
Lamerakkvähi  antigeen seerumis (S-SCCAg, Squamous cell carcinoma antigeen) 
Osakond: kliiniline immunoloogia, tel 617 1140, 617 2023 
 
Üldiseloomustus 
Lamerakkvähi antigeen on ca 45 kDa molekulkaaluga glükoproteiin, mis kuulub 
seriini/tsüsteiini -proteaaside inhibiitorite hulka. Uuringute alusel on leitud, et SCC antigeen 
koosneb kahest homoloogsest geeniproduktist SCCA1 ja SCCA2, mis paiknevad kromosoomis 
18q21.3 ja milledel on leitud erinevaid proteaase inhibeerivaid omadusi. SCCA1 kodeerib 
neutraalse isovormi sünteesi, mida sisaldub nii normaalsetes epiteliaalsetes rakkudes kui ka 
tuumorrakkudes. SCCA2 kodeerib happelise isovormi sünteesi, mida esineb just kasvaja 
perifeersetes osades paiknevates tuumorrakkudes ja on määratav ka patsiendi seerumis. SCC 
antigeen soodustab tuumorrakkude kasvu ja metastaseerumist. 
Lamerakkvähi antigeeni kõrgenenud väärtuseid seerumis leitakse patsientidel, kellel esineb 
histoloogiliselt lamerakk kartsinoom, mis on üheks enamlevinud vähivormiks inimestel. 
Lamerakkvähki esineb emakakaelas, kopsus, nahas, söögitorus, näo- ja kaelapiirkonnas, põies 
jm. Antigeeni väärtused võivad olla tõusnud ka healoomuliste haiguste nt nahahaiguste 
(psoriaas, ekseem), kopsu põletikuliste haiguste (ka sarkoidoos), samuti mõnede maksa ja 
neeruhaiguste (nt neerupuudulikkuse) korral. 
 
Näidustused ja tõlgendamine 
Lamerakkvähi antigeeni määramine seerumist on näidustatud erineva paiknevusega 
lamerakkvähi diagnoosimiseks, ravi  monitoorimiseks ja varaseks retsidiivide avastamiseks.  
Markeri määramine seerumist on informatiivne just emakakaela vähi diagnostikas, sest   ca 
85% emakakaela kasvajatest on histoloogiliselt squamous cell tüüpi (10-15% on 
adenokartsionoomid ja ca 3% on adenosquamous kartsinoomid). Lamerakkvähi antigeeni 
määramine  ei sobi emakakaela kartsinoomide skriininguks, kuid kõrgenenud SCC antigeeni 
väärtusi leitakse 60%-l patsientidest diagnoosimise hetkel sõltumata haiguse staadiumist. 
Antigeeni kõrgenenud väärtused vähi IB ja IIA staadiumis  viitavad  võimalikule 
kolmekordselt suurenenud haiguse ägenemise riskile, sealjuures sõltumata tuumori 
diameetrist või metastaaside olemasolust regionaalsetes lümfisõlmedes. Kõrged SCC 
antigeeni väärtused viitavad vähi metastaaside olemasolule. Bolger at al. said lümfisõlmede 
metastaaside olemasolu sensitiivsuseks 58% ja 45%, kasutades vastavalt SCC antigeeni 
otsustuspiiri väärtuseid 2 ja 4µg/L. Takeshima et al. kasutades otsustuspiiri 4 µg/L, leidsid 
metastaseerumise sensitiivsuseks 59% ja spetsiifilisuseks 94%. Seerumi antigeeni sisaldus 
korreleerub tuumori staadiumi, massi, ravijärgse residuaaltuumori ja haiguse 
retsidiveerumisega.  
Haiguse ravi monitoorimiseks on soovitatav vereproovi võtta alati samal kellaajal, sest SCC 
antigeeni päevane variatsioon on ca 24%.  
Vereproovi antud uuringuks ei soovitata võtta koheselt peale günekoloogilist läbivaatust või 
invasiivset protseduuri, siis on tulemused kõrgemad. 
 
Uuritav materjal:     seerum(kollase korgiga katsuti) 

Lamerakkvähi antigeeni sisaldub ka mitmetes normaalsetes kudedes, 
nt. respiratoorsete ja reproduktiivsete kudede epiteel, samuti on teda 
süljes, higis ja nahas, mistõttu uuringumaterjali võtmisel ja 
analüüside teostamisel tuleb vältida uurimismaterjali 
kontaminatsiooni ja kanda kindaid, vältida aevastamist. 
Tootjapoolne soovitus on korrata kõik proovid, mille väärtused on 
üle referentsväärtuse. 

Säilitamine:               + 2...+8 ºC juures 1p, pikemaks säilitamiseks -70 ºC  



Teostamine:               tööpäeviti 
Meetod:                      ELISA 
Referentsväärtus:      < 1,2 µg/L 
HK hinnakirja kood: 66709                                                    
  
 
Koostas: Meeli Glükmann 
 


