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Karcinómový antigén 15-3 antigén (CA 15-3) 

 
Biologická charakteristika: 
Antigén sa deteguje pomocou dvoch monoklonových protilátok (115D8 a DF3), z ktorých 
jedna sa získava imunizáciou myší membránami tukových globurov mlieka a druhá 
imunizáciou myší bunkami pečeňových metastáz z karcinómu mliečnej žľazy. Štrukturálne 
je to glykoproteín s molekulovou hmotnosťou 300 - 400 kDa. 
 
Fyziologické funkcie: 
Predpokladá sa, že CA 15-3 sa zúčastňuje procesov bunkovej adhézie.  
 
Odber a transport vzoriek: 
Odobraté vzorky možno uchovávať  pri 2-8°C, ak majú byť analyzované do 24 hodín od 
odberu. Inak je potrebné oddelenie séra a plazmy centrifugáciou. Oddelené séra a plazmy 
sú stabilné 7 dní. Pri dlhšom skladovaní musia byť vzorky zmrazené na -20° C. 
 
Biologický materiál: 
Sérum (zrazená venózna krv bez aditív) 
Plazma (s K2EDTA) 
 
Ref. hodnoty: do 28IU/ml 
 
Biologický polčas: 7 dní 
 
 
Produkcia pri malígnych ochoreniach: 

- ca prsníka 
imunohistochemicky CA 15-3 zisťuje najmä v tkanivách karcinómov mliečnej žľazy, ale aj 
u ovariálnych karcinómov,  adenokracinómov pľúc, endometria. 
 
Klinické využitie: 
Hladiny tohto antigénu v sére sú zvýšené najmä pri zvýšenej aktivite malígnych štruktúr 
z mliečnej žľazy a korelujú so štádiami ochorenia. 
Vysoké predoperačné hladiny antigénu CA 15-3 sú spojené s nepriaznivou prognózou 
a majú vzťah k veľkosti nádoru. 
V období remisie umožňujú opakované stanovenia antigénu CA 15-3 včasnú diagnózu 
relapsu alebo metastáz. 
V dobe, kedy je diagnostikovaná metastáza a počas liečby, koreluje kolísanie hladiny CA 
15-3 s účinnosťou liečby.  
 
Zvýšené hodnoty z nemalígnych príčin: 

- benigná mamárna dysplázia 
- fibroadenóm 
- benigné ochorenia hepatobiliárneho traktu 
- pankreatitídy 
- cirhóza pečene, akútne a chronické hepatititídy 
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- chronické choroby pľúc 
- reumatologické ochorenia 
- fyziologicky v gravidite 

 
Interferencie: 
Hyperbilirubinémia nad 340 μmol/L môže ovplyvniť výsledky stanovenia. 

 

 

 

 

 


