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Streszczenie
Rak endometrium jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet, a jego wczesne rozpoznanie wiąże się ze
zwiększeniem wskaźnika przeżywalności. Do wykrywania tego typu nowotworu najczęściej przyczyniają się niepokojące krwawienia
zgłaszane przez kobiety podczas wizyt ginekologicznych. Jedną z przyczyn późnego rozpoznania nowotworu jest m.in. niska czułość
i swoistość dotychczas stosowanych markerów. Dlatego też, poszukuje się innych markerów nowotworowych, które mogłyby we wczesnych stadiach zaawansowania być pomocne w ustaleniu rozpoznania choroby.
Celem pracy była ocena stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinazy-9 (MMP-9) oraz markera porównawczego CA 125
u pacjentek z rakiem endometrium.
Grupę badaną stanowiło 70 kobiet ze zdiagnozowanym I lub II stopniem zaawansowania raka endometrium. Grupę kontrolną natomiast stanowiło 30 kobiet zdrowych. MMP-9 została oznaczona w osoczu krwi metodą immunoenzymatyczną (ELISA), a CA 125 metodą
chemiluminescencyjną (CMIA). Przydatność diagnostyczna została określona w oparciu o parametry takie jak czułość (SE) i swoistość
(SP) diagnostyczna oraz wartości predykcyjne wyniku dodatniego (PPV) i ujemnego (NPV).
Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań stwierdzono, że MMP-9 wykazała wyższe wartości SE (I-47,50%;II-56,57%;I+II-51,43%)
oraz PPV (I-90,48%; II-89,47%; I+II-94,75%) i NPV (I-57,14%; II-68,29%; I+II-45,16%) w porównaniu do CA 125 (SE: I-12,50%; II-40%; I+II24,29%, PPV: I-71,43%; II-85,71%; I+II-89,47%, NPV: I-44,44%; II-60,87%; I+II-34,57%) we wszystkich badanych stopniach zaawansowania
raka endometrium. Łączna analiza obu parametrów spowodowała wyraźny wzrost SE (I-50%; II-76,67%; I+II-61,43%) i NPV (I-56,52%;
II-78,79%; I+II-49,06%) w każdym z przypadków.
Wyniki te sugerują przydatność obu badanych parametrów w diagnostyce raka endometrium, co może stanowić cenne badanie kliniczne
pod postacią panelu diagnostycznego stosowanego we wczesnej diagnostyce raka endomertium.
Abstract
Endometrial cancer is one of the most common malignancies in women, and early diagnosis is associated with an increase in survival
rate. The most common cause for detecting this type of cancer is bleeding reported by women during gynecological visits. The cause
of late detection is insufficient sensitivity and specificity of commonly used tumor markers. That is why, search of new candidates for
tumor markers, which could at the earliest stage of the disease indicate the appearance of disturbing changes is still sought.
The aim of this study was to assess the concentration and diagnostic utility of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and CA125 in patients
with endometrial cancer.
The study group consisted of 70 women with diagnosed stage I or II of endometrial cancer. The control group consisted of 30 healthy
women. MMP-9 was determined in blood plasma by the immunoenzymatic method (ELISA), CA125 by chemiluminescence method(CMIA). Diagnostic utility was determined based on parameters such as sensitivity (SE), diagnostic specificity (SP), positive(PPV) and
negative(NPV) predictive values.
Based on the analysis of the obtained results, MMP-9 showed higher SE (I-47.50%; II-56.57%; I+II-51.43%), PPV (I-90.48%; II-89.47%; I+II-94.75%)
and NPV (I-57.14%; II-68.29%; I+II-45.16%) when compared to CA125 (SE: I-12.50%; II-40%; I+II-24.29%, PPV: I-71.43%; II-85.71%; I+II-89.47%,
17

www.diagnostykalaboratoryjna.eu
NPV: I-44.44%; II-60.87%; I+II-34.57%, respectively) in all examined endometrial cancer stages. The combined analysis of both parameters
resulted in increase of SE (I-50%; II-76.67%; I+II-61.43%) and NPV (I-56.52%; II-78.79%; I+II-49.06%) in each case.
These results suggest the usefulness of both examined parameters in the diagnosis of endometrial cancer, which may be a valuable
clinical examination in the form of diagnostic panel used in early diagnosis.
Słowa kluczowe: markery nowotworowe, metaloproteinaza-9 (MMP-9), metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs),
rak endometrium
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Wstęp
Rak endometrium, nazywany również rakiem błony śluzowej
trzonu macicy, jest jednym z najczęściej występujących nowotworów narządu rodnego u kobiet i rozwija się najczęściej w wieku postmenopauzalnym (średni wiek w chwili rozpoznania – 62
lata). Według światowych statystyk, w przypadku chorych na raka
endometrium, średni wskaźnik przeżyć 5-letnich oraz 10-letnich
wynosi odpowiednio 82% i 72%. Za jeden z objawów raka trzonu
macicy u kobiet w okresie postmenopauzalnym, są nieprawidłowe
krwawienia. Jednakże ze względu na rosnący wskaźnik zachorowalności, zwłaszcza u kobiet w okresie premenopauzalnym lub
okołomenopauzalnym rak trzonu macicy często rozpoznawany
jest w stadiach zaawansowanych, co wiąże się z relatywie wysokimi wskaźnikami umieralności [1, 2].
W diagnostyce raka endometrium istotne znaczenie przypisuje
się badaniom markerów w wykrywaniu nawrotów oraz monitorowaniu odpowiedzi na leczenie. Wśród klasycznych markerów
dla nowotworów ginekologicznych wyróżnia się, m.in. CA 125,
HE-4 oraz CA 15-3, jakkolwiek nadal użyteczność wyników tych
badań jest przedmiotem licznych analiz i weryfikacji [3, 4, 5].
Rozpoznanie choroby w jak najwcześniejszym stadium zaawansowania, a więc przed pojawieniem się przerzutów do węzłów
chłonnych oraz przerzutów odległych, jest jednym z głównych
celów współczesnej onkologii [6, 7]. Ze względu na stosunkowo
niską czułość i swoistość diagnostyczną klasycznych markerów
nowotworowych głównie we wczesnych stadiach zaawansowania
choroby, ważne jest poszukiwanie nowych biomarkerów, którymi
mogłyby być między innymi metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs) [8].
Degradacja błony podstawnej naczyń, stanowiącej główną barierę
uniemożliwiającą migrację komórek nowotworowych, jest jednym
z elementów inwazji nowotworu. Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej należą do grupy enzymów proteolitycznych,

Tabela I. Charakterystyka grupy badanej oraz grupy kontrolnej.

Stopień zaawansowania
wg FIGO
I stopień
Rak endometrium

Grupa kontrolna
(osoby zdrowe)
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II stopień
Cała grupa
badana (I+II)

IA
IB
II
IA, IB, II

zdolnych do niszczenia białek macierzy pozakomórkowej [9, 10].
Uważa się, że metaloproteinaza-9, określana jako żelatynaza B,
może odgrywać znaczącą rolę w procesie progresji nowotworu, ze względu jej zdolność do degradacji białek strukturalnych
błon podstawnych, m.in. kolagenu typu IV [11]. Dostępne dane
literaturowe wskazują na istotną rolę MMP-9 w progresji różnych
nowotworów, m.in. w raku płuc [12], jelita grubego [13], piersi
[14], a także w nowotworach narządu rodnego u kobiet [15, 16].
Dlatego też, celem niniejszej pracy była ocena stężenia i przydatności diagnostycznej metaloproteinazy 9 (MMP-9) oraz antygenu
CA 125 u pacjentek z rakiem endometrium oraz porównanie uzyskanych wyników z grupą kontrolną (osoby zdrowe). Na podstawie
wyliczenia odpowiednich wskaźników diagnostycznych: czułości
oraz swoistości diagnostycznej, wartości predykcyjnej wyniku
dodatniego i ujemnego (PPV, NPV) dokonano oceny przydatności
diagnostycznej metaloproteinazy 9. Dodatkowo, łączne badania
obu tych parametrów, mogłyby być użyteczne we wczesnym
rozpoznaniu raka endometrium.

Materiał i metody
Opis grupy badanej i kontrolnej przedstawiono w tabeli I. Do
badań zakwalifikowano 70 pacjentek z Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w wieku 44-73 lata, z rozpoznanym rakiem endometrium. Badane chore zostały podzielone
na grupy w zależności od stopnia zaawansowania nowotworu wg
klasyfikacji FIGO: I stopień (IA i IB) – 40 pacjentek, II stopień – 30
pacjentek.
Grupę kontrolną stanowiło 30 zdrowych kobiet, wolontariuszek,
w wieku 47-64 lata, zakwalifikowanych do badania przez lekarza ginekologa po przeprowadzeniu podstawowych badań kontrolnych.
Krew do badań pobierano, przed leczeniem operacyjnym oraz
przed wdrożeniem chemioterapii, na heparynę sodową, a następnie wirowano przez 20 minut z prędkością 3500 obrotów/
min, w celu uzyskania osocza ubogopłytkowego. Osocze przechowywano
w temperaturze -85°C do czasu wykoWiek
nania analiz.
Liczebność
Mediana
Zakres
Oznaczenia stężenia metaloproteinazy
wykonano metodą immunoenzyma62
46-77
40
tyczną ELISA z zastosowaniem odczyn65
44-73
30
ników firmy R&D Systems, a oznacze63
44-73
70
nia antygenu CA 125 wykonywano
metodą immunochemiluminescen59
47-64
30
cyjną (CMIA) (Abbott Laboratories).
Do oznaczeń MMP-9 metodą ELISA
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użyto automatyczny czytnik mikropłytek FL 600
firmy BIO-TEK, natomiast badanie CA 125 wykonano z użyciem platformy laboratoryjnej Architect
CI8200 firmy Abbott Laboratories.
Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono za pomocą programu STATISTICA
PL wersja 10. Ze względu na brak potwierdzenia
rozkładu normalnego testem Shapiro-Wilka, do porównania stężeń chorych z rakiem endometrium
a grupą kontrolną wykorzystano nieparametryczny test U-Manna-Whitneya. Ocenę różnic stężeń
w poszczególnych stadiach zaawansowania raka
endometrium dokonano testem ANOVA, a następRycina 1. Czułość diagnostyczna MMP-9 i CA 125 u chorych na raka endometrium.
nie testem post-hoc. Wyniki uznano za istotne statystycznie na poziomie istotności p<0,05. Ocenę
(20,45 U/ml) z grupą kontrolną (10,94U/ml) (odpowiednio p=0,02;
korelacji między badanymi parametrami przeprowadzono testem
p<0,001; p<0,05).
Spearmana.
Wykazano, iż stężenia MMP-9, podobnie jak i CA 125, wzrastaPrzydatność diagnostyczną badanych markerów określono w oparły wraz z zaawansowaniem nowotworu (porównując chore w II
ciu o wyliczone wskaźniki diagnostyczne, takie jak: czułość i swostopniu zaawansowania z I), jednakże różnicę istotną statystycznie
istość diagnostyczna oraz wartość predykcyjna wyniku dodatniego
zaobserwowano tylko w przypadku CA 125 (p=0,007).
Czułość diagnostyczna w całej grupie badanej w przypadku MMP9 wynosiła 51,43% i była wyższa od wartości markera CA 125
(24,29%). Łączna analiza obu parametrów spowodowała wzrost
czułości do 61,43% (ryc. 1).
Wyniki
W I stopniu zaawansowania klinicznego raka endometrium czuW tabeli II przedstawiono wyniki stężeń MMP-9 i antygenu CA
łość diagnostyczna dla MMP-9 wynosiła 47,5% i była wyższa od
125 u chorych z rakiem endometrium oraz w grupie referencyjnej
CA 125 (12,5%). Łączne oznaczenie obu parametrów zwiększyło
zdrowych kobiet.
czułość diagnostyczną do 50%. W II stopniu zaawansowania kliWykazano, iż stężenia MMP-9 w osoczu chorych z rakiem endonicznego choroby czułość diagnostyczna w przypadku MMP-9
metrium były znamiennie wyższe w całej grupie badanej oraz
wynosiła 56,57%, zaś dla CA 125 – 40%, a łączna analiza spowowe wczesnych stopniach zaawansowania w porównaniu z grupą
dowała wyraźnie zwiększenie czułości diagnostycznej panelu obu
referencyjną. Identyczną zależność zaobserwowano w przypadmarkerów do 76,67% (ryc. 1).
ku antygenu CA 125. Dodatkowo stężenia MMP-9 w I stopniu
Zaobserwowano ponadto wzrost czułości diagnostycznej wraz
zaawansowania raka endometrium (mediana 262,1 pg/ml), w II
z zaawansowaniem nowotworu, zarówno w przypadku badanej
stopniu zaawansowania choroby (303 pg/ml) oraz w całej grupie
metaloproteinazy-9, jak i antygenu CA 125.
badanej (283 pg/ml) były istotnie statystycznie wyższe w porówSwoistość diagnostyczna zarówno w przypadku MMP-9, jak i CA
naniu z grupą kontrolną (160,4 pg/ml) (p<0,001 we wszystkich
125 była bardzo wysoka i wynosiła 93,33%. Nie zaobserwowano
przypadkach).
wzrostu swoistości diagnostycznej przy jednoczesnej analizie
Podobne wyniki uzyskano w przypadku CA 125, porównując choMMP-9 z markerem porównawczym (86,66%) (ryc. 2).
rych w I stopniu zaawansowania nowotworu (mediana 17,26 U/ml),
Wartość predykcyjna wyników dodatnich w całej grupie baw II stopniu zaawansowania (29 U/ml) oraz w całej grupie badanej
danej wynosiła 94,75% dla
MMP-9, natomiast w przypadku
Tabela II. Stężenie MMP-9 i CA 125 u chorych na raka endometrium i u osób zdrowych.
CA 125 była nieznacznie niższa
Stopień
MMP-9
CA 125
(89,47%). Łączna analiza obu
Mediana
Zakres
Mediana
Zakres
zaawansowania
parametrów nie zwiększyła
*
*
I
52-890
0,41-256,2
wartości PPV (91,49%) (ryc. 3).
262,1
17,26
Wartość predykcyjna wyniku
Rak
*
*/**
II
28-849
6,62-1000
endometrium
303
29
dodatniego MMP-9 w I stopniu
*
*
zaawansowania raka endomeI+II
28-890
0,41-1000
283
20,45
trium wynosiła 90,48% i była
Grupa kontrolna
wyższa od CA 125 (71,43%).
160,4
46,4-308
10,94
3,5-34,77
(osoby zdrowe)
Prawdopodobieństwo rozpo*różnica istotna statystycznie w porównaniu do grupy kontrolnej (p<0,05)
znania choroby na podstawie
** różnica istotna statystycznie w porównaniu pacjentek w II stopniu do I (p<0,05)
dodatniego wyniku testu nie
i ujemnego. Punkt odcięcia (cut off) wyznaczono w oparciu o wartość 95. percentyla grupy kontrolnej i wynosił on dla badanych
parametrów: 280 pg/ml – MMP-9 oraz 31,86 U/ml – CA 125.

19

www.diagnostykalaboratoryjna.eu

Rycina 2. Swoistość diagnostyczna MMP-9 i CA 125.

W I stopniu zaawansowania klinicznego raka endometrium wartość predykcyjna wyniku ujemnego
w przypadku MMP-9 wynosiła 57,14% i była wyższa od wartości markera porównawczego (44,44%).
Prawdopodobieństwo wykluczenia choroby na podstawie ujemnego wyniku testu zwiększyło się przy
łącznej analizie obu parametrów (60,52%). Wartość
NPV MMP-9 w II stopniu zaawansowania choroby
wynosiła 68,29%, natomiast w przypadku CA 125
– 60,87%. Wartość predykcyjna wyniku ujemnego
wzrosła do 78,79% przy łącznej analizie obu parametrów (ryc. 4).

Dyskusja
Standardową metodą leczenia raka endometrium
we wczesnych stadiach zaawansowania jest zabieg
operacyjny (m.in. histerektomia z limfadenektomią
miedniczą i okołoaortalną), natomiast w przypadkach nieoperacyjnych (IV stopień zaawansowania)
stosuje się radioterapię, hormonoterapię oraz rzadko chemioterapię [17, 18]. Badania obrazowe (ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans
magnetyczny) mogą być wykorzystane przed operacją do oceny głębokości nacieku nowotworowego,
a także umożliwiają wybór odpowiedniej metody
leczenia [19, 20].
Uważa się że ocena stężenia CA 125 w surowicy może
Rycina 3. Dodatnia wartość predykcyjna (PPV) MMP-9 i CA 125 u chorych na raka endometrium.
być przydatna w diagnostyce przedoperacyjnej pacjentek oraz w przewidywaniu nawrotu choroby,
natomiast wzrost jego stężenia jest związany z zaawansowanym stadium raka endometrium [21, 22].
Uważa się, że pierwszy etap inwazji nowotworu obejmuje degradację błony podstawnej, przy
udziale metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej. Dlatego też, MMPs odgrywają istotną rolę
w inwazji komórek nowotworowych i przerzutowaniu, poprzez regulowanie szlaków sygnalizacji,
sprawujących kontrolę nad wzrostem komórek [23].
Zauważono, iż spośród wszystkich MMPs, MMP-9
była związana z progresją raka endometrium [24].
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że
stężenia badanej metaloproteinazy-9 i CA 125 były
statystycznie istotnie wyższe w grupie chorych na
raka endometrium niż w grupie referencyjnej. WyRycina 4. Ujemna wartość predykcyjna (NPV) MMP-9 i CA 125 u chorych na raka endometrium.
niki są podobne do badań Bogusiewicza i wsp. [11],
którzy wykazali znacznie wyższą aktywność MMP-9
zwiększyło się przy łącznej analizie obu parametrów (83,33%).
w raku trzonu macicy w porównaniu do prawidłowego endomeW II stopniu zaawansowania klinicznego nowotworu wartość PPV
trium. Podobną zależność zaobserwowano w przypadku MMP-9
w przypadku MMP-9 wynosiła 89,47% i była nieznacznie wyższa
u chorych z innymi nowotworami, np. rakiem szyjki macicy i piersi,
od CA 125 (85,71%). Wartość predykcyjna wyniku dodatniego,
co potwierdzają badania Yanga i wsp. [25], którzy zaobserwowali
przy łącznej analizie MMP-9 i CA 125 wyniosła 85,19% (ryc. 3).
wzrost stężenia MMP-9. W pracy Ławickiego i wsp. [26], u chorych
Wartość predykcyjna wyniku ujemnego w całej grupie badanej
z rakiem piersi, również wykazano istotne statystycznie różnice
wynosiła 45,16% dla MMP-9 i była wyższa od CA 125 (34,57%).
między grupą badaną a grupą kontrolną w przypadku MMP-9.
Łączna analiza obu parametrów spowodowała wzrost wartości
Zaobserwowano także wzrost stężenia MMP-9 i CA 125 wraz z zaNPV do 49,06% (ryc. 4).
awansowaniem nowotworu. W przypadku obu badanych para20

Diagn Lab. 2018; 54(1): 17-22
metrów była to różnica istotna statystycznie, co może świadczyć
o podobnym znaczeniu diagnostycznym. Podobną zależność
w przypadku markera CA 125 zaobserwowano w badaniach Yildiza i wsp. [27], w których wysokie stężenie CA 125 w surowicy
u chorych na raka endometrium korelowało ze stadium zaawansowania nowotworu, a także z przerzutami do węzłów chłonnych.
W wielu wcześniejszych badaniach również stwierdzono związek
między podwyższonymi stężeniami CA 125 a zaawansowanym
stadium choroby [28, 29, 30]. Aglund i wsp. [24] wykazali, że nadekspresja białkowa MMP-9 w tkance nowotworowej korelowała
ze stopniem zaawansowania klinicznego nowotworu oraz niską
przeżywalnością. Badania potwierdza również Yu i wsp. [31], wskazując, że zwiększona ekspresja MMP-9 była związana ze stopniem złośliwości histologicznej raka endometrium. Dodatkowo
stwierdzono, że nadekspresja MMP-9 w raku endometrium może
przyspieszać wzrost guza poprzez indukcję procesu angiogenezy,
a także zwiększać inwazję komórek nowotworowych i powstawanie przerzutów w wyniku degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej. Podobne wyniki przedstawili w swojej pracy Di Nezza
i wsp. [32].
Przydatność diagnostyczna została oceniona przy użyciu wskaźników diagnostycznych, takich jak: czułość i swoistość diagnostyczna, dodatnia i ujemna wartość predykcyjna. Doniesienia literaturowe, oceniające te wskaźniki u chorych na raka endometrium
są nieliczne, dlatego wyniki przydatności diagnostycznej MMP-9
porównano do doniesień w innych nowotworach.
Czułość diagnostyczna MMP-9 w całej grupie badanej była wyższa od CA 125, natomiast wyraźny wzrost uzyskano przy łącznej
analizie obu badanych parametrów. W poszczególnych stopniach
zaawansowania raka endometrium MMP-9 również wykazała
wyższe wartości czułości diagnostycznej niż CA 125, natomiast
najwyższe wartości zaobserwowano przy łącznej analizie obu
parametrów. Sebastianelli i wsp. [33] wykazali, że w grupie pacjentek z zaawansowanym stadium raka endometrium czułość
diagnostyczna w przypadku markera CA 125 wynosiła 58,2%.
W przedstawionej pracy wartości czułości w przypadku markera
porównawczego były niższe, jednak badaniami objęto pacjentki
we wczesnych stadiach raka endometrium. W pracy Ławickiego
i wsp. [26] wykazano niższą czułość diagnostyczną dla MMP-9
(38%) w całej grupie badanej oraz we wczesnych stadiach zaawansowania raka piersi. Różnice w wynikach mogą być związane
z innym rodzajem nowotworu.
Badana metaloproteinaza-9 oraz CA 125 wykazały wysokie wartości swoistości diagnostycznej (93,33% w obu przypadkach).
W badaniach Sebastianelliego i wsp. [33] zaobserwowano niższą
swoistość markera CA 125 (84%). Podobne wartości swoistości
do tych przedstawionych w pracy, w przypadku MMP-9, wykazał
Ławicki i wsp. [14, 26] u pacjentek z rakiem piersi. Natomiast w badaniach Śliwowskiej i wsp. [34] zaobserwowano niższą swoistość
diagnostyczną MMP-9 (77%) w grupie badanej z rakiem piersi, co
może być związane z zastosowaniem innej metody oznaczania
metaloproteinaz (metoda zymografii).
W badaniach wykazano, że dodatnia wartość predykcyjna (PPV)
dla MMP-9 była wyższa w porównaniu z markerem porównawczym, zarówno w całej grupie badanej, jak i w poszczególnych

stopniach zaawansowania klinicznego raka endometrium. Sebastianelli i wsp. [33] zaobserwowali niższą wartość PPV dla markera
CA 125 w zaawansowanych stadiach raka endometrium. W pracy
Ławickiego i wsp. [26] zaobserwowano wysoką wartość PPV dla
MMP-9 u pacjentek z rakiem piersi, która dodatkowo wzrastała
wraz z zaawansowaniem nowotworu. W badaniach własnych
u chorych z rakiem szyjki macicy wartość PPV MMP-9 również
była bardzo wysoka (93,75%) [15].
Oceniając ujemną wartość predykcyjną (NPV) stwierdzono, iż była
ona najwyższa w przypadku MMP-9 w całej grupie badanej, dodatkowo wzrastała ona przy łącznej analizie z markerem porównawczym. Wartość NPV we wczesnych stopniach zaawansowania
choroby była wyższa dla MMP-9 w porównaniu z CA 125 i wzrastała wraz z zaawansowaniem nowotworu. W pracy Ławickiego i wsp.
[26] zaobserwowano nieznacznie niższą wartość NPV dla MMP-9,
która również wzrastała z zaawansowaniem choroby. Sabastianelli i wsp. [33] wykazali wyższą ujemną wartość predykcyjną dla
markera CA 125 w zaawansowanych stadiach raka endometrium.
Należy podkreślić, że niniejsza praca jest jedną z pierwszych
oceniających przydatność diagnostyczną MMP-9 wraz z łącznym
oznaczeniem CA 125 w diagnostyce chorych na raka endometrium. Dodatkowe oznaczenie MMP-9 łącznie z CA 125 mogą
zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia nowotworu, jak i prawdopodobieństwo jego wykluczenia. Łączna analiza MMP-9 z CA
125 może uzupełnić diagnostykę laboratoryjną o nowy panel
diagnostyczny.
Wnioski:
1. Stężenie MMP-9, podobnie jak CA 125 w osoczu pacjentek
z rakiem endometrium było istotnie statystycznie wyższe niż
u kobiet z grupy kontrolnej, co może sugerować wydzielanie
tych substancji przez komórki nowotworowe.
2. Prawdopodobieństwo rozpoznania raka endometrium, jak
i jego wykluczenia na podstawie badań MMP-9 było wyższe
w porównaniu do CA 125.
3. Łączne oznaczenie MMP-9 oraz CA 125 wyraźnie podwyższa
zdolność rozpoznania raka endometrium, jak i prawdopodobieństwo jego wykluczenia.
4. Uzyskane wyniki sugerują możliwość zastosowania MMP-9 we
wczesnych stadiach raka endometrium, jednakże tylko łącznie
z CA 125, jako rodzaju panelu diagnostycznego.
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