoki poziom progesteronu niezbędnego do utrzymania ciąży.

Poziom w surowicy

Wartości fizjologiczne β-HCG są śladowe, dla kobiet niebędących w ciąży i dla 
mężczyzn nie przekraczają 2 U/l (oznaczane na aparacie firmy Siemens). Nie- 
wielki wzrost β-HCG opisano u kobiet na diecie wegetariańskiej, w okresie me- 
nopauzy i pacjentów używających marihuany.

Przydatność kliniczna

Oznaczanie poziomu β-HCG w moczu (suche testy) lub w surowicy (met. ELISA) 
służy jako test ciążowy, ktorego czułość jest równa 100%, a specyficzność około 
85%. Znaczący wzrost β-HCG u kobiet, po wykluczeniu ciąży wskazuje ze 100% 
czułością na obecność nowotworu złośliwego – nabłoniaka kosmówkowego lub 
stanu przedrakowego – zaśniadu groniastego. 

Poziom β-HCG może być podwyższony w 50-85% nienasieniakowych i w 20% 
przypadków nasieniakowych guzów jąder. W tych przypadkach jego oznaczanie 
powinno być skojarzone z oznaczaniem poziomu AFP. Mniejszy wzrost poziomu 
β-HCG można zaobserwować również w przypadku nowotworów nietrofobla-
stycznych jelita grubego, wątroby, płuc, trzustki, żołądka, jajnika, piersi i nerek.



11

CA 125

Antygen nowotworowy CA 125 jest białkiem powierzchniowym z rodziny mucyn, 
glikoproteiną wytwarzaną przez komórki nabłonka wyścielającego jamy ciała płodu, 
a także przez prawidłowy nabłonek otrzewnej, osierdzia, opłucnej, śluzówki szyjki 
macicy, jajowodów i endometrium. Pełni rolę bariery nawilżającej, zabezpieczającej 
powierzchnię komórek nabłonkowych przed obcymi cząsteczkami i czynnikami in- 
fekcyjnymi. W prawidłowych komórkach jajnika produkcja CA 125 jest niewielka, 
natomiast jest bardzo nasilona w komórkach raka jajnika.

Poziom w surowicy

Wartości fizjologiczne obserwowane u kobiet to < 30,2 U/ml (oznaczane na 
aparacie firmy Siemens).

Przydatność kliniczna

Podwyższone stężenie CA 125 nie wyższe niż 200-300 U/ml występuje u kobiet 
w I trymestrze ciąży, podczas miesiączki, w stanach zapalnych wątroby, trzustki, 
przydatków, marskości wątroby i w chorobach autoimmunologicznych. W diag- 
nostyce nowotworowej CA 125 jest wykorzystywany w wykrywaniu raka jaj- 
nika surowiczego, endometrioidalnego, z komórek jasnych, niezróżnicowanego, 
a także w mniejszym stężeniu w gruczolakoraku płuc, raku piersi, endometrium, 
trzustki i wątroby. Największą czułość diagnostyczną wynosząca około 80%, 
przy poziomie odcięcia 65 U/ml, CA 125 wykazuje w stosunku do nabłonkowych 
raków jajnika. Oznaczanie wartości markera CA 125 jest bardzo przydatne            
w przypadku kontroli chorych po leczeniu chirurgicznym, a także  w trakcie che- 
mioterapii i radioterapii.

CA 15-3

Antygen nowotworowy CA 15-3 jest kolejną z rodziny mucyn glikoproteiną błon 
komórkowych, wydzielaną do mleka kobiecego jako składnik globulin cząstek lipido-
wych. Występuję on zarówno w komórkach prawidłowych, jak i w komórkach 
patologicznych raka piersi.

Poziom w surowicy

Wartości referencyjne dla dorosłych w stanie zdrowia to < 32,4 U/ml (oznacza-
ne na aparacie firmy Siemens).

Przydatność kliniczna

Podwyższone stężenie tego markera obserwuje się u kobiet będących w III try- 
mestrze ciąży, a także u osób z niezłośliwymi zmianami w piersi, marskością          
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i zmianami zapalnymi wątroby, niezłośliwymi zmianami w przewodzie pokarmo-
wym, z przewlekłą niewydolnością nerek, podczas gruźlicy i zapalenia płuc. 
Oznaczanie CA 15-3 wykorzystuje się głównie w diagnostyce raka piersi, jednak 
jego podwyższone stężenie obserwuje się również u osób cierpiących na inne 
nowotwory tj. raka jajnika, szyjki macicy, endometrium, niedrobnokomórkowe-
go raka płuca.

CA 19-9

CA 19-9 jest antygenem węglowodanowym, wydzielniczym sialylowanym antyge-
nem Lewis, identycznym z białkiem układu grupowego Lewis erytrocytów. W wa- 
runkach fizjologicznych jest wytwarzany przez komórki przewodu pokarmowego 
płodu, a w życiu dorosłym przez trzustkę, drogi żółciowe, gruczoły ślinowe i oskrzela. 
Wysokie stężenie tego białka znajduje się w wydzielinach i wydalinach: ślinie, mle- 
ku, smółce, wydzielinie oskrzeli, śluzie szyjki macicy, płynie nasiennym itp.

Poziom w surowicy

W stanie zdrowia antygen ten występuje w niewielkich ilościach nie przekracza-
jących 37 U/ml (oznaczane na aparacie firmy Siemens). Bardzo mały procent 
ludzi wcale nie wytwarza tego antygenu.

Przydatność kliniczna

Podwyższony poziom CA 19-9 występuje w chorobach zapalnych wątroby           
i trzustki, czy niewydolności nerek, jednak w chorobach tych jego poziom nie 
przekracza zwykle wartości 400 U/ml. Wysokie wartości CA 19-9 obserwujemy 
przede wszystkim w raku trzustki, wtedy wartości tego antygenu mogą wzros- 
nąć do kilku tysięcy U/ml. 

Czułość diagnostyczna CA 19-9 dla raków ogona trzustki wynosi około 60%,        
a dla raków głowy trzustki około 80%. Inne choroby nowotworowe, w których 
oznacza się CA 19-9 to: rak wątroby, rak jelita grubego, rak pęcherzyka żółcio-
wego i rak żołądka. Natomiast przy stwierdzonym podwyższonym poziomie spa- 
dek/wzrost poziomu CA 19-9 jest dobrym wskaźnikiem skuteczności bądź nie- 
skuteczności leczenia.

CA 72-4

Antygen nowotworowy 72-4 jest mucynopodobną glikoproteiną. Podczas badań 
wykryto jego obecność w wielu tkankach płodu i komórkach gruczolakoraków.          
W komórkach i tkankach prawidłowych obserwuje się jego obecność bardzo rzadko.
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Poziom w surowicy

Wartości referencyjne obserwowane u osób zdrowych nie przekraczają 5,6-8,2 
U/ml (oznaczane na aparacie firmy Roche), nie obserwuje się wzrostu jego 
stężenia w stanach zapalnych.

Przydatność kliniczna

CA 72-4 jest markerem nowotworów przewodu pokarmowego (głównie żołąd-
ka) oraz jajnika. W przypadku raka żołądka czułość rozpoznania za pomocą CA 
72-4 podnosi równoległe oznaczenie CEA, a w przypadku raka trzustki marker 
ten jest często oznaczany obok CA 19-9. 

Stężenie antygenu we krwi osób zdrowych jest bardzo niskie, a w przypadku 
chorób o charakterze zapalnym tylko sporadycznie podwyższone. W przypadku 
raka żołądka oprócz diagnostyki, jest wykorzystywany do monitorowania postę-
pów choroby i oceny radykalności leczenia chirurgicznego. Podwyższone stęże-
nie antygenu CA 72-4 obserwuje się także w przypadku raka jajnika, dlatego też 
można go stosować jako uzupełnienie wraz z oznaczaniem CA 125.  

Swoista enolaza neuronowa – NSE

Swoista enolaza neuronowa w warunkach fizjologicznych znajduje się w rdzeniu 
nadnerczy, szyszynce, w komórkach ośrodkowego i obwodowego układu nerwo-
wego.

Poziom w surowicy

Wartości referencyjne w surowicy powinny być niższe niż 18,3 μg/l (oznaczane 
na aparacie firmy DiaSorin).

Przydatność kliniczna

Swoista enolaza neuronowa jest oznaczana w nowotworach neuroendokryn-
nych tj. nerwiak zarodkowy oraz raku drobnokomórkowym płuc, raku rdzenia-
stym tarczycy. 

W przypadku drobnokomórkowego raka płuca podwyższone wartości NSE 
stwierdzane są w ponad 90% przypadków choroby uogólnionej. Poza diagnosty-
ką chorób nowotworowych jest także wykorzystywany podczas monitorowania 
przebiegu leczenia. Należy jednak pamiętać, że wysokie stężenie NSE obserwuje 
się także po urazach głowy, podczas wstrząsu septycznego i w glejakach.
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Antygen raka płaskonabłonkowego – SCCA

Antygen SCCA jest glikoproteiną. Jego obecność zaobserwowano w komórkach 
płaskonabłonkowych zarówno prawidłowych jak i nowotworowych.

Poziom w surowicy

Wartość odcinająca tego markera u osób zdrowych to 1,9 ng/ml.

Przydatność kliniczna

Niewielkie podwyższenie poziomu antygenu SCC obserwuje się u osób z choro-
bami płuc, nerek, niezłośliwymi guzami głowy i szyi. Natomiast wysokie stęże-
nia spotyka się u osób z łuszczycą. W przypadku chorób nowotworowych pod- 
wyższone stężenie antygenu SCCA stwierdza się u chorych na raka szyjki ma- 
cicy, płaskonabłonkowego raka płuc, nowotwory złośliwe głowy i szyi.  

Wzrost jego poziomu w przypadku raka szyjki macicy zależy przede wszystkim 
od stopnia zaawansowania. Oznaczanie tego markera nowotworowego wyko-
rzystuje się także podczas kontroli po chirurgicznym usunięciu nowotworu, gdy 
jego wartość spadnie w ciągu 7 dni do wartości referencyjnych świadczy              
o efektywności zabiegu (radykalności). Wzrost jego poziomu po operacji świad-
czyć może o wznowie lub przerzutach, przy czym może on wyprzedzać na kilka 
miesięcy wystąpienie objawów. 

β-2 mikroglobulina

β-2 mikroglobulina jest jednołańcuchowym białkiem, które jest obecne w błonie 
cytoplazmatycznej wszystkich komórek jądrzastych.

Poziom w surowicy

Wartość referencyjna u osób zdrowych nie przekracza 2,5 mg/l.

Przydatność kliniczna

Podwyższone stężenie β-2 mikroglobuliny obserwuje się u osób cierpiących na 
choroby autoimmunologiczne, po transplantacji narządów i z zaburzeniami od- 
porności komórkowej. 

Stany chorobowe w jakich występuje w wysokich stężeniach to przewlekła 
białaczka limfatyczna, ziarnica złośliwa i szpiczak mnogi. Wysokie wartości          
w szpiczaku wskazują na dużą aktywność choroby i niekorzystną prognozę.
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ProGRP

ProGRP to prohormon – stabilny prekursor GRP (bombezynopodobny peptyd uwal-
niający gastrynę). GRP jest neurohormonem, który wykazuje działanie autokrynnego 
czynnika wzrostu  drobnokomórkowego raka płuc. Jednak ze względu na krótki czas 
półtrwania, w diagnostyce laboratoryjnej wykorzystywany jest ProGRP. Z prowa-
dzonych badań wynika, że zastosowanie ProGRP u chorych z drobnokomórkowym 
rakiem płuc jest lepsze niż oznaczanie NSE. Jego podwyższone stężenie może być 
również obserwowane u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i raku rdzenia-
stym tarczycy.

Poziom w surowicy

Wartość referencyjna u osób zdrowych < 35,5 ng/l.

Markery dynamiki procesu nowotworowego

Cytokeratyny

Grupę tę tworzą białka strukturalne, które pełnią kluczową rolę w procesach podzia-
łu i różnicowania komórek. Transformacja nowotworowa komórek zwiększa ich 
uwalnianie do przestrzeni pozakomórkowej bez zmian ich składu. Wzrost poziomu 
cytokeratyn w osoczu/surowicy odzwierciedla masę guza oraz dynamikę jego proli- 
feracji, związaną z zahamowaniem lub przyspieszeniem wzrostu guza. Należą do tej 
grupy: TPS, TPA oraz CYFRA 21-1. Cytokeratyny wykazują specyfikę komórkową nie 
mają natomiast specyfiki narządowej, tzn. że za ich pomocą można oceniać dynami-
kę procesu, a nie jego lokalizację.

Tkankowy antygen polipeptydowy – TPA

Występuje on w komórkach nabłonkowych i jest on uwalniany do krążenia           
w chwili ich destrukcji. U osób zdrowych obserwuje się TPA na poziomie < 95 
U/l. Jego podwyższone stężenie występuje w stanach zapalnych, niezłośliwych 
zmianach wątroby, płuc i narządu moczowo-płciowego. W przypadku chorób 
nowotworowych tj. nowotworów przewodu pokarmowego, jajnika, stercza, 
płuc, pęcherza moczowego, piersi stężenie tkankowego antygenu polipeptydo-
wego również wzrasta, szczególnie w stadiach zaawansowanych. 

TPA jest markerem o niskiej czułości i swoistości narządowej, dlatego ogranicza 
to jego wykorzystanie na niektórych etapach diagnostyki nowotworowej. TPA 
jest uważany za marker procesów obumierania, niezależnie od ich etiologii.
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Tkankowy swoisty antygen polipeptydowy – TPS

Jest markerem proliferacji komórkowej. Zwiększenie aktywności proliferacyjnej 
komórki nowotworowej wiąże się z wcześniejszym nawrotem choroby. Warto-
ści u osób zdrowych to zazwyczaj <83 U/L. W przypadku tego markera uzyska-
no najwyższe dodatnie i ujemne wartości predykcyjne w diagnostyce raka szyjki 
macicy. Koreluje z aktywnością choroby i rokowaniem w raku płuc.

CYFRA 21-1

CYFRA 21-1 to rozpuszczalny w osoczu fragment cytokeratyny 19. Jest ona pro- 
dukowana przez nabłonek jednowarstwowy prosty i pseudowielowarstwowy 
nierogowaciejący. 

Stężenie u osób zdrowych nie przekracza 3,3 ng/ml. Niewielki wzrost obserwuje 
się w niewydolności nerek, gruźlicy, marskości wątroby i niezłośliwych zmia- 
nach w płucach. Wysokie stężenia tego markera obserwuję się u chorych             
z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, niektóre badania potwierdzają także jego 
rolę w nowotworach złośliwych głowy i szyi, oraz raku szyjki macicy.
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DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYBRANYCH CHORÓB 
NOWOTWOROWYCH

Rak jajnika

Częstość występowania raka jajnika u kobiet to około 5% wszystkich chorób o etio- 
logii nowotworowej. Wśród nowotworów narządu rodnego zajmuje drugie miejsce 
co do częstości występowania (po raku trzonu macicy).

Markerem  nowotworowym z wyboru jest CA 125. Czułość diagnostyczna tego mar- 
kera jest uzależniona od typu histologicznego oraz od stadium zaawansowania            
i wynosi od około 50% w przypadku I stadium zaawansowania do ponad 90% w III      
i IV stadium zaawansowania. W przypadku surowiczego gruczolakoraka jajnika 
czułość tego markera sięga niemal 100%.

W przypadku nowotworów jajnika we wczesnym stadium, największą czułość 
(92,3%) przy blisko 76% swoistości uzyskuje się dla równolegle oznaczanych marke-
rów CA 125 oraz HE4.

Badania przesiewowe

CA 125 –  Narodowy Instytut Zdrowia w USA zaleca u osób obciążonych wysokim 
ryzykiem genetycznym (rodzinne występowanie raka jajnika, obecność mutacji 
genowej BRCA-1, BRCA-2) wykonywanie raz w roku badania markera CA 125 oraz 
USG.

Diagnostyka różnicowa (zmiany złośliwe vs zmiany o innej etiologii)

Większość niepokojących objawów zlokalizowanych w podbrzuszu, jak ból przy 
oddawaniu moczu, bolesne parcie na mocz, wzdęcia czy zaparcia, uczucie pełności 
czy ucisku w podbrzuszu towarzyszyć mogą zarówno zmianom złośliwym jak i ła- 
godnym. Spośród panelu możliwych do wykorzystania markerów nowotworowych 
w diagnostyce różnicowej obserwowanych zmian najwyższą wartość uzyskał panel 
równolegle oznaczanych CA 125 oraz HE4. Dodatkowo dzięki matematycznemu 
modelowi ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorythm) można uzyskać obecnie 
najwyższą  wartość predykcyjną uzyskanych wyników dodatnich w ocenie ryzyka 
obecności raka jajnika. Ujemna wartość predykcyjna opisywana w literaturze stoso-
wanego algorytmu wyniosła 92,6-99% w zależności od badania.
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Ocena skuteczności leczenia

Leczenie chirurgiczne i chemioterapia: spadek poziomu CA 125 jest uznawany jako 
niezależny czynnik prognostyczny (normalizacja przed III kursem chemioterapii lub 
spadek o 50% po 20 dniach leczenia odpowiada pozytywnej reakcji na leczenie). Im 
niższy poziom wyjściowy markera CA 125, tym lepsza prognoza.

Wczesne wykrycie wznowy

Zalecany jest następujący rytm badań: przez 6 miesięcy po leczeniu co miesiąc, do 
roku co 2 miesiące, do 2 lat co 3 miesiące, do 5 lat co 6 miesięcy, następnie 1 raz    
w roku.

Rak szyjki macicy

W Polsce zachorowalność na raka szyjki macicy jest na średnim poziomie w stosun-
ku do innych krajów na świecie, natomiast odsetek 5-letnich przeżyć względnych     
w tym nowotworze jest jednym z najniższych wśród krajów europejskich. Najważ-
niejszą rolę w etiologii raka szyjki macicy odgrywa wczesna inicjacja seksualna, 
wczesna ciąża oraz zakażenie HPV (wykrywany niemal we wszystkich przypadkach).

Diagnostyka

Czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy jest infekcja
wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV). Potwierdzenie 
obecności w materiale z kanału szyjki macicy obecności DNA wirusa (a w szczegól-
ności genotypów wysokoonkogennych) daje lekarzowi możliwość monitorowania 
ewentualnych zmian i szybkiego wdrożenie skutecznego leczenia. Aktualnie grupa 
ALAB stosuje następujące oznaczenia:

HPV genotypowanie 37 typów – wykrywanie DNA i oznaczanie genotypu 37 
typów wirusa HPV metodą PCR oraz hybrydyzacji kwasów nukleinowych,
HPV-HR – wykrywanie DNA 12 wysokoonkogennych typów wirusa HPV (bada-
nie jakościowe bez genotypowania),
HPV-RNA – wykrywanie obecności onkogennych transkryptów E6 i E7 typów 
16, 18, 31, 33 i 45 wirusa metodą Real Time-PCR.
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W zależności od typu histologicznego nowotworu, można do monitorowania lecze-
nia i nawrotów stosować różne markery nowotworowe. Markerem z wyboru w przy- 
padku płaskonabłonkowego raka szyjki macicy jest SCCA, a czułość tego markera 
jest zróżnicowana w zależności od stopnia zaawansowania, głębokości inwazji, 
średnicy guza i wynosi od 38% do ponad 90% w zaawansowanych stadiach choroby. 

Inne markery stosowane i użyteczne w diagnostyce raka szyjki macicy to: TPS, 
CEA, CA 125 oraz CYFRA 21-1. W/g różnych autorów zestawienie dwóch markerów 
tj. SCCA oraz CEA pozwala na znaczne zwiększenie czułości. Niektóre badania 
wskazują, że jednoczesne oznaczanie TPS i SCCA pozwala na lepszą ocenę bio- 
logicznej agresywności nowotworu i wskazuje na stopień zaawansowania raka szyj- 
ki macicy. Istnieją również badania sugerujące, iż poziom markera CYFRA 21-1 do- 
brze koreluje z zaawansowaniem i inwazyjnością nowotworu do ponad 80%. W przy- 
padku gruczolakoraka szyjki macicy markerem o znacznej użyteczności jest CA 125, 
którego wzrost w tych nowotworach jest rejestrowany w przypadku ok. 52%. Wy- 
kazano również, że stężenie CA 125 przekraczające 65 U/ml może być znaczącym 
wskaźnikiem przerzutów nowotworów poza macicą.

Ocena skuteczności leczenia

Podobnie jak w przypadku oceny większości markerów oznaczanych po zastosowa-
nym leczeniu w różnych typach nowotworów, tak też w przypadku raka szyjki 
macicy, spadek poziomów ważnych klinicznie markerów wskazuje na pozytywną 
odpowiedź organizmu na zastosowane leczenie. Przeprowadzone badania różnych 
autorów potwierdziły przydatność oznaczeń SCCA oraz CYFRY 21-1 w tych przypad-
kach.

Wczesne wykrycie wznowy

Seryjne oznaczenia markera SCCA po wyleczeniu odznaczają się wysoką czułością, 
równą 60-80% (wykonywane w okresie 1-14 miesięcy) we wczesnym wykryciu 
nawrotu choroby. Podobnie CA 125 w przypadku raka gruczołowego jest niazależ-
nym prognostycznym markerem wznowy nowotworu.
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Rak jądra

Rak jądra jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn pomiędzy 20 
-tym a 49-tym rokiem życia. Wykryty odpowiednio wcześnie jest jednym z najłat- 
wiej wyleczalnych typów raka i to w 100%.   

Diagnostyka

Markery nowotworowe oznaczane są zawsze w przypadku podejrzenia raka jądra, 
oznaczenia te są podstawowym badaniem laboratoryjnym w diagnostyce tego no- 
wotworu. Prawidłowe stężenie markerów nowotworowych nie wyklucza jednak ra- 
ka jądra. Komórki nowotworów zarodkowych produkują i wydzielają do surowicy krwi 
liczne substancje. Trzy z nich wykorzystuje się w praktyce klinicznej do diagnostyki,
monitorowania leczenia i kontroli. Są to:

Alfafetoproteina (AFP): wydziela ją około 45 do 65% procent wszystkich niena-
sieniakowatych guzów zarodkowych oraz guzów nazywanych potworniakami. 
Obecność podwyższonych markerów w guzach nasieniakowych świadczy o do- 
mieszce nienasieniakowej tych guzów. Utkanie nasieniaka nigdy nie wydziela 
AFP.  Poziom AFP w surowicy krwi może być podwyższony przy uszkodzeniu 
wątroby (z przyczyn zarówno nowotworowych jak i innych).
Gonadotropina kosmówkowa (HCG): fizjologicznie jest wytwarzana przez 
prawidłowy trofoblast. Jednakże u dorosłego mężczyzny jedyną przyczyną 
podwyższonego poziomu HCG jest nowotwór zarodkowy. Stwierdza się go w 
znacznej części przypadków nienasieniaków oraz około 10-20% przypadków 
nasieniaków.
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH): należy do enzymów wątrobowych               
i wzrost jej poziomu w surowicy krwi nie jest specyficzny dla nowotworów 
zarodkowych. Może występować również w przypadku uszkodzenia wątroby 
lub mięśnia sercowego oraz w wielu innych rodzajach nowotworów. Podwyż-
szony poziom LDH w surowicy krwi obserwuje się w około 20 – 70% przypad-
ków nowotworów zarodkowych, w tym w 70% nasieniaków.

Ocena skuteczności leczenia wraz z oceną nawrotu choroby

W monitorowaniu skuteczności leczenia wykorzystuje się wszystkie powyższe 
markery. Oznaczanie LDH ma znaczenie prognostyczne. W przypadku nasieniaków 
kontrolę powinno się przeprowadziać co 4 miesiące w pierwszych 2 latach po lecze-
niu, a następnie co rok do 10 lat po zakończeniu leczenia. W przypadku nienasienia-
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ków co 3 miesiące w pierwszych 2 latach po leczeniu i co rok do 10 lat po zakończe-
niu leczenia. Przy nienasieniakach wykrytych w wyższych stadiach zaawansowania 
(> I stadium) nawet co miesiąc w pierwszym roku po leczeniu.

Rak płuca

Najczęściej występujący nowotwór wśród mężczyzn i trzeci co do częstości nowo-
twór występujący wśród kobiet (dane z roku 2010). Nowotwory płuc stanowią naj- 
częstszą przyczynę zgonów wśród kobiet, jak również wśród mężczyzn. Przyczynę 
tych złych danych epidemiologicznych w zakresie zgonów upatruje się głównie w 
późnym wykrywaniu, typie histologicznym nowotworu i wieku oraz stanie klinicz-
nym pacjenta, co często uniemożliwia radykalne leczenie chirurgiczne.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy histologiczne nowotworów płuc: drobnoko-
mórkowy (SCLC) i niedrobnokomórkowy (NSCLC).

Diagnostyka

W celu zwiększenia czułości łączy się oznaczanie kilku markerów. W przypadku 
nowotworów niedrobnokomórkowych płuc stosuje się kombinację CEA, SCCA, CA 
15-3 oraz CYFRA 21-1 (czułość tego panelu 80-90%). W przypadku nowotworów 
drobnokomórkowych ProGRP oraz NSE (czułość obu parametrów oznaczanych rów- 
nolegle 70-90%). CEA w raku płuca ma znaczenie jako niezależny czynnik predykcyj-
ny i prognostyczny. Wiele prac dowodzi, iż poziom tego markera dostarcza informa-
cji o ryzyku wznowy i przeżyciu, głównie w przypadku NSCLC. Niektóre markery 
mogą być bardzo pomocne w określeniu typu histologicznego nowotworu, co jest 
bardzo ważne w doborze leczenia i prognozowaniu. Marker SCCA przeważa w NSCLC 
i dotyczy głównie płaskonabłonkowego raka płuc. Przy podejrzeniu nowotworu płuc 
po wykluczeniu chorób skóry i niewydolności nerek stwierdzenie wyższych warto-
ści tego markera w 99% świadczy o obecności niedrobnokomórkowego raka płuc. 
Oprócz wspomnianego CEA jako niezależnego czynnika prognostycznego, wielu 
autorów wskazuje na dużą wartość wykorzystania w  praktyce klinicznej oznaczania 
przed wdrożeniem leczenia takich markerów jak CA 125, NSE, LDH, SCCA, CYFRA 
21-1. Innym często opisywanym w literaturze fachowej niekorzystnym czynnikiem  
prognostycznym jest nadmierna ekspresja EGFR. Nadmierna ekspresja EGFR 
stwierdzana jest na powierzchni komórek nowotworowych wielu nowotworów. 
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Wiąże się to z większym zaawansowaniem choroby w momencie rozpoznania oraz 
większą zdolnością komórek nowotworowych do inwazji, tworzenia przerzutów od- 
ległych, angiogenezy – a w konsekwencji – do progresji choroby nowotworowej. 
Aktywacja EGFR może być również przyczyną oporności na leczenie.

Ocena skuteczności leczenia i wczesne wykrycie wznowy

Wskaźnikiem wczesnego nawrotu choroby u chorych poddanych resekcji (leczenie
chirurgiczne jest metodą leczenia z wyboru w przypadku NSCLC) może być oznacza-
nie SCCA oraz CYFRY 21-1, które charakteryzyją się w tych przypadkach czułością 
równą 73-79%  z prawie 100 % swoistością. Najlepszą kombinacją markerów wyko-
rzystywaną w ocenie zastosowanego leczenia u pacjentów z NSCLC, u których 
wykluczono możliwość leczenia chirurgicznego, uznaje się równoległe oznaczanie 
CEA, CYFRY 21-1, SCCA oraz CA 15-3. W przypadku chorych z SCLC większość 
autorów wskazuje na użyteczność NSE oraz ProGRP, których spadek jest równo-
znaczny z pozytywną odpowiedzią organizmu na stosowaną chemioterapię.

Rak wątroby

Zachorowalność w Polsce na ten typ nowotworu jest dość niska. W 2010 roku 
zachorowalność na raka wątroby była w Polsce około 2-krotnie niższa niż średnia 
obserwowana dla krajów Unii Europejskiej. Leczeniem z wyboru jest leczenie chirur-
giczne, które w wielu przypadkach jest niemożliwe w związku ze zbyt późnym 
wykryciem. Wczesna diagnostyka jest więc ważnym czynnikiem warunkującym 
powodzenie leczenia. Czynnikami ryzyka rozwoju zmian złośliwych są: zapalenie 
wątroby typu B, typu C, nadmierne spożywanie alkoholu, marskość wątroby. 
Markerem z wyboru jest AFP.

Badania przesiewowe

Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka wątrobowo-komórkowego powinni
podlegać badaniom przesiewowym obejmującym badanie ultrasonograficzne wą- 
troby oraz stężenie AFP co 6-12 miesięcy. Pacjenci z bardzo wysokim ryzykiem 
rozwoju raka wątroby, obciążeni wywiadem rodzinnym powinni być badani co 3-6 
miesięcy.
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Diagnostyka

AFP – wartości powyżej 20 ng/ml z równolegle wykonywanymi badaniami obrazo-
wymi stanowią wysoką wartość diagnostyczną w zakresie kwalifikacji do biopsji. 
Sugeruje się, iż stwierdzenie zmian w badaniu obrazowym i wartość AFP powyżej 
200 ng/ml mogą być wystarczające dla potwierdzenia zmian złośliwych bez koniecz-
ności biopsji.

Ocena skuteczności leczenia i wczesne wykrycie wznowy

AFP jest wykorzystywane zarówno w ocenie skuteczności leczenia w przypadku 
osób, które zostały poddane leczeniu chirurgicznemu, jak również leczeniu chemio-
terapeutycznemu. Ryzyko wznowy jest wysokie i wynosi ok. 70% w ciągu pierw-
szych 5 lat, a szczególnie w ciągu pierwszych 3 lat jako wynik przerzutów pozawą-
trobowych. Dlatego monitorowanie co 3-6 miesięcy w ciągu pierwszych dwóch lat 
z udziałem oznaczania poziomu AFP wraz z badaniami obrazowymi są ważnym 
czynnikiem pozwalającym na wczesne wykrycie wznowy.

Rak prostaty

Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego jest drugim co do częstości nowotworem 
występującym u mężczyzn. Częstość występowania tego nowotworu w czasie 
ostatnich trzech dekad gwałtownie wzrosła. Może to wiązać się ze zwiększoną 
wykrywalnością nowotworu w badaniach przesiewowych. Najczęściej spotyka się 
go w grupie mężczyzn po 60-tym roku życia.

Badania przesiewowe i diagnostyka

W badaniach przesiewowych w kierunku raka prostaty wykorzystuje się oznaczanie 
poziomu PSA. Za wartość graniczną tego markera uznaję się 4 ng/ml. Na wartość 
PSA mają dodatkowo wpływ rasa i wiek.  Pierwsze oznaczenie PSA należy wykonać 
w wieku 40-45 lat. 

American Cancer Society i American Urological Association zalecają, u mężczyzn po 
50-tym roku życia, badanie poziomu PSA wraz z badaniem prostaty per rectum raz na 
rok, przez okres 10 lat. Metodą o dużej użyteczności w ocenie prawdopodobieństwa 
wystąpienia raka prostaty jest  oznaczenie wolnego PSA i jego stosunku do całkowi-
tego poziomu PSA. Pacjenci z nowotworem mają niższy poziom wolnego PSA niż 
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osobnicy z łagodnym przerostem gruczołu krokowego czy zdrowi mężczyźni. Przy 
wartościach PSA nieznacznie przewyższających górny zakres dla danego wieku, 
oznaczanie frakcji wolnej PSA (fPSA) znacznie pomaga klinicyście w podjęciu decy-
zji o konieczności biopsji. Wartości fPSA poniżej 10% z dużym prawdopodobień-
stwem wskazują na obecność raka, natomiast przy wartościach powyżej 25% praw- 
dopodobieństwo raka stercza jest niewielkie.

Ocena skuteczności leczenia i wczesne wykrycie wznowy

Poziom PSA wzrasta wraz ze stadium zaawansowania choroby nowotworowej. 
Dlatego też marker ten może być wykorzystywany w rokowaniu. Niższe wartości 
stężenia PSA przed operacją korelują z prognozowaniem dłuższego przeżycia. 
Niewykrywalne poziomy PSA w ciągu 6 tygodni po leczeniu są pozytywnym wskaź-
nikiem radykalności zabiegu. Sugeruje się też, że oznaczanie w surowicy stężenia 
IL-6 po radykalnym usunięciu prostaty może być czynnikiem pozwalającym przewi-
dzieć ryzyko nawrotu. W przypadku nawrotu po leczeniu radioterapią badacze 
sugerują, że wzrost PSA o 2 ng/ml powyżej najniższego osiągniętego stężenia  jest 
związany ze wznową. W porównaniu z radykalną prostatektomią, u pacjentów 
leczonych radioterapią obniżenie poziomu PSA następuje dużo wolniej, a spadek 
stężenia do wartości poniżej 0,5 ng/ml związany jest z dobrym rokowaniem.

Nowe możliwości diagnostyki raka stercza

Rozwój genetyki i biologii molekularnej w ostatnim czasie pozwolił na opracowanie 
nowoczesnych testów genetycznych, które coraz częściej wprowadzane są do 
praktyki onkologicznej. Testy te pozwalają wcześnie wykryć raka stercza i wdrożyć 
właściwe postępowanie terapeutyczne. PCA3 to gen, którego produktem jest nieko-
dująca cząsteczka RNA. Jego ekspresja może być nawet 80-krotnie wyższa w raku 
stercza niż w łagodnym rozroście gruczołu krokowego. Nie stwierdza się również 
jego ekspresji w innych tkankach co sprawia, że test PCA3 może być wykorzystany 
jako czynnik predykcyjny wykrycia raka gruczołu krokowego. 

Badanie jest wykonywane w moczu po masażu gruczołu krokowego. Wynik bada-
nia podawany jest jako stosunek mRNA PCA3 do mRNA PSA, a jego wartość 
koreluje ściśle z obecnością i wielkością procesu nowotworowego rozwijającego 
się w gruczole krokowym. Wartość powyżej 35 wskazuje na zwiększone ryzyko 
obecności raka stercza. Interpretacja wraz z wynikiem PSA z dużą czułością oraz 
swoistością koreluje ze wskazaniami do wykonania biopsji.
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Rak piersi

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet w Polsce i dru- 
gą, po raku płuca, przyczyną zgonów powodowanych przez nowotwory złośliwe. 
Wśród czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu najważniejsze to wiek i nosiciel-
stwo mutacji niektórych genów, przede wszystkim BRCA1 i BRCA2.  Jednak niewy-
krycie mutacji w tych genach nie jest tożsame z brakiem możliwości rozwoju raka 
piersi czy jajnika, gdyż mutacje te w ogólnej populacji chorych na raka piersi to ok. 
3-5% przypadków. Nosicielstwo tych mutacji wiąże się jednak z ponad 10-krotnie 
wyższym ryzykiem zachorowania na ten nowotwór.

Badania przesiewowe i diagnostyka

Badania przesiewowe to głównie badania obrazowe: mammografia i USG oraz sa- 
mokontrola. Diagnostyka zmian stwierdzonych w badaniach obrazowych obejmuje 
przede wszystkim badanie histopatologiczne. Najczęściej stosowanymi markerami 
nowotworowymi w raku piersi są antygeny z rodziny MUC-1 – głównie CA 15-3, 
który wykazuje najwyższą czułość w stosunku do tego nowotworu i CEA. Inne 
markery nowotworowe tj. cytokeratyny (TPA, TPS i CYFRA21-1) i onkoproteiny 
(HER-2) są używane w  ocenie przerzutów oraz w procesie doboru leczenia. Poziomy 
CA 15-3 i CEA według większości autorów, są ściśle związane z etapem rozwoju 
choroby nowotworowej. Europejska grupa do spraw markerów nowotworowych 
(EGTM) uznaje, iż wysokie wartości markerów CA 15-3 (>50 IU/ml) oraz CEA (>20 
ng/ml) mogą być wyrazem obecności przerzutów nowotworowych.

Ocena skuteczności leczenia i wczesne wykrycie wznowy

Większość badań wskazuje na wysoką wartość prognostyczną markerów CA 15-3 
oraz CEA. Pacjentów z wysokimi wartościami przedoperacyjnymi tych markerów 
cechuje dużo wyższe prawdopodobieństwo nawrotu choroby. Duże znaczenie w 
doborze metody leczenia ma ustalenie rodzaju receptorów obecnych w komórkach 
raka piersi. U około 75% chorych na raka piersi są obecne receptory hormonalne 
estrogenowe (ER) i progesteronowe (PR), a w przybliżeniu u 10% z nich występuje 
także zwiększona  ekspresja HER-2, która poza niekorzystnym wpływem na rokowa-
nie stanowi także czynnik warunkujący mniejsze korzyści z leczenia hormonalnego. 
W progresji i przerzutowaniu nowotworów szczególną uwagę zwraca się na uroki-
nazowy aktywator plazminogenu (uPA) oraz inhibitor aktywatora plazminogenu 
(PAI), których ekspresja wykazuje istotną wartość prognostyczną. Pomimo braku 
szerokich rekomendacji dla wykorzystania markerów do wczesnej diagnostyki 
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nawrotu choroby, wielu autorów sugeruje ich znaczną wartość w tym zakresie. Do 
markerów najczęściej wykorzystywanych należą TPS, CEA, CA 15-3, a także on- 
koproteina HER-2 (głównie u osób ze stwierdzaną nadekspresją w guzie pierwot-
nym).

Rak żołądka

Rak żołądka jest czwartym co do częstości występowania nowotworem wśród 
mężczyzn i drugim co do umieralności nowotworem złośliwym w całej populacji 
chorych na nowotwory. Kobiety zapadają na ten typ nowotworu średnio 1,5-krotnie 
razy rzadziej niż mężczyźni. Największym czynnikiem ryzyka tego nowotworu jest in- 
fekcja Helicobacter pylori i palenie tytoniu, a w mniejszym stopniu alkohol i niepra- 
widłowa dieta.

Diagnostyka

Wczesnej postaci nie towarzyszą charakterystyczne objawy. Rozpoznanie opiera się 
na badaniu histopatologicznym materiału pobranego w czasie gastroskopii. Marke-
rami nowotworowymi używanymi w diagnostyce raka żołądka są CEA, CA 19-9 i 
CA 72-4. Oznaczanie równoległe tych trzech markerów znacznie zwiększa czułość 
diagnostyczną, która jest uzależniona od zaawansowania nowotworu i częściej 
stwierdza się wzrost tych markerów w przypadkach z obecnymi przerzutami, w tym 
głównie do wątroby. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono nowemu biomar-
kerowi jakim jest kinaza pirogronianowa M2 guza (M2-PK). Nie jest ona powiązana 
z żadnym konkretnym organem, ani z żadnym rodzajem komórek, odzwierciedla 
natomiast stan metaboliczny guza. W zdrowych tkankach kinaza pirogronianowa 
występuje w postaci tetrameru. Natomiast we wszystkich przypadkach nowotwo-
rów, w tym w guzach żołądkowo-jelitowych, wykazano nieaktywną formę dwujed-
nostkową – M2.  Marker ten może być z powodzeniem wykorzystywany jako nowa 
dodatkowa opcja diagnostyczna.

Rokowanie i wczesne wykrycie wznowy

Markery CEA, CA 19-9 oraz CA 72-4 wykorzystywane są również jako czynniki 
prognostyczne – im niższe poziomy wyjściowe tych markerów, tym czas przeżycia 
jest dłuższy. Niektóre badania potwierdziły bardziej agresywny przebieg choroby 
zależny od poziomu markera AFP. W przypadku monitorowania chorych po leczeniu 
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operacyjnym stosowanie trzech markerów nowotworowych CA 19-9, CEA i CA 
72-4 również wykazuję dużą wartość diagnostyczną wczesnej oceny przerzutów.  

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośli-
wych. Objawy zależą od jego lokalizacji i stopnia zaawansowania. Symptomatologia 
raka jelita grubego najczęściej dotyczy utajonego krwawienia.

Badania przesiewowe i diagnostyka

W tego rodzaju nowotworach badania przesiewowe stanowią zasadniczą metodę  
profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Wykrycie gruczolaków i raka we wczesnych sta- 
diach pozwalaja na wdrożenie leczenia radykalnego. Podstawowy schemat badania 
przesiewowego powinien być stosowany u wszystkich powyżej 50-ego roku życia. 
W przypadku obciążającego wywiadu rodzinnego granica wieku spada oraz w uza- 
sadnionych przypadkach wykonuje się badania genetyczne w kierunku FAP (polipo-
watość gruczolakowa jelita grubego), określające obecność mutacji w genie APC. 
Protokół badania przesiewowego obejmuje badanie kału na krew utajoną oraz ko- 
lonoskopię w  przypadku dodatniego badania na krew utajoną. 

Od niedawna można uzupełnić diagnostykę badaniem markera M2-PK (kinaza piro- 
gronianowa M2 guza). Badanie to można wykonywać w kale i w osoczu. Badanie 
w kale ma cechy dobrego, nieinwazyjnego parametru przesiewowego, w/g niektó-
rych autorów wykazującego wyższą wartość niż badanie krwi utajonej. Wobec sła- 
bej akceptacji w społeczeństwie metod endoskopowych może stanowić wymierną 
korzyść w zmniejszeniu śmiertelności związanej ze zbyt późnym wykryciem zmian 
złośliwych. Markerem oznaczanym w przypadku diagnostyki raka jelita grubego jest 
CEA, choć w przypadkach o niskim zaawansowaniu procesu wynik badania może 
być prawidłowy. 

W badaniach przesiewowych i diagnostyce wykorzystuje się również metylowaną 
septynę 9 DNA. Powstaje ona w wyniku specyficznej reakcji zachodzącej u pacjen-
tów z rakiem jelita grubego. Produkt tej reakcji nie jest obecny u zdrowych osób. 
Wykrycie metylowanej septyny 9 DNA jest związane z wysokim prawdopodobień-
stwem wystąpienie raka jelita grubego u pacjenta.



28

Ocena skuteczności leczenia i wczesne wykrycie wznowy

Zalecenia obejmują oznaczanie CEA przed zabiegiem w celu oceny zaawansowania.
Monitorowanie chorych po radykalnym leczeniu powinno obejmować oznaczanie 
CEA co 3-6 miesięcy przez 3 lata i co 6 miesięcy przez kolejne 5 lat. W przypadkach
zaawansowanych, z obecnymi przerzutami, regularne pomiary markerów nowotwo-
rowych umożliwiają obserwacje skuteczności zastosowanego leczenia chemiotera-
peutycznego. Zalecane jest wówczas oznaczanie CEA co 2-3 miesiące. Czułość 
wykrywania wznowy przy pomocy CEA jest wysoka i zazwyczaj wzrost poziomu 
tego markera jest pierwszym sygnałem jeszcze przed diagnostyką obrazową i ob- 
jawami klinicznymi. Wczesny wzrost CEA częściej dotyczy przerzutów wątrobo-
wych i zaotrzewnowych.

PODSUMOWANIE: SUGEROWANE OZNACZENIA 
W DIAGNOSTYCE NOWOTWORÓW

Powyższe badania są dostępne w ofercie laboratoriów ALAB. Adresy la- 
boratoriów i Punktów Pobrań znajdą Państwo na naszej stronie interneto-
wej www.alablaboratoria.pl.

Rak jajnika

Nowotwór Marker nowotworowy

Rak szyjki macicy

Rak jądra

Rak płuca

Rak wątroby

Rak prostaty

Rak piersi

Rak żołądka

Rak jelita grubego

CA 125, HE4, test ROMA

SCCA, TPS, CEA, CA 125, Cyfra 21-1, HPV

AFP, HCG, LDH

CYFRA 21-1, CEA, SCCA, NSE, ProGRP

AFP, ASPAT, ALAT

PSA, free PSA, PCA3

CA 15-3, CEA, HER-2

CA 72-4, CA 19-9, CEA

CEA, Metylowana septyna 9 DNA



RAK JĄDRA

RAK JAJNIKA

RAK SZYJKI MACICY

RAK PROSTATY

RAK PŁUCA
RAK PIERSI

RAK ŻOŁĄDKA

RAK JELITA GRUBEGO

RAK WĄTROBY

O Z N A C Z E N I A  W  D I A G N O S T Y C E  N O W O T W O R Ó W  

CA 125, HE4, test ROMA

CA 125, HE4, test ROMA

SCCA, TPS, CEA, CA 125,
CYFRA 21-1, HPV

CYFRA 21-1, CEA,
SCCA, NSE, ProGRP

AFP, ASPAT, ALAT

PSA, free PSA, PCA3

CA 15-3, CEA, HER-2

CA 72-4, CA 19-9, CEA

CEA, Metylowana septyna
9 DNA



30

Literatura

1. M. Skroński, A. Szpechciński, J. Chorostowska-Wynimko. Współczesne metody wy- 
krywania mutacji genu EGFR jako czynnika predykcyjnego dla terapii ukierunkowanej mole- 
kularnie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca – czy istnieje „złoty standard" diag- 
nostyczny? Pneumonologia i Alergologia Polska 2014; 82(3):311-322.

2. A. Soborczyk, A. Deptała. Markery nowotworowe w praktyce klinicznej. Choroby serca 
i naczyń 2007; 4(4):184-189.

3. M. Swolkień, P. Pilch, K. Juszczak i współ. Badania przesiewowe w kierunku raka gru- 
czołu krokowego z wykorzystaniem oceny stężenia swoistego antygenu sterczowego – przeg- 
ląd literatury. Przegląd urologiczny 2013; 6(82).

4. A. M. Badowska-Kozakiewicz. Wybrane markery nowotworowe w rutynowej diag- 
nostyce raka endometrium i szyjki macicy. Przegląd menopauzalny 2012; 3:168-173.

5. V. A. Moyer. Screening for ovarian cancer: U.S. preventive services task force reaffirma-
tion recommendation statement. Ann. Intern. Med. 2012; 157:900-904.

6. D. L. Clarke-Pearson. Screening for ovarian cancer. N. Engl. J. Med. 2009; 361:170-177.

7. Y. Ch. Kim, J. H. Kim, D. Y. Cheung i współ. The usefulness of a novel screening kit for 
colorectal cancer using the immunochromatographic fecal tumor M2 pyruvate kinase test. 
Gut Liver. 2014 Dec 5.

8. J. Jassem, R. Duchnowska, A. Kawecki i współ. Badania kontrolne po leczeniu w naj- 
częstszych nowotworach litych u dorosłych. NOWOTWORY Journal of Oncology 2014; 
64,5:415–435.

9. E. Wójcik, B. Sas-Korczyńska, J. Tarapacz i współ. Możliwości wykorzystania marke-
rów ProGRP, NSE i CYFRA 21-1 w diagnostyce raka płuca. NOWOTWORY Journal of Oncolo-
gy 2008; 58(3):231-237.

10. M. Krzakowski (red.), K. Warzocha (red.), i współ. (red.). Zalecenia postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Gdańsk 2013, Via Medica, tom 
I ISBN: 978-83-7599-594-7, tom II ISBN: 978-83-7599-596-1.

11. R. Molina, X. Filella, J.M. Auge, J.M.Escudero. Clinical value of tumor markers, Cur- 
rent status and future prospects III. Roche 2013.

12. R. Molina, J. M. Auge, J. M. Escudero, X. Filella. Tumor markers (TM), Applications in 
clinical practice. Roche 2014. 

13. E. Wójcik, B. Sas-Kaczyńska, J. Tara Pacz, U. Rychlik, Z. Stasik, J. Kanty Kulpa. 
Możliwości wykorzystania markerów proGRP, NSE i CYFRA 21-1 w diagnostyce raka płuca. 
NOWOTWORY Journal of Oncology 2008; 58,3: 231-237. 





ALAB laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, 
tel. 22 349 60 12, e-mail: cs@alab.com.pl

Ogólnopolski numer do Biura Obsługi Klienta: tel. 22 349 60 12

www.alablaboratoria.pl


