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TEST M371
Test do diagnostyki nowotworu jąder 

Nowotwory zarodkowe jądra (GCT) są najczęstszym

typem nowotworu u mężczyzn w wieku od 20 do 45 lat.

W Europie odnotowuje się ponad 22 000 zachorowań

rocznie i chociaż pacjenci z tą chorobą mają duże

szanse na przeżycie, wczesne wykrycie ma kluczowe

znaczenie. Obecnie stosowane metody do  diagnostyki

i monitorowania, oparte na badaniach serologicznych,

CT oraz MRT, są nieswoiste, wymagają intensywnego

napromieniowania i często dają niejednoznaczne

wyniki.

M371, to najnowocześniejszy molekularny test

diagnostyczny z surowicy krwi. Dzięki bardzo wysokiej

swoistości, pomaga jednocześnie w postawieniu

prawidłowej diagnozy i optymalizacji leczenia

pacjentów z GCT, będąc zarazem minimalnie

inwazyjnym.

MikroRNA to krótkie, niekodujące cząsteczki RNA,

które krążą w krwiobiegu i biorą udział w regulacji

ekspresji genów. 

Poziomy mikroRNA 371a-3p (miR-371) i jego

obecność w surowicy krwi, jest wysoce skorelowana

z występowaniem nowotworu jądra.

Dokonując pomiaru miR-371, w próbkach

pozyskanych od pacjentów, za pomocą ilościowej

reakcji łańcuchowej polimerazy (qPCR), test M371

wykorzystuje wspomnianą korelację, dla

potwierdzenia lub odrzucenia diagnozy i pomaga w

podjęciu decyzji, dotyczących leczenia pacjentów z

GCT.

Opis metody

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY0-uUh7H0AhXQtYsKHTm9AKUQFnoECBAQAw&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FIlo%25C5%259Bciowa_reakcja_%25C5%2582a%25C5%2584cuchowa_polimerazy&usg=AOvVaw0tm9bSAyFZSTtoSAnDPAtf


Zastosowanie testu M371

Test M371, w celu potwierdzenia diagnozy

Test M371, w celu potwierdzenia powodzenia

operacji

Test M371, w celu monitorowania skuteczności

chemioterapii*

Test M371, w celu monitorowania nawrotu

choroby*

Podejrzenie GCT

Orchidektomia

Chemioterapia adjuwantowa (w razie potrzeby) 

Opieka pooperacyjna

* badania w toku 

Optymalizacja leczenia dla pacjentów z GCT

Wczesna diagnoza,

Zmniejszone ryzyko niepotrzebnych zabiegów

chirurgicznych,

Wczesne wykrywanie nawrotów choroby,

Spersonalizowane leczenie.

Szczegóły techniczne

90% czułości i 94% swoistości 

Gotowe do użycia odczynniki

Przechowywanie, w temperaturze 

Rodzaj próbki: 200 μl surowicy
Łatwa organizacja pracy 

        od -25°C do -15°C

Wymagane wyposażenie

Zestaw do izolacji RNA (zwalidowany dla

zestawów Qiagen GmbH miRNeasy

Serum/Plasma i Promega GmbH Maxwell RSC

Serum/Plasma)

Standardowy termocykler do PCR

Cykler do qPCR (zwalidowany dla Roche

Diagnostics Lightcycler 480 II) 

Organizacja pracy

Izolacja miRNA synteza cDNA preamplifikacja qPCR analiza danych
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Dowody kliniczne i naukowe

Dokonując pomiaru u 522 pacjentów oraz 258 osób z grupy kontrolnej, w dużym europejskim badaniu

klinicznym, określono czułość testu M371 w wykrywaniu GCT, na 90% oraz swoistość na 94%. Wielkość guza,

jak również powodzenie leczenia, są silnie skorelowane z poziomem miR371. (Dieckmann i in., 2019).

Poziom miR371 spada do 2,6% wartości przedoperacyjnej, w ciągu 24h po orchidektomii. (Radtke i in. 2018) 

Źródłem podwyższonego poziomu biomarkerów, jest tkanka guza. (Belge i in., 2020) 

miR371 nie ulega ekspresji w innych nowotworach i może pomóc w wiarygodnym różnicowaniu, między

złośliwymi nowotworami zarodkowymi jąder, a innymi chorobami jąder. (Belge i in., 2021).
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