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T¡¡v¡stelmå -

Paksusuolen syöväst¿i ja sikiön nuoansulatuskenavasta liiydet-tiin
vucrFlt'lci 1965 valkuaisa j.ne¡, jol le ltjytymispaikko jerr penusteeJ. J..r
annet-tiin nirneksi kansinoelmtrryoninen åntigeeni (CEA), Tutki jat-
Gold ja Fre"edrnan, jot'ka tekivät ensirnmâise¡t havainnot-, tc¡t'erg'i-
vat, ett-e¡i ant-igeeniä ol1ut travait-t-aviss.: nclnfnåcllissa frêk-
5uçiuo 1e:¡sa :;arnrr";liå m¿iä r i n kr.L j. n es i menk i k:: j. pa ksusuo 1en sycivässäja sen eta'¡:ss$kkeisç;ki ,

Useista s;yöpHtyypeist'ü on l.ciydetty ç;i.ki.ciIle ja istukaLle
lisiä valktiaisaÍneit-a, joita aikuisella ei nonmêalisti
OJ.etetaan, et'tij r'ìormåaL in solun muuttuessg syöpäsoluk:;i
kin täl laisten protei inien geenien toiminta käynnist-yy
taan. CEA on yksi näist-ä onkofetaalj.sãj._qt¿r, syö¡:âsoluis:s"r
tyvistä sikicikautisista valkuaisaineist-a,

Tässä pr-o gradu-t-utk ielmasgani pyri n
netta, ofrinaisuuk:;ia ja er-j.tyisesti
t-eydesgä,

tyyp j. L -
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çelvitt¿imään CEA: n r.akç:n-
st¡n rirer'kitystä syör,i-jn yfi-

Irnmunologige.t tutkimukset ovat osoittaneet-, että CIA kuu].r"tur sly-
kopnoteiinipenheeseen, jonka rnolekyyleilla' on hyvin sarnankaltai-
sia ominaisuuksia. Nä j.tH rnolekyyte ja' kutgut-aan imrnurrogloL¡u-
I i i nisupergeeni penheeksi , Tämän geen j. pertreen j äseni 1 le on yh-
teistä irnmunoglobulj.inila::kos", r'akenne, jok.r ¡nuistutt-aa cJieiu¡ lfi-
d isidosten sitabi loirnaa fi- laskost-a ,

CEA-geeni.perhe on clsa immunoqlobuLiinÍsupergeeniperhet-tä ja $en
molekyyleillä on suuri sekvens:;ihornologia, CEA-geeniper-freen kai-
killa jä::eni L lä on jonkinlainen tunnistu:;- t-ai neseptori.t'ehtãr,5,
Suunin osa näistä rnolekyyleistä t-oimi i ka lsiumista ni Íppumat-t-o-
rni na adhees¡'. ornoL ekyylei nä ::oLu j errvä I isi ssä vuoFclvê i kutuksie;sa ,

Va i kka CEA I n löytymisestä on j o Iähes kolrnekymment-ä vuott-a, setn
biologinen merk j.tys on vÍe1äkÍn ogittain härnärä¡ pe-'itossa, Serrr
rakent-eellinen sarnankaltaisr¡us irnmunoglatrutiinien kanssa kuit-e¡rr-
kin vi.itt-aa :;i ihen, että sÈa oså1 L is.tuu soluje-,nr,äI j.seen turrnj.s-
tukseen ja immuunivasteen säätetyyn, cEA:lla s:aattaa myös olla
tärkeä rnenkitys rnetastaattisen prosesst'.n eri vaihe¡'.ssa, Vaikka
CEA ei ole kasvainspesifinen antigeeni, on se yksi yleisimrnin
kävtetvistä rnotekyytei.stä kl i iriisissä tutkirnuks:'.s:;a syövän !ieLr-
r.annêsså, CEA-t-esti soveltuu erityisen hyvin taudin rrusir:turni:=errja hoidon tetrokkur-Lderr s;erJråTrtaan,
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