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Käytetyt lyhenteet
BRAF

B-raf proto-onkogeeni (Proto-oncogene B-raf)

CCND1/3

Sykliini D1 tai D3 -koodaava geeni (Cyclin D1/3 gene)

CD45

Erilaistumisluokaltaan 45-antigeeni (Cluster of differentiation)

CTC

Kiertävä syöpäsolu (Circulating tumour cell)

DAPI

4´, 6-diamidino-2-fenyyli-indoli (4’. 6-diamidino-2-phenylindole)

EGFR

Epidermaalisen kasvutekijän reseptori (Epidermal growth factor receptor)

EMT

Epiteeli-mesenkyymi-muutos (Epithelial-mesenchymal transition)

EpCAM

Epiteelisolun adheesiomolekyyli (Epithelial cellular adhesion molecule)

FDA

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (U.S. Food and Drug
Administration)

FISH

Fluoresenssi in situ hybridisaatio (Fluorescence in situ hybridization)

HER-2

Ihmisen epidermaalisen kasvutekijän reseptori 2 (Human epidermal
growth factor receptor 2)

MMP1/12

Matriksimetalloproteaasi 1 tai 12 (Matrix metalloproteinase 1/12)

MUC-1

Musiini 1 (Mucin 1)

PCA

Pääkomponenttianalyysi (Principal component analysis)

qRT-PCR

Kvantitatiivinen käänteiskopioijapolymeraasiketjureaktio (Quantitative
reverse transcription polymerase chain reaction)

RNA-ISH

Ribonukleiinihappo in situ hybridisaatio (RNA in situ hybridization)

RNA-seq

Ribonukleiinihapposekvensointi (RNA sequencing)

SELEX

Ligandien systemaattinen evoluutio eksponentiaalisella rikastuksella
(Systematic evolution of ligands by exponential enrichment)
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1. Johdanto
Syöpä-nimikkeellä voidaan kuvata joukkoa tauteja, joiden tyypillisiä piirteitä ovat solujen hallitsematon jakautuminen ja metastaattisten ominaisuuksien saaminen. Taudin puhkeamiseen on monia
vaikuttavia tekijöitä, mutta useimmiten voidaan sanoa taudin johtuvan onkogeenien aktivaatiosta tai
kasvun rajoitegeenien deaktivoinnista (Sarkar et al., 2013). Syöpäsolujen hallitsemattomasti
jakautuessa syntyy kasvaimia, jotka voivat erilaisten tekijöiden seurauksena saada metastaattisia
ominaisuuksia. Metastaasin aikana kasvaimen syöpäsoluja irtoaa kasvaimesta ja intravasoituu
verenkiertoon tai imunestekiertoon, jossa niiden täytyy selviytyä, kunnes ne ektravasoituvat kierrosta
uuteen kudokseen ja muodostavat siellä sekundäärisen kasvaimen (Hapach et al., 2019).
Vuonna 2019 Suomessa todettiin 35 327 uutta syöpää, mikä jatkaa trendiä kasvavista
diagnoosimääristä. 2017–2019 aikavälillä seurattujen syöpäpotilaiden suhteellinen elossaololuku
viiden vuoden ajalla oli kuitenkin noussut huomattavasti jo 70 prosenttiin, mikä kertoo
syöpätutkimuksen kehityksestä (Pitkäniemi et al., 2021). Syöpätutkimus on huomattavasti edistynyt
maailmanlaajuisesti viimeisten vuosikymmenten aikana, mikä on johtanut Suomessa syöpäkuolemisen
määrän vähenemiseen, uusien syöpädiagnoosien määrän selvästä kasvusta huolimatta. Syöpä on
kuitenkin edelleen toiseksi yleisin kuolinsyy Suomessa (THL 2021). Uusia tutkimusmenetelmiä
kehitellään jatkuvasti, jotta tämä kehitys pääsisi jatkumaan ja syöpäepidemiaan saataisi viimein
helpotusta.
Yksi mahdollisista, suhteellisen uusista, tekniikoista syöpätutkimuksen tehostamisessa on veressä
kiertävien syöpäsolujen kiinniotto ja näiden solujen hyödyntäminen syöpädiagnostiikassa ja prognoosissa. Tätä ideaa on tutkittu paljon ja useita erilaisia tekniikoita on kehitetty syöpäsolujen
kiinniottoa varten (Ferreira et al., 2016). Tämä tutkielma perehtyy erityisesti immunoaffiniteetin
hyödyntämisen eri menetelmiin kiertävien syöpäsolujen kiinniotossa ja pohtii tekniikan mahdollisia
hyötyjä syövän kliinisessä tutkimuksessa.

4

2. Kiertävien syöpäsolujen hyödyntäminen syövän kliinisessä tutkimuksessa
Syöpäkasvaimen solujen irtoaminen ja pääsy verenkiertoon vaatii osittaisen tai kokonaan läpikäydyn
EMT:n, jossa epitaaliset solut muuttuvat fenotyypiltään mesenkymaalisiksi. Epitaalisilla soluilla on
vahvat vuorovaikutukset viereisten solujen kanssa, eivätkä ne pääse irtoamaan toisistaan luonnostaan,
kun taas mesenkymaalisilla soluilla solujenväliset kiinnityskompleksit ovat polaarittomia ja liitokset
sallivat solujen liikkuvuuden. EMT tapahtuu, kun E-cadherinin ja cytokreatinin ekspressiota
rajoitetaan ja puolestaan vimentinin ja N-cadherinin ekspressiota kasvatetaan (Acloque et al., 2009;
Weis & Cheresh, 2011). Usein verenkierrossa olevat CTC:t eivät ole fenotyypiltään täysin
mesenkymaalisia, vaan niissä ilmenee myös epiteelisiä piirteitä (Tiffon, 2018). Tämä ilmenee muun
muassa EpCAM-antigeenin ekspressiona useimmissa kiinniotetuissa CTC:issä.
Solut voivat irrota yksittäisinä kappaleina tai klustereina. CTC-klustereilla on todettu olevan
luonteeltaan jopa sata kertaa suurempi metastaattinen potentiaali verrattuna yksittäisiin CTC:hin, mikä
tekee niistä tärkeän kohteen jatkotutkimuksia varten. Niiden määrä kierrossa on kuitenkin
huomattavasti pienempi kuin yksittäisten CTC:en (Cheung et al., 2016; X. Liu et al., 2019).
On arvioitu, että syöpäkasvaimesta irtoaa noin 3,2 miljoonaa CTC:a grammaa kasvainta kohden
päivässä (Bultler & Gullino 1975). Niistä suurin osa ei kuitenkaan selviä elossa verenkierrossa, vaan
kuolevat joko solun ja matriksin välisen vuorovaikutuksen vähäisyyden aiheuttamasta apoptoosista,
immuunijärjestelmän solujen tai verenkierron voimien vaikutuksesta. Yksi suurimmista haasteista
CTC:en tutkimisessa onkin niiden harvinaisuus verinäytteissä. Tyypillisesti löytyy vain muutama CTC
jokaisesta millilitrasta verinäytettä, kun taas normaaleja verisoluja näytteestä löytyy miljardeja. Tämä
pieni osa CTC:ista selviää näiltä puolustusmekanismeilta ja käy läpi transition takaisin fenotyypiltään
epitaaliseksi ja muodostaa sekundäärisiä kasvainpesäkkeitä (Cristofanilli et al., 2009; Douma et al.,
2004).
Metastaasien on yleisesti kerrottu olevan vastuussa 90 % syöpäkuolemista. Tämä väite vaikuttaisi
nykytutkimusten perusteella olevan hieman liioiteltu, sillä 2005–2015 väliseltä ajalta tehdystä
tilastollisesta tutkimuksesta selvisi, että vain 66,7 % syöpäkuolemista metastaasi oli vaikuttavana
tekijänä. Tutkimuksen perusteella metastaasit ovat kuitenkin syynä suurimpaan osaan kiinteisiin
syöpäkasvaimiin liittyvistä kuolemista (Dillekås et al., 2019). Tämän perusteella syövän kliinisessä
tutkimuksessa siis kannattaa keskittyä erityisesti metastaasien tutkimiseen.
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Perinteisten kasvainbiopsioiden rinnalle syövän kliinisessä tutkimuksessa on teorioitu nestemäisten
biopsioiden tekeminen vähemmän invasiivisenä vaihtoehtona. Primäärisen kasvaimen biopsioissa on
ollut ongelmana syöpäsolujen nopea geneettinen mutaatio, mikä johtaa siihen, että biopsiasta saadut
tiedot syövästä eivät todellisuudessa kerro metastaattisten kasvainten käyttäytymisestä juurikaan.
Kiinteät kasvaimet ovatkin luonteeltaan erittäin heterogeenisiä, joten yksittäisten syöpäsolujen
geeniekspressio, metabolia ja metastaattinen potentiaali vaihtelee huomattavasti. Tämän vuoksi
verenkierrosta otetut näytteet voivat kertoa tarkempaa tietoa kasvaimesta CTC:en kiinnioton ja
tutkimisen kautta, niiden ollessa mahdollisia metastaasien esiasteita (Haber & Velculescu, 2014;
Kavan et al., 2022; J. Liu et al., 2021).
On pitkään ollut tiedossa, että CTC:en kiinniotolla, enumeraatiolla ja tunnistamisella voi tulevaisuudessa olla tärkeä rooli syöpien aikaisessa löytämisessä, diagnosoinnissa ja prognoosissa (Habli et al.,
2020; Woo & Yu, 2018). Immunoaffiniteettiin pohjautuvan CTC-kiinnioton ja eristettyjen CTC:jen
hyödyntämisen eri menetelmät on esitelty työvaihekaaviossa (Kuva 1)..

Kuva 1: Kuvantaminen immunoaffiniteetti-tekniikalla kiinniotettujen CTC:jen käytön mahdollisista
käyttömenetelmistä nestemäisenä biopsiana syövän kliinisessä tutkimuksessa (Venla Karvonen, 2022)
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2.1. Kiertävien syöpäsolujen kiinniotto
CTC:n kiinniotto potilaan verinäytteestä voidaan tehdä monella eri tavalla. Kiinniotossa on ideana
saada erotettua CTC:t veren normaaleista soluista. Tämä voi tapahtua esimerkiksi geeni- ja
proteiiniekspression eroavaisuuksien, kokoeron tai muiden biofysikaalisten eroavaisuuksien kautta.
Pääosin nämä kiinniottomenetelmät voidaan jakaa tekniikkoihin, jotka laajasti perustuvat affiniteettiin
ja muihin biologisiin ominaisuuksiin ja niihin, jotka perustuvat pääosin fysikaalisiin ominaisuuksiin.
Nämä pääkategoriat voidaan edelleen jakaa tarkempiin ryhmiin tekniikan toimintaperiaatteiden
perusteella.
Eri solutyyppien kokojen samankaltaisuuksien vuoksi erottelu koon perusteella on haastavaa. CTC:jen
ominaisuudet vaihtelevat erittäin paljon eri syöpäsolutyyppien välillä ja jopa niiden sisäinen vaihtelu
on huomattavaa. Kooltaan niiden on todettu vaihtelevan halkaisijaltaan 4–30 µm välillä jopa samasta
potilaasta otettujen näytteiden perusteella (Allard et al., 2004). Leukosyytit ovat puolestaan
tyypillisesti halkaisijaltaan 7–20 µm (Sun, 2009, s. 3–31), joten näiden ryhmien välillä on
syöpätyypistä riippuen huomattava päällekkäisyys. Erytrosyytit ja veren muut solut ovat useimmiten
kooltaan pienempiä, trombosyyttien ollessa vain 2–3 µm (Paulus, 1975) ja erytrosyyttien 7,5–8,7 µm
halkaisijaltaan (Diez-Silva et al., 2010). Erytrosyyttien suuren muodonmuutoskyvyn ansiosta ne
voivat kuitenkin kulkea pienimpienkin, jopa halkaisijaltaan 2–3 µm olevien hiussuonien läpi
verenkierrossa (J. Li et al., 2007). Tämän vuoksi filtraatio toimii kooltaan keskiarvoisille soluille
hyvin, mutta se ei aina pysty ottamaan huomioon kooltaan keskiarvosta poikkeavia soluja.
Verinäytteestä CTC:ja eristettäessä näiden kaupallisten laitteiden avulla usein on tarkoituksena erotella
CTC juurikin veren leukosyyteistä. Tavallisin käytössä oleva tekniikka CTC:jen eristykseen on
edelleen immunoaffiniteettiin pohjautuva kiinniotto, jossa leukosyyttien ja syöpäsolujen erilainen
proteiiniekspressio on erottavana tekijänä. Erytrosyyttien ja trombosyyttien erottaminen näytteestä
usein tehdään erikseen solujen tiheyksien eroavaisuuksien perusteella sentrifugoimalla näyte tai
tekemällä erytrosyyteille lyysi ennen itse kiinniottoprosessin tekemistä. Tämän kuitenkin on todettu
aiheuttavan CTC kiinnioton tehokkuuden heikkenemistä ja CTC:jen menetykstä (Ferreira et al., 2016).
Tämä ongelma onkin johtanut tarpeeseen kehittää menetelmiä, jotka mahdollistavat erytrosyyttien
eristämisen näytteestä samanaikaisesti CTC:jen kiinnioton kanssa.
Kiinniottotekniikat on tyypillisesti suunniteltu yksittäisten CTC:jen kiinniottoon tai eristämiseen.
Suurien fysikaalisten eroavaisuuksien vuoksi on vaikea kehittää laite, jolla sekä yksittäisten CTC:jen
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ja CTC-klustereiden kiinniotto onnistuu samanaikaisesti. Tämän vuoksi tällä hetkellä onkin
luotettavampaa tulosten kannalta käyttää erillisiä eristysalustoja klustereille, jos niitä erityisesti
halutaan tutkia. Kehitteillä on kuitenkin monenlaisia tekniikoita, joiden avulla molempien kiinniotto
onnistuisi samalla laitteella (Schuster et al., 2021).
2.2. Syöpäsolujen enumeraatio
Tyypillisesti CTC-kiinnioton jälkeen tuloksena on liuos, jossa on jäljellä veren muitakin soluja niiden
samanlaisten piirteiden vuoksi. Tämän vuoksi tarvitaan usein muita menetelmiä CTC:ien määrän
selvittämiseen rikastetusta seerumista. Pääasiallisesti tällaisia ovat nukleiinihappoihin, impedanssiin
ja sytometriaan perustuvat tekniikat, joiden tuloksia tyypillisesti kuvantamisen ja tekoälyn avulla
analysoidaan.
Kaikista yleisin tutkimusmenetelmä CTC:ien enumeraatiossa on perinteinen immunosytokemia. Siinä
rikastettuun näytteeseen lisätään syöpäsoluille spesifisiä primaarisia antigeenejä ja niille spesifisiä
sekundaarisia, tietyillä aallonpituuksilla fluoresoivia, antigeenejä. Erottelu verisoluista siis pohjautuu
niiden pintaproteiinien eroavaisuuksiin. Tyypillisesti primaarisina antigeeneinä käytetään CD45 ja
muutamia epiteelisten solujen markkereita, kuten sytokreatiinit ja EpCAM. Kun halutaan ottaa
huomioon CTC:en plastinen EMT-luonne, usein käytetään myös mesenkymaalisten solujen
markkereita, kuten N-cadherin ja vimentin. Näytteet värjätään myös DAPI:lla, joka sitoutuu DNA:han
ja siten värjää solujen tumat (Drucker et al., 2020; Jie et al., 2017). Näytteet kuvataan värjäysten
jälkeen fluoresenssimikroskoopin ja siihen liitetyn sopivan kameran avulla. Perinteisesti tutkimuksissa
CTC on määritelty olevan tumallinen solu, joka ekspressoi EpCAM-molekyyliä ja sytokeratiineja 8,
18 tai 19, mutta ei ekspressoi CD45-molekyyliä. Tyypillisesti sen täytyy olla myös kooltaan ainakin 4
x 4 µm2, ja omaksua muita tiettyjä morfologisia ja immunologisia piirteitä, joita operaattorit
tunnistavat (Allard et al., 2004; Kagan et al., 2002). On kuitenkin todettu, että CTC:den
heterogeeninen luonne veressä voi johtaa interoperatiivisiin virheisiin CTC:den määrää selvittäessä
tätä CTC:n määritelmää hyödyntämällä (Allard et al., 2004). Eri menetelmät, jotka hyödyntävät
vähemmän tarkkoja rajoja CTC:n luonteelle saavat eristettyä huomattavasti suuremman määrän
CTC:tä näytteestä (Coumans et al., 2010; Pachmann et al., 2008). Tämän vuoksi on tulevaisuudessa
erityisen tärkeää määrittää kliinisesti relevantit rajat CTC:n luonteelle.
Tällä hetkellä aktiivisesti syövän etenemisen prognoosissa käytössä olevien CTC-kiinniottolaitteiden
pääasiallinen tarkoitus on ollut verenkierrossa olevien syöpäsolujen määrän selvittäminen.
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2.3. Molekylaarinen karakterisointi
Eristettyjen CTC:en karakterisointi on tärkeää syövän prognoosin kannalta. Niiden tutkimisen kautta
saadaan muodostettua kuva tietyllä hetkellä kasvaimesta. Tämä antaa myös tietoa mahdollisista
metastaattisista kasvaimista. Kiinteiden kasvainten heterogeeninen luonne vaikeuttaa mahdollisten
etäpesäkkeiden geeniekspressioiden ja prognoosien arviointia (Kavan et al., 2022; Tirosh et al., 2016).
Nestemäinen biopsia on tässä hyödyksi, sillä sen avulla saadaan yksittäisten verenkierrossa olevien
syöpäsolujen genomia tutkittua tarkemmin (Lohr et al., 2016; Miyamoto et al., 2015).
Kiinniottotekniikasta riippuu myös se, kuinka näiden CTC:en jatkotutkimus onnistuu. Usein
vanhemmat menetelmät, jotka perustuvat CTC:n kiinnittymiseen toiseen molekyyliin vaativat solujen
fiksaation niiden stabilisoimiseksi, mikä estää solujen hyödyntämisen jatkotutkimuksissa. Tätä
ongelmaa on kuitenkin pyritty ratkaisemaan ja nykyisin on saatavilla useita kaupallisia malleja myös
affiniteettiin perustuvista menetelmistä, jotka mahdollistavat solujen hyödyntämisen (Habli et al.,
2020).
Erilaisia tekniikoita, joita hyödynnetään CTC:jen molekylaarisessa karakterisoinnissa on muun
muassa immunovärjäys, sekvensointi, solukulttuurit, ekspressioanalyysi, FISH ja PCR (Habli et al.,
2020). Immunovärjäysten avulla saadaan vähällä työllä selvitettyä mitä pintaproteiineja syöpäsolulla
on, jolloin sen laatua saadaan selvitettyä. Tätä tekniikkaa hyödynnetään usein myös CTC:n eri
reseptorimutaatioiden tunnistamiseen (Ferreira et al., 2016). Solujen genomien ja sen spesifisten osien
sekvensointia käytetään syövän tarkemmassa karakterisoinnissa. Verinäytteiden sekvensointiin on
olemassa myös useita eri kaupallisia alustoja, jotka tyypillisesti hyödyntävät erilaisia PCR-tekniikoita
(Hench et al., 2018). Usein tarkkailun kohteena koko solun genomin sijasta on vain tietyt osat genomia,
esimerkiksi mRNA:n transkriptioanalyysin ja kohdennetun geeniekspression profiloinnin kautta
voidaan potilaan syöpä luokitella (Lim, Yeo, et al., 2019; Ramalingam et al., 2017). Erityisesti
yksittäisten CTC:n mRNA:n sekvensointi on tutkimusten perusteella todettu antavan hyödyllisiä
tietoja kasvaimen heterogeenisyyden ja metastaattisten prosessien karakterisoinnissa (Ramalingam et
al., 2017). FISH ja muita vastaavanlaisia prosesseja käytetään myöskin solujen geeniekspression
selvittämisessä, esimerkiksi RNA-ISH tekniikkaa on käytetty CTC:n fenotyyppien tutkimiseen eri
syöpätyypeissä, erityisesti syöpäsolujen EMT:n plastisuuden tutkimiseen verinäytteissä (Cheng et al.,
2019). Niissä tekniikoissa hyödynnetään erilaisia fluoresoivilla markkereilla merkattuja ligandeja,
tyypillisesti leukosyyttisiä, mesenkymaalisia ja epiteelisia biomarkkereita vastaan (Wu et al., 2015).
Muita tyypillisiä menetelmiä, joita hyödynnetään CTC:n karakterisoinnissa ovat esimerkiksi solun
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metabolinen analyysi PCA:lla, ja solun sekreetti- ja proteiiniekspressioanalyysit (Lim, di Lee, et al.,
2019).
Kiinteiden kasvainten ja myös CTC:jen suuren heterogeenisyyden vuoksi on tärkeä tietää, mitä
variantteja CTC:t kantavat ja ekspressoivat, sillä se voi jopa vaikuttaa lääkkeen valintaan. Kuitenkin,
jotta karakterisoinnin tekniikoita voidaan hyödyntää käytännössä, täytyy olla tiedossa spesifit geenit,
joiden ekspressiota tutkitaan (Lim, di Lee, et al., 2019). Tämä ei ole vielä kaikissa syöpätyypeissä
selvillä ja eri varianttien signalointikaskadit ovatkin edelleen tutkimuksen alla. Useille syöville on
kuitenkin tiedossa spesifiset tunnistetut markkerit, joiden ekspression perusteella saadaan solut
jaoteltua alapopulaatioihin (Lohr et al., 2016).

2.4. Kliininen hyödyllisyys
Nestemäisen biopsian on todettu tuottavan kliinistä hyötyä verrattuna perinteistä kasvainbiopsiaan,
sillä verenkierrosta eristettyjen yksittäisten solujen ekspressioprofiilien on todettu tuottavan paremman
diagnostisen tarkkuuden. Tämä ilmenee tarkempien syntyperien identiteettien määrittelyn ja kliinisesti
eri pesäkkeiden määrittämisessä useissa syöpämuodoissa (Lohr et al., 2016; Miyamoto et al., 2015).
Tällä hetkellä CTC:jen hyödyntäminen syöpädiagnostiikassa on keskittynyt pääosin syövän
etenemisen seurantaan CTC enumeraation kautta. Sitä on jo pitkään tutkittu yhteydessä potilaan
selviytymistodennäköisyyteen. Useimmissa tutkimuksissa on todettu, CTC:n määrä verenkierrossa on
vahvin prognostinen biomarkkeri potilaan selviytymiselle. Tämä trendi on nähtävissä jopa, kun otetaan
multivariantti analyysi käyttöön (Bork et al., 2015; Chou et al., 2018; Khan et al., 2016; Reeh et al.,
2015).
Hoitoa edeltävän syövän tilanteen selvittäminen on tärkeää monilla tavoin, jotta hoito olisi
mahdollisimman tehokasta ja spesifiä pelkkiä syöpäsoluja vastaan. Tutkimusten perusteella on todettu,
että CTC:jen tunnistaminen ja enumeraatio voi parantaa syövän tilan arvioinnin tarkkuutta tässä
preoperatiivisessa vaiheessa (Judson et al., 2003). CTC:jen määrä veressä ei pelkästään kerro
mahdollisista metastaattisista pesäkkeistä, vaan niiden ilmeneminen myös ei-metastaattisissa syövissä
on vahva merkki huonolle prognoosille. Tietyssä tutkimuksessa eri vaiheissa olevien eimetastaaattisten

suolistosyöpäpotilaiden

verinäytteitä

tutkittiin

CTC:jen

varalta.

Kun

ei-

metastaattisessa syövässä oli veressä todettu vähintään yksi CTC per 7,5 ml verta, heidän odotettu
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kokonaiselossaolonsa oli vain 38,4 kuukautta, kun taas CTC-negatiivisilla potilailla tämä oli 49,8
kuukautta. Tässä tutkimuksessa todettiinkin, että CTC:jen löytäminen verinäytteestä oli vahvin
prognostinen biomarkkeri kokonaiselossaololle muista kliinispatologisista parametreistä riippumatta
(Bork et al., 2015). Vastaavanlaisia tuloksia nähdään myös muissa tutkimuksissa. Esimerkiksi
tyypillisen huonon prognoosin markkerina käytetyn syövän histopatologisen vaiheen potilaisiin
verrattuna CTC-positiivisille potilaille todettiin sekä huonompi kokonaiselossaolo että pienempi
elossaoloaika ennen taudin uusiutumista ruokatorvensyöpäpotilaissa (Reeh et al., 2015). Tämän
perusteella CTC-tunnistamisella voisi olla kliinistä hyödyllisyyttä syövän preoperatiivisessa
prognoosissa verrattuna tämänhetkisiin menetelmiin. On kuitenkin tärkeää huomioida, että molemmat
tutkimukset hyödyntävät CTC kiinniotossa samaa CellSearchâ-systeemiä, joka perustuu epiteelisiin
markkereihin ja siten ottaa kiinni vain tietyn CTC-osapopulaation.
Toinen mahdollinen kliininen hyöty CTC-kiinniotolle prognoosissa on hoidon vaikutuksen seuranta.
Neuroendokriinisten kasvainten omaaviin potilaisiin kohdistuneessa tutkimuksessa CTC:n määrien
muutokset hoidon aikana korreloituivat huomattavasti hoidon vasteeseen ja kokonaiselossaoloon.
Tutkimuksen mukaan paras prognoosi oli potilailla, joilla ei löydetty missään vaiheessa CTC:itä. Sen
jälkeen paras prognoosi oli potilailla, joiden CTC:jen määrä laski yli 50 % ja selvästi huonoin
prognoosi oli potilailla, joiden CTC:jen määrä väheni vain alle 50 %. Todettiin myös, että niissä
tapauksissa joissa CTC:itä ei todettu lainkaan ja tapauksissa, joissa niiden määrä laski yli 50 %, syövän
etenemisen riski oli vain 8 %. Tähän verrattuna tapauksissa, joissa CTC:jen määrä laski tätä
heikommin, oli syövän etenemisen riski jo 60 %. Yleisin tämän syövän yhteydessä mitattava kiertävä
biomarkkeri on kromograniini A. Sen määrän muutokset verenkierrossa eivät kuitenkaan tutkimuksen
perusteella korreloidu selviytymisen kanssa (Khan et al., 2016). Tämän perusteella CTC-enumeraatio
voisi toimia sopivana biomarkkerina hoidon prognoosille. Muissa tutkimuksissa samoin on todettu,
että CTC:n korkea määrä on kliinisesti merkittävä markkeri, joka osoittaa huonoa vastetta kasvaimen
hoidolle (Bork et al., 2015; Chou et al., 2018; Khan et al., 2016; Reeh et al., 2015). Metastaattisilla
rintasyöpäpotilailla on kuitenkin todettu, että CTC-määrän perusteella vasteeltaan huonon
ensimmäisen linjan kemoterapian vaihtaminen toisen linjan kemoterapiaan ei vaikuta CTC-määrään,
eikä kokonaiselossaoloon (Smerage et al., 2014). Tämän vuoksi on edelleen kyseenalaista, onko CTCenumeraation perusteella kannattavaa vaihtaa hoitomenetelmää, vai toimiiko menetelmä pelkästään
syövän prognoosissa.
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Enumeraation lisäksi CTC:n molekylaarisella karakterisoinnilla voisi tulevaisuudessa olla suuri rooli
syövän hoidossa. On nimittäin ollut tapauksia, joissa CTC:n molekylaarinen karakterisointi on
vaikuttanut hoidon valintaan. Kun CTC:n sisäisiä signalointiketjuja saadaan selvitettyä, on mahdollista
kohdentaa syöpähoito spesifisten signalointiketjujen inhibointiin, jotka löytyvät vain näiltä
syöpäsoluilta. Yksittäisten CTC:jen RNA-seq on tässä hyödyllistä, sillä sen perusteella saadaan
luokiteltua CTC:ille kliinisesti eroteltavat osapopulaatiot niiden geeniekspression avulla, mikä ei
tavallisen diagnostiikan avulla selviä. Esimerkiksi multippelin myelooman potilaiden verinäytteistä
eristettyjen CTC:jen transkriptio vaihteli merkittävästi potilaasta toiseen. Kromosomitranslokaatiot
toimivat usein kliinisen riskin markkereina. Tätä tutkittiin RNA-seq menetelmällä, jonka perusteella
todettiin CCND1 ja CCND3 yliekspressoituvan, jotka toimivat merkkinä tiettyjen kromosomitranslokaatioiden tapahtumisille (Lohr et al., 2016). CCND1:n yliekspression on todettu olevan yhteyksissä
useisiin tyypillisiin terapian kohteisiin, kuten BRAF ja EGFR, perustuvien lääkkeiden resistenssiin
(Musgrove et al., 2011). Vastaavanlaisia tapauksia, joissa tietyn geenin yliekspressio vaikuttaa syövän
prognoosiin ja sen metastaattiseen kykyyn on todettu useita, kuten tietty kokoelma geenejä, joihin
kuuluu MMP1 ja MMP12. Niiden yliekspressio toimi merkkinä metastaattisesta levittymisestä ja
aikaisesta ei-pienisoluisen keuhkosyövän uusiutumisesta (Yeo et al., 2016). Nämä CTC:jen
sekvensointiin perustuvat tutkimukset tukevat siis mahdollisuutta sille, että kiinteän kasvaimen
käyttäytymistä voitaisi seurata nestemäisen biopsian avulla, eristettyjä CTC:itä tutkimalla.
On kuitenkin huomattava, että CTC:jen tutkimisen kliininen hyödyllisyys on edelleen kyseenalaista,
minkä vuoksi tämänhetkinen käyttö syöpädiagnostiikassa on vähäistä. Tutkimusten tuloksia ei ole
vielä testattu satunnaistetuissa kliinisissä tutkimuksissa, joissa päätökset hoitomenetelmistä tehtäisiin
CTC-analyysin perusteella ja joiden perusteella saataisiin selkeitä tuloksia. Eri kliinisten tutkimusten
keskinäinen vertailu on myös tässä haastavaa, sillä niissä käytetään eri potilaspopulaatioita, eri CTCkiinniottotekniikoita, eri määritelmiä CTC-positiivisuudelle, eri statistisia menetelmiä tiedon
analysoinnille ja tutkimusten lopputilat ja tarkoitukset ovat usein myös poikkeavia. Jotta saataisiin
tarkempaa analyysiä kliiniselle hyödyllisyydelle, täytyy ensin saada nämä tekijät standardisoitua.
Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista lähitulevaisuudessa, sillä CTC-kiinniottoon ja eristämiseen ei ole
löytynyt universaalista toimivaa tapaa, vaan eri tekniikat toimivat vain tiettyjen CTCosapopulaatioiden piirteiden kanssa.
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3. Kiertävien syöpäsolujen immunoaffiniteetti-kiinnioton toimintaperiaate
Erilaisia ei-merkkiaineisiin perustuvia tekniikoita on viime vuosien aikoina kehitetty helpomman
jatkotutkimusten varalta, mutta edelleen kaikista käytetyin CTC:jen eristämisen tekniikka on
immunoaffiniteettin perustuva kiinniotto (Gorges et al., 2012; Sharma et al., 2018). Immunoaffiniteetilla tarkoitetaan spesifistä kemikaalista affiniteettia, vasta-aineen tai vasta-aine domeenin ja
antigeenin välillä (Wiktionary, 2019).
Immunoaffiniteetti kiinniottomenetelmänä perustuu solujen pintakalvon antigeenien affiniteettiin
niille sopivien vasta-aineien kanssa (Gorges et al., 2012). Kuten aiemmin mainittiin, erottelu veren
muista soluista, pääasiassa leukosyyteistä, perustuu solutyyppien pintaproteiinien eroavaisuuksiin.
Menetelmä on ollut käytössä lähes muuttumattomana jo vuodesta 1998 lähtien, kun Racila et al.
raportoi CTC:n rikastuttamisesta verinäytteestä EpCAM ja CD45 vasta-ainemolekyyleihin
perustuvalla tekniikalla. Siinä positiivisesti rikastutetaan verinäyte EpCAM:n suhteen ja sen jälkeen
tehdään negatiivinen rikastuttaminen CD45:n suhteen (Racila et al., 1998). Tekniikkaa on kuitenkin
pyritty kehittämään siten, että eri vasta-ainemolekyylejä hyödynnetään näiden perinteisten
molekyylien lisäksi, sillä tekniikka ottaa huomioon vain tiettyjä CTC-osapopulaatioita. Vastaainemolekyylit tyypillisesti kiinnitetään stationäärisiksi eri rakenteisiin, kuten laitteen pinnalle tai
magneettisiin

aineisiin.

Tällä

hetkellä

käytössä

ja

kehitteillä

olevia

tekniikoita

ovat

immunomagnetismi, mikrofluidistiikka, hydrogeelit ja erilaiset kaksoismodaaliset alustat (Bankó et
al., 2019; Habli et al., 2020).

3.1. Positiivisen rikastuttamisen tekniikat
Positiivisella rikastuttamisella tarkoitetaan kohdesolupopulaation tunnistamista ja eristämistä
alkuperäisestä sekanäytteestä siten, että immunoaffiniteetin kohteena on eristettävän solun
pintamembraanin spesifit antigeenit. Positiivinen rikastuttaminen mahdollistaa eri syöpäsolualapopulaatioiden tutkimisen verinäytteestä hyödyntämällä eri vasta-aineita CTC-kiinniotossa (Yeo et al.,
2016). Tyypillisesti antigeeninä toimivat solukalvon proteiinit ja niiden luonnollinen vasta-aine toimii
kiinniotossa solua puoleensa vetävänä tekijänä. Immunoaffiniteettitekniikassa voidaan myös
vastaavanlaisena ligandina käyttää vasta-aineiden sijasta keinotekoisia peptidejä ja aptameerejä (Y.
Liu et al., 2022).
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3.1.1. Kiinniotettujen kiertävien syöpäsolujen irrottaminen alustasta
Koska CTC:t ovat tässä tekniikassa sitoutuneet vasta-aineisiin kiinnioton jälkeen, on usein tarpeen
jatkotutkimuksia varten saada CTC:t vapautettua, mikä voi osoittautua usein haastavaksi. Tähän on
myös olemassa useita eri menetelmiä, riippuen kiinniottotekniikasta ja kyseisestä vasta-aineesta. Tällä
hetkellä käytetyimmät tekniikat tässä ovat aptameerit, entsyymit ja polymeerit (Sharma et al., 2018).
Irrottamisen tulisi tapahtua siten, että CTC pysyy vaurioitumattomana. Jotta CTC saadaan irtoamaan,
täytyy reseptorin ja ligandin välinen vuorovaikutus ja mahdolliset fokaaliset adheesiot poistaa
vaikuttamasta (Zheng et al., 2013). Leikkausjännitteen avulla tapahtuva CTC:n vapautus tutkimusten
mukaan voi vähentää solujen elinkelpoisuutta ja muuten vaikuttaa näiden herkkien solujen toimintaan
(Albuquerque et al., 2000; Born et al., 1992; Chowdhury et al., 2010). Tämän vuoksi on täytynyt
kehitellä vähemmän invasiivisiä menetelmiä solujen irroittamiseen.
Tällä hetkellä irroituksessa on standardiprotokollana käyttää trypsiini-entsyymiä. Se on yksi ainoita
mekanismeja, joilla luonnolliset vasta-aineet saadaan irrotettua soluista (Zheng et al., 2013). Tämän
menetelmän kuitenkin tiedetään voivan vahingoittaa solujen membraanien proteiinirakenteita, jos
käyttö ei ole täysin optimaalista (Kushida et al., 2005). Se on kuitenkin todettu erottavan CTC:t vastaaineita hyödyntävästä alustasta noin 100 % hyötysuhteella, käyttäen 0,25 massaprosenttia trypsiiniä,
näiden solujen mahdollista proteiinien degradoitumista trypsinaation seurauksena ei kuitenkaan osata
arvioida (Adams et al., 2008; Dharmasiri et al., 2011).
Nukleiinihapoista

koostuvien

aptameeristen

koettimien

irroittaminen

puolestaan

toimii

endonukleaasientsyymin avulla. Se toimii samalla hyötysuhteella trypsiinin kanssa, mutta on
nopeampi ja tuottaa vähemmän vahinkoa solureseptoreille (S. Li et al., 2013). Aptameerien
irrottaminen CTC:sta onnistuu usein myös ympäristötekijöitä, kuten lämpötilaa tai pH:ta muuttamalla.
Tämä johtuu siitä, että aptameerien kolmiulotteinen konformaatio on usein herkkä näille tekijöille,
jolloin ne menettävät affiniteetin niiden kohdemolekyyliä vasten (Zheng et al., 2013). Koska
aptameerit ovat keinotekoisia molekyylejä, ne voidaan myös suunnitella siten, että kun siihen
kiinnittyy komplimentaarinen oligonukleotidisekvenssi, sen konformaatio muuttuu ja se irtoaa solusta
(Zhang et al., 2012). Polymeerit toimivat samalla tavoin aptameerien kanssa, jolloin niiden vaste
ympäristön muutoksiin saa aikaan irtoamisen reseptorista (de las Heras Alarcón et al., 2005).
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3.1.2. Immunomagnetismi
Immunomagnetismi on pitkään ollut suosittu tekniikka CTC:jen eristyksessä, sillä se ei vaadi erillistä
trypsinointia solujen irroittamiseen vasta-aineista, mikä on muissa tapauksissa tuottanut usein haasteita
(Sheng et al., 2014). Tekniikassa antigeenille spesifinen vasta-aine konjugoidaan kiinni magneettisten
helmen pintaan, jolloin nämä antigeeni-vasta-ainekompleksit saadaan eroteltua magneettikentän
avulla muista soluista (Allard et al., 2004). Vasta-aineiden kiinnittäminen helmien pintaan voi tapahtua
kovalenttisesti tai ei-kovalenttisesti. Ei-kovalenttisissä sidoksissa käytetyin menetelmä on
streptavidiini-biotiini tekniikka, jossa kiinnitettävä vasta-aine täytyy ensin olla konjugoitu biotiiniin,
jonka jälkeen biotiini voi muodostaa vuorovaikutuksen helmen pinnalle kovalenttisesti konjugoidun
streptavidinin kanssa. Tällöin käytetään sellaista amfifiilisille partikkeleille bioyhteensopivaa helmeä,
jonka pinnan reaktiivisen karboksyyliryhmät pystyvät konjugoitumaan streptavidiniin (F. Li et al.,
2019). Kun halutaan irreversiibeli kovalenttinen sidos, päällystetään magneettiset helmet useilla eri
kerroksilla molekyylejä, jotka sitoutuvat toisiinsa kovalenttisesti. Tyypillimmät vasta-aineiden
kiinnityskohdat ovat sen amiini-, karboksyyli- ja tioliryhmät, jotka konjugoituvat helmen pinnan
molekyylien kanssa eri olosuhteissa (Siiman et al., 2001). Immunomagnetismiin perustuva
CellSearchâ on edelleen ainoa FDA:n hyväksymä CTC isolaation alusta (Allard et al., 2004; Vasseur
et al., 2021). Se on pitkään toiminut yleisimpänä tekniikkana CTC:n kiinniotossa erilaisissa kliinisissä
tutkimuksissa. CellSearchâ menetelmä perustuu magneettisen helmen pintaan konjugoitujen
EpCAM-antigeenin vasta-aineiden affiniteettiin EpCAM antigeeniä ekspressoivien syöpäsolujen
kanssa (Kagan et al., 2002).
Magneettikentän avulla solujen erottelu on siitä hyvä menetelmä, että se ei vahingoita CTC:tä ja on
erittäin nopea prosessina. Immunomagnetismi on myös kaikista tutkituin ja käytetyin menetelmä ja
rikastuttamisen hyötysuhde on korkea. Helmet voivat kuitenkin mahdollisesti vaikuttaa solujen
elinkelpoisuuteen, kun niitä ei eroteta kompleksista. Menetelmä on myös kallis ja se on vaikea
automatisoida sen useiden vaiheiden vuoksi (Z. Shen et al., 2017). Rikastuttamisen jälkeen kompleksit
tyypillisesti myös fiksoidaan alustaan kiinni niiden stabiiliuden ylläpitämiseksi, mikä estää CTC:jen
jatkotutkimukset elinkelpoisissa solukulttuureissa (L. Wang et al., 2016).
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3.1.3. Mikrofluidistiikka
Mikrofluidistiset laitteet ovat käytöltään erittäin monipuolisia, sillä niihin saadaan sisällytettyä useita
perinteisiä biokemiallisia analyysejä, jolloin CTC:jen tunnistaminen, eristäminen ja jopa solukulttuurit
voivat onnistua samalla laitteella. Menetelmällä on siis hyvä potentiaali kiinnioton jälkeisen
molekylaarisen karakterisoinnin mahdollistamiseen (Zou & Cui, 2018). Mikrofluidistiikan avulla
saadaan erittäin tarkkaan hallittua näytteen virtausnopeutta eri osissa laitetta, mikä on erityisen tärkeää,
sillä se vaikuttaa solun ja vasta-aineen välisen kontaktin kestoon ja siten CTC:jen
kiinniottotehokkuuteen.

(Ferreira et al., 2016). Toinen tärkeä huomioitava asia laitteissa on

leikkausrasituksen suuruus, joka täytyy pitää matalana, jotta CTC:n kiinnittyminen vasta-aineeseen on
mahdollista (Nagrath et al., 2007). Onkin olemassa useita eri menetelmiä vasta-aineiden sijoittamiseen
mikrofluidistisen laitteen sisälle. Suurimmat muuttujat eri mallien välillä ovat kanavien rakenteet ja
erilaiset substraattipinnoitteet. Yhdessä mallissa vasta-aineet kiinnitetään mikropylväisiin ja toisessa
vasta-aineet konjugoidaan kiinni erilaisiin nanolevyihin. Vasta-aineiden konjugointi näihin
rakenteisiin tapahtuu pitkälti samoilla tavoin, kuin magneettisiin helmiin kiinnittymisessä. Eikovalenttinen sitoutuminen biotinyloitujen vasta-aineiden kanssa on yleistä helpomman vapauttamisen
vuoksi. Pinta käsitellään erilaisilla aineilla metodista riippuen, mahdollistaen avidiinin kovalenttisen
sitoutumisen pinnalle useiden molekyylien sidosten kautta (Yoon et al., 2013).
Mikrofluidistisessa laitteessa vain CTC:t jäävät kiinni ja muut veren solut poistuvat virtauksen
mukana. Tämä mekanismi mahdollistaa kiinniotettujen solujen huuhtelun, jonka jälkeen solut voidaan
irroittaa alustasta ja johtaa virran mukana toisiin osioihin, joissa jatkotutkimus tapahtuu.
Mikrofluidistisilla

laitteilla

onkin

suurempi

spesifisyys

ja

selektiivisyys

verrattuna

immunomagnetismiin, jonka vuoksi sen käyttöä voisi jopa hyödyntää myös syövän diagnosoinnissa,
ei vain prognoosissa (Hong & Zu, 2013). Toinen hyöty mikrofluidistisilla laitteilla on se, että
potilaiden perifeerinen veri voidaan sellaisenaan käsitellä laitteella ilman ylimääräisiä toimenpiteitä.
Mikrofluidistisen alustan valmistaminen on myös suhteellisen halpaa. Laitteen hitaan virtausnopeuden
vuoksi prosessi on kuitenkin hidasta, varsinkin kun laite pystyy kerralla hyödyntämään vain hyvin
pieniä tilavuuksia verta. Solujen elinkelpoisuus leikkausjännitteen johdosta myös vielä epäselvää (Z.
Shen et al., 2017).
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3.1.4. Hydrogeelit
Hydrogeelit CTC:jen eristämisessä ovat yleistyneet tutkimuksissa viime vuosina. Tekniikan yksi
suurista eduista on sen suuri bioyhteensopivuus veren kanssa, mikä johtuu niiden polymeerisen
verkoston huokoisesta rakenteesta, joka mahdollistaa veden sisäistämisen (Peppas et al., 2006).
Hydrogeelien degradaatiokyky tuo suuren potentiaalin elinkelpoisten, eristettyjen CTC:jen
hyödyntäminen jatkotutkimuksissa. Hydrogeeliä on myös käytetty magneettisten nanopartikkelien
päällystämiseen, minkä on todettu vähentävän ei-kohdesolujen kiinnittymistä partikkeleihin (Z. Wang
et al., 2021). Hydrogeelit tyypillisesti jaetaan kahteen eri kategoriaan niiden kemiallisten
ominaisuuksien perusteella: reversiibelit, usein biohajoavat luonnolliset hydrogeelit ja pysyvät, usein
kemiallisesti stabiilit keinotekoiset hydrogeelit. Näiden erityyppisten hydrogeelien sekoituksia
voidaan hyödyntää sopivien materiaalien valmistuksessa (Golafshan et al., 2017; Palmese et al., 2019).
Hydrogeelejä on hyödynnetty eri tutkimuksissa muuan muassa hydrogeelipartikkelien ja pintojen
päällysteiden muodossa, stationäärisissä mallinnuksissa. Molemmat rakenteet toimivat pääosin
samalla periaatteella kuin muutkin erotusmenetelmät, eli ne pinnoitetaan vastaavanlaisilla
kemikaaleilla, jolloin niiden konjugaatio vasta-aineisiin ja CTC:n kiinniotto mahdollistuu (Peppas et
al., 2006). Toisenlainen, hydrogeelin erityisiä ominaisuuksia hyödyntävä mekanismi vasta-aineiden
konjugointiin, on geeliä polymerisoidessa sekoittaa mukaan aptameerille komplimentraarisia
oligonukleotidisekvenssi-molekyylejä, joihin aptameeri voi sitoutua pelkän inkubaation avulla. Tämä
tekniikka mahdollistaa solujen irrotuksen endonukleaasien avulla, jotka voivat sekvenssispesifisti
katkaista nukleotidien väliset sidokset. Tämä mahdollistaa eri CTC-populaatioiden kiinnioton ja
erottelun samalla alustalla (S. Li et al., 2013). Hydrogeelit ovat myös erittäin halpoja valmistaa, joten
niiden hyödyntäminen tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään, kun tekniikoita päästään
kehittämään pidemmälle.

17

3.1.5. Kaksoismodaaliset alustat
Kaksoismodaalisten alustojen ideana on yhdistää useiden eri tekniikoiden periaatteita yhteen
laitteeseen, jolloin rikastuttamisen hyötysuhde on hyvin korkea ja eristyksestä saadaan erittäin puhtaita
CTC:ja muihin mekanismeihin verrattuna. Useat alustat käyttävät tässä immunomagneettisia helmiä
ja hyödyntävät samalla mikrofluidistiikan parhaita puolia (Kim et al., 2016; Z. Shen et al., 2017).
Tyypillisesti tämä toteutuu siten, että CTC:t otetaan immunomagneettisten helmien avulla kiinni ja sen
jälkeen kuljetetaan mikrofluidististen alustojen läpi, missä ne erotetaan veren muista soluista
esimerkiksi koon perusteella (Zou & Cui, 2018). Näiden laitteiden valmistaminen on kuitenkin kallista
niiden monimutkaisuuksien vuoksi. Useiden kaksoismodaalisten alustojen toimintaperiaatteet ja
teknologia on pitkälti vielä testausten alla, joten ei voida olla varmoja niiden todellisista vaikutuksista
soluihin. Erityisesti useiden tekniikoiden sensitiivisyys on kyseenalaista ja voi olla alhaista muihin
mekanismeihin verrattuna (Habli et al., 2020).
3.3. Negatiivinen rikastuttaminen
Negatiivisessa rikastuttamisessa ei kiinnioton kohteena ole itse syöpäsolut, vaan muut veren solut,
jolloin teorian mukaan vain CTC:t jäävät seerumiin. Tästä syystä negatiivinen ehtyminen on hyödyksi,
kun näytteestä halutaan eristää leukosyytit pois, jättäen CTC:t vapaaksi jatkotutkimuksia varten (Yeo
et al., 2016). Tämän kiinniottotavan seurauksena saatavassa liuoksessa on heterogeeninen populaatio
CTC:ja, toisin kuin positiivisen rikastuttamisen kautta kiinniotetut tiettyjä antigeenejä ekspressoivat
alapopulaatiot (Bankó et al., 2019). On kuitenkin huomattava, että tämän seurauksena ne CTC:t, jotka
ovat leukosyyttien ympäröimiä, kuten klusterit, voivat myös jäädä pois lopputuloksesta, kuten käy
usein muillakin immunoaffiniteettipohjaisilla eristysmenetelmillä (X. Li et al., 2020). Positiiviseen
rikastuttamiseen verrattuna kuitenkin tällä tekniikalla saadaan tyypillisesti huonompi puhtaus
(Baccelli et al., 2013; Lara et al., 2004). Negatiivisessa rikastuttamisessa käytetään pääosin samoja
tekniikoita kuin positiivisessa rikastuttamisessa, vain niissä käytetyt vasta-aineet muuttuvat.
Tyypilliset negatiivisen rikastuttamisen työvaiheet ovat: punasolujen lyysi, leukosyyttien immunomagneettinen kiinniotto ja värjäys, jota seuraa magneettinen erottelu läpivirtaussysteemin yli olevassa
magneettikentässä. Läpivirtaavan seerumin CTC:jen analyysi voidaan suorittaa esimerkiksi
automaattisen solujen laskijan tai visuaalisen laskennan kautta (Lara et al., 2004).
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4. Immunoaffiniteetti-tekniikassa hyödynnetyt ligandit
Immunoaffiniteetti-tekniikassa hyödynnetään tyypillisesti luonnollisia vasta-aineita, mutta myös
aptameerejä hyödynnetään yhä kasvavissa määrin (Y. Liu et al., 2022). Vasta-aineet ovat määritelmän
mukaan immuunijärjestelmän solujen tuottamia proteiineja, jotka valmistetaan vasteena antigeeniärsykkeelle. Ne ovat tälle tietylle antigeenille spesifisiä, eivätkä voi sitoa muita antigeenejä (Holodick
et al., 2017). Aptameerit puolestaan ovat joko nukleiinihapoista tai peptideistä rakennettuja
kemikaalisia, keinotekoisia jäljitelmiä vasta-aineista. Ne eivät rakenteellisesti muistuta vasta-aineita,
varsinkaan koon ja avaruudellisten rakenteiden suhteen (Kuva 2) (Ziółkowski et al., 2021).

Kuva 2: Kaavamainen esitys vasta-aineen, peptidi- ja nukleiinihappoaptameerien suhteellisista
ko´oista ja niiden avaruudellisista muodoista, sekä molekyylien variaabiliteetistä (Ziółkowski et al.,
2021).
4.1. Luonnolliset vasta-aineet
Immunoaffiniteetin eri tekniikoissa käytetyt monoklonaaliset vasta-aineet ovat perinteisesti
valmistettu injektoimalla koe-eläimiin puhdistettua antigeeniä, aiheuttaen vasta-aineen korkean
ekspression sen verenkierrossa, josta se saadaan eristettyä (Alberts et al., 1983; Harlow & Lane, 1988;
Sites et al., 1976). Niiden tuotantokustannuksia on kuitenkin pyritty alentamaan hyödyntämällä
yhdistelmä-DNA-teknologiaa niiden tuottamiseen hiivoissa ja kasveissa (Diamos et al., 2020). Usein
tutkimuksissa käytetyt vasta-aineet muokataan sopivaan tarkoitukseen esimerkiksi merkkaamalla se
fluoresoivilla markkereilla tai kuten useissa immunoaffiniteettisissä eristysmenetelmissä vaaditaan,
biotinyloimalla vasta-aine. Näiden leimojen sitoutumiskohta vasta-aineeseen voidaan määritellä
käyttämällä hieman muutettuja versioita molekyylistä (Haugland & You, 2008). Vasta-aineen
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kovalenttinen sidos biotiiniin halutaan tyypillisesti muodostaa raskaiden ketjujen päissä olevien
primaaristen amiiniryhmien kanssa (Kuva 3), jolloin vasta-aine saadaan orientoitua pinnalle siten, että
antigeenejä sitovat alueet ovat mahdollisimman hyvin antigeenien saavutettavissa, kaukana
pariutumiskohdasta (S. Gao et al., 2022). Vasta-aineiden kovalenttisissa sidoksissa tyypillisimmät
kiinnityskohdat ovat sen amiini-, karboksyyli- ja tioliryhmät. (Siiman et al., 2001). Karboksyyliryhmä
sijaitsee vasta-aineen peptidien C-päässä ja tioliryhmät kysteiinien sivuketjuissa (Kuva 3), joten myös
niiden avulla on vasta-aineen orientaatio tyypillisesti sopiva. Vasta-aineiden antigeenejä sitovien
alueiden peptidit muuttuvat sen mukaan, mitä antigeeniä se sitoo, mutta antigeenin muu rakenne pysyy
samana (Kuva 2) (Ziółkowski et al., 2021).

Kuva 3: Vasta-ainemolekyylin rakenne ja sen leimauskohdat (Thermo Fisher Scientific, 2022).
Vasta-aineiden toimintaa immunoaffiniteettisessä solujen kiinniotossa on tutkittu pitkään, ja ne on
todettu erittäin hyvin selektiivisiksi ja niillä on hyvä affiniteetti antigeenin kanssa. Tämä on
mahdollista sen kokoon suhteutettuna suuren sitoutumispinta-alan ansiosta (Ritz et al., 1981). Niiden
käyttöä vaikeuttavia tekijöitä on kuitenkin molekyylien heikko stabiilisuus ja sen potentiaalinen
ristireaktiivisuus, kalliiden hintojen lisäksi (Thiviyanathan & Gorenstein, 2012).
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4.2. Aptameerit
Peptidiaptameerit ovat pienempiä kemiallisesti syntetisoituja versioita vasta-aineista. Ne ovat
rakennettu pienen, erittäin stabiilin peptidiselkärankan avulla. Niiden käyttö solujen eristämisen
tutkimuksissa on kuitenkin erittäin rajallista, sillä niiden tuoma hyöty stabiilisuudelle ja pienelle koolle
toteutuu myös muuten monikäyttöisimmillä ja tehokkaammilla nukleiinihappoaptameereillä (Colas et
al., 1996; Hou et al., 2021). Aptameerien käyttö immunoaffiniteettisessä solujen erottelussa on paljon
uudempaa ja siis vähemmän tutkittua vasta-aineisiin verrattuna. Niiden spesifisyys ja affiniteetti
antigeenejä vastaan kuitenkin tutkimusten perusteella vaikuttaa olevan samaa tasoa vasta-aineiden
kanssa (Ulrich et al., 2006).
Nukleiinihapoista valmistetut yksijuosteiset, molekyylipainoltaan pienet aptameerit muodostavat
keskinäisten vuorovaikutusten ansiosta kolmiulotteisia rakenteita, jotka pystyvät affiniteetin avulla
muodostamaan sidoksen antigeenin kanssa (J. Wang et al., 2019). Niiden valmistus tapahtuu SELEXmenetelmällä, jossa halutun antigeenin kanssa korkea-affiniteettisimman spesifin sekvenssin
muodostus tapahtuu automaattisesti. Tämän teknologian hyödyntäminen myös mahdollistaa
harvinaisten pintaproteiinien perusteella CTC-osapopulaatioiden selvittämisen, kun useat aptameerit
leimataan eri merkkiaineilla (Ellington & Szostak, 1990; Tuerk & Gold, 1990).
Nukleiinihappoaptameerien yksi tärkeimmistä hyödyistä tulee sen irrottamisen helppoudesta, sen
ulkoisilla tekijöillä stimuloitavien konformaationmuutosten ja endonukleaasin käyttön vuoksi (Zheng
et al., 2013). Koska nukleiinihappoaptameerit valmistetaan kemikaalisesti syntetisoimalla, niitä
voidaan nopeasti ja huomattavasti pienemmällä tuotantokustannuksilla tuottaa suuria määriä ja niiden
rakennetta voidaan modifioida eri kemiallisilla ryhmillä (J. Wang et al., 2019). Tämä mahdollistaa
myös alustaan konjugaation, sillä rakenteeseen voidaan sisällyttää siihen sopivia kemiallisia ryhmiä
haluttuihin kohtiin. Tämän toinen hyöty on aptameerin orientaation suhteellinen vakaus ilman
ylimääräisiä toimenpiteitä (Hou et al., 2021). Aptameerien tärkein hyöty vasta-aineisiin verrattuna on
niiden stabiilisuus. Erityisesti mikrofluidististen laitteiden ongelmana on usein ollut vasta-aineiden
degradoituminen

virtauksen

ja

muiden

ympäristöolosuhteiden

vaikutuksesta,

mitkä

nukleiinihappoihin vaikuttavat eri tavalla (Q. Shen et al., 2013). Aptameerien käyttö tulee sen etujen
ansiosta todennäköisesti yleistymään huomattavasti tulevaisuudessa ja korvaamaan osittain
perinteiden vasta-aineiden käytön.
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5. Immunoaffiniteetti-tekniikan kohteena toimivat antigeenit
Immunoaffiniteetti-tekniikan yksi suurimmista haasteista on CTC:jen heterogeeninen luonne.
Tiedetään, että CTC:t voivat suuresti vaihdella ekspressiossa epiteelisten ja mesenkymaalisten
pintaproteiinien välillä ja usein molempia ilmenee solukalvolla samanaikaisesti (Tiffon, 2018). Ei ole
löydetty yhtä universaalia antigeeniä, joka erottaisi syöpäsolut veren muusta soluista. Tämän vuoksi
erottelu tapahtuu tiettyjen CTC-osapopulaatioiden ekspressoitujen antigeenien avulla, jolloin vain
tietynlaiset CTC:t saadaan eristettyä tiettyjen vasta-aineiden avulla (Balcik-Ercin et al., 2021).
CTC:jen EMT-plastisuuden vuoksi usein eristyksessä käytetään myös kantasoluille ja tietyille
syöpätyypeille spesifisiä antigeenejä, kun halutaan niitä ominaisuuksia kantavien kokonaisten
osapopulaatioiden kiinniotto (Lin et al., 2021).
5.1. Negatiivisen rikastuttamisen antigeenit
Negatiivisessa

rikastuttamisessa

immunoaffiniteetin

kohteena

on

leukosyyteille

spesifit

pintaproteiinit. Yleisin tähän tarkoitukseen valittu antigeeni on CD45. Se ilmenee kaikissa ihmisen
leukosyyteissä, mutta sen ekspressio kalvolla on matalaa granulosyyteillä verrattuna monosyyttien ja
lymfosyyttien korkeaan ekspressioon. Tästä seuraa granulosyyttien osalta heikko kiinniottotehokkuus.
Usein tämän korjaamiseksi CD45 antigeenin lisäksi valitaan kohteeksi myös CD16 antigeeni, joka
ilmenee granulosyyteillä ja luonnollisilla tappajasoluilla. Näitä kahta antigeeniä hyödyntäen eristyksen
jälkeisessä enumeraatiossa saadaan mahdollisten CTC:jen määrää rajattua tumallisista soluista pelkän
CD45:jen 82 % ± 21 %:sta vain 20 % ± 13 %:iin (de Wit et al., 2018). Tämä kuvaa kuinka tärkeää
myös negatiivisessa rikastuttamisessa on käyttää CD45:n lisäksi muitakin antigeenejä. Esimerkkinä
tällaisesta multimarkkerisekoituksesta toimii MINDEC, joka sisältää CD45:n ja CD16:n lisäksi myös
CD19 (B-solut), CD163 (monosyytit ja makrofaagit) ja CD235a (punasolut) vasta-aineita, jolloin
rikastuttamisen

jälkeinen

puhtaus

CTC:jen

suhteen

paranee.

Tällä

vasta-aineseoksella

immunomagneettisella negatiivisella rikastuttamisella löydettiin 71 %:sta metastaattisen haimasyövän
potilaista CTC:ja sekä saatiin eristettyä 82 % ± 10 % veren muista soluista pois seerumista (Lapin et
al., 2016).
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5.2. Epiteeliset antigeenit
Koska useimmat syövät ovat alkuperältään epiteelisiä, ensimmäinen periaate CTC:den erottamiseen
miljoonista fenotyypiltään mesenkymaalisista, normaaleista verisoluista oli niiden epiteelisten
antigeenien kohdentaminen (Eslami-S et al., 2020). Epiteelisten solujen tärkeimmäksi antigeeniksi
kohdentamisessa nousi EpCAM, jonka ajateltiin ilmenevän lähes universaalisesti epiteeliperäisten
syöpäsolujen pinnalla (Baeuerle & Gires, 2007). EpCAM on tällä hetkellä ainoa FDA:n hyväksymä
pintamarkkeri CTC:jen tunnistamiselle, ja sen käyttö on vakiintunut pitkälti standardiksi (Kagan et al.,
2002; Vasseur et al., 2021). Tämä suurimmaksi osaksi johtuu sen käytöstä CellSearchâ -systeemissä,
joka on pitkään ollut ainoa kliiniseen käyttöön hyväksytty CTC-erotusmenetelmä (Allard et al., 2004;
Vasseur et al., 2021).
EpCAM ei kuitenkaan ilmene läheskään kaiken tyyppisillä syöpäsoluilla. Sitä tyypillisesti vahvasti
ekspressoidaan rinta-, keuhko-, suolisto- ja eturauhansyövissä, mutta sitä ei tunnisteta lymfoomassa,
sarkoomassa sekä neurogeenisissä kasvaimissa (Went et al., 2004). Sen ekspression korkeus voi myös
vaihdella samaa alkuperääkin olevien syöpäsolujen välillä. Esimerkiksi tutkimuksessa CellSearchâ laitteella vain 41 % metastaattisen keuhkosyövän potilaista löydettiin ainakin 1 CTC per 7,5 ml verta,
kun taas CTC laitteen jättämästä liuoksesta filtraatiolla ja CK-identifikaatiolla löydettiin 81 % (de Wit
et al., 2015). Tämä johtuu CTC:jen läpikäymästä EMT:stä ja sen aiheuttamasta epiteelisten
markkereiden ekspression laskusta. Tyypillisesti EpCAM -kiinniotto vaatii sen korkean ekspression
solukalvolla, joten CTC:jen epiteelisten ja mesekymaalisten antigeenien ekspression plastisuus
heikentää CTC:jen kiinniottoprosenttia (Gorges et al., 2012).
EpCAM:n ekspressio muuttuu myös syövän eri vaiheissa, esimerkiksi primaaristen ja metastaattisten
kasvainten välillä (Spizzo et al., 2011). Tämä selittää myös miksi tällä tekniikalla myöhäisen vaiheen
metastaattisen rinta- ja eturauhassyövän potilailla vain 50 % löydettiin enemmän kuin 5 CTC:tä ja
suolistosyövässä vain 26 % löydettiin yli 3 CTC:tä 7,5 ml verta, kun tämän luvun pitäisi olla paljon
suurempi (Gorges et al., 2012).
EpCAM antigeenin on kuitenkin todettu toimivan hyödyllisenä markkerina syövän kliinisessä
tutkimuksessa, sillä EpCAM-positiivisten CTC:jen korkea määrä korreloituu tutkimusten mukaan
alhaisempaan kokonaiselossaoloon. Suurin osa kliinisestä tutkimuksista CTC:den käyttöön
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markkerina pohjautuu nimenomaan EpCAM-positiivisiin CTC:hin, sillä kliinisessä CTC-kiinniotossa
käytetään pitkälti CellSearchâ -laitetta (Bork et al., 2015; Reeh et al., 2015).
Muiden epiteelisten antigeenien, kuten CK8, CK18 ja CK19, käyttö tutkimuksissa ei niinkään
pohjaudu niiden käyttöön itse kiinniottoprosessissa, vaan niitä hyödynnetään tyypillisesti CTC:jen
enumeraatiossa. Pelkkä EpCAM ekspressio ei ole riittävä todistamaan solun olevan CTC. Perinteisen
menetelmän mukaisesti, jotta solu voidaan määritellä CTC:ksi, sen täytyy olla tumallinen solu, joka
ekspressoi EpCAM-molekyyliä ja sytokeratiineja 8, 18 tai 19, mutta ei CD45-molekyyliä (Allard et
al., 2004; Kagan et al., 2002).
5.3. Mesenkymaaliset antigeenit
Syöpäsolujen EMT-plastisuuden selvittämisen jälkeen on myös mesenkymaalisten antigeenien käyttö
CTC-kiinniotossa yleistynyt. EMT:n aikana muun muassa N-cadherin, vimentin ja twist -antigeenien
ekspressiot solukalvolla kasvavat, kun taas epiteelisten markkerien ekspressio laskee (Zhao et al.,
2019). Tämän vuoksi näiden solujen kiinniotto ei usein onnistu anti-EpCAM:n avulla. Solunkalvon
vimentiniä on käytetty muutamissa tutkimuksissa immunoaffiniteetin kohteena ja sen on todettu
toimivan rinta-, eturauhas-, paksusuolen- ja haiman syövissä EMT-tyyppisten CTC:jen kiinniotossa
(Satelli et al., 2015, 2016, 2017; Wei et al., 2019). Kuten aiemmin todettiin, EpCAM-riippuvaisessa
kiinniotossa suuri osa veren CTC:stä jää vapaaksi. Rinta- ja haimasyövän tutkimuksessa todettiinkin
vimentinin olevan EpCAM:a tehokkaampi CTC:jen kiinniotossa (Satelli et al., 2015; Wei et al., 2019).
Sen käyttö voi kuitenkin johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin, sillä vimentin ilmenee myös
apoptoottisissa ja virusten infektoimissa soluissa. Tutkimuksen mukaan se silti voi toimia useimpien
kiinteiden kasvaimien CTC:ja hyväksyttävällä yli 60 % kiinniotto-osuudella (Y. Gao et al., 2021).
Toinen EMT-tilan antigeeni, jota on hyödynnetty immunoaffiniteettisessa kiinniotossa on Ncadheriini. Sen on osoitettu eristävän jopa 2,1 kertaa enemmän CTC:ja verestä EpCAM:iin verrattuna
ja tekniikka on kolme kertaa tehokkaampi kun yhdistetään N-cadherin ja EpCAM -kiinniotto. Vastaaineiden yhdistämisen samoihin immunomagneettisiin partikkeleihin kuitenkin todennäköisesti
aiheutti interferenssiä kiinniotossa, jos vain toinen antigeeneistä oli pääasiallisesti näytteessä
ekspressoituna. Tämä johti siihen, että osa molempia antigeenejä kohdentavista kiinniotoista tuotti
huonompia tuloksia pelkän N-cadheriinin kiinniottoon verrattuna. Näissä näytteissä suurin osa
CTC:stä oli EMT fenotyyppisiä. Eri tyyppisten CTC:jen samanaikainen kiinniotto voi tämän vuoksi
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olla haastavaa, joten voi olla hyödyllisempää suorittaa eristykset eriaikaisesti tai eri tekniikalla (Po et
al., 2018).
EMT:lle tyypillisten markkerien on myös todettu toimivan epiteelisesten antigeenien ekspressiota
vahvempana merkkinä syövän etenemisestä (Gradilone et al., 2011). Mesenkymaalisten antigeenien,
kuten twistin ja vimentinin ilmeneminen CTC:ssä onkin huomattu olevan yhteyksissä syövän
metastattiseen pontentiaaliin ja toimii merkkinä huonosta prognoosista (Y. M. Li et al., 2013).
Esimerkiksi rintasyöpää tutkiessa metastaattisen vaiheen potilailla mesenkymaalisten CTC:jen
ilmeneminen nousi 73 %:sta 100 %:iin syövän alkuvaiheeseen verrattuna (Kallergi et al., 2011). EMTtyyppisten CTC:jen kiinnioton kliinistä hyödyllisyyttä tulee kuitenkin tutkia vielä lisää. Muilla tavoilla
kiinniotettujen CTC:jen EMT-piirteitä on tutkittu ja niiden on todettu tuovan mahdollisesti kliinisesti
hyödyllistä tietoa metastaaseista, mutta kiinniottoa mesekymaalisten antigeenien avulla ei ole tutkittu
juurikaan, joten ei tiedetä vielä varmaa tietoa, miten niiden enumeraatio korreloituu prognoosiin. On
kuitenkin todettu, että rintasyöpäpotilailla suuri EMT-tyyppisten CTC:jen osuus veren koko CTC
määrästä on parempi markkeri syövän etenemiselle verrattuna CTC:n kokonaismäärään ja seerumin
kasvainmarkkereiden määrään verrattuna (Guan et al., 2019).
5.4. Kantasolu-spesifiset antigeenit
Yksi CTC osapopulaatioista ovat niin sanotut kantasolupiirteitä omaavat CTC:t. Tämä tyypillisesti
kantasoluille spesifit piirteet tyypillisesti ilmenevät CTC:issa EMT:n indusoimana (Mani et al., 2008;
Morel et al., 2008). Tällaisia antigeenejä, jotka usein ilmenevät kanonisten EMT markkerien kanssa
ovat CD44 ja CD133. Kantasolumaisten piirteiden, erityisesti CD44:n korkean ekspression, on todettu
vaikuttavan kasvainten etenemisen regulaatioon, invaasioon ja metastaasiin (Todoroki et al., 2016;
Zargaran et al., 2018). CD44-antigeenin käyttämistä immunoaffiniteettisessä kiinniotossa on tutkittu
muun muassa suun okasolusyöpäpotilailla, joiden CD44-positiiviset solut eristettiin immunomagnetismilla. Nämä CD44+ CTC:t ekspressoivat korkeita määriä kantasolumarkkereita ja EMT:hen
liittyviä geenejä. Niiden proliferaatio on myös nopeampaa ja ne erittävät suurempia määriä antiinflammatorisia sytokiinejä ja angiogeenisiä kasvutekijöitä CTC-kokonaispopulaation verrattuna
(Patil, 2021). Tämän perusteella kantasolujen spesifisille antigeeneille positiivisten CTC:jen kiinniotto
ja enumeraatio voisivat olla hyödyksi syövän prognoosissa. CD44 on kuitenkin vaikea kohde yhdelle
vasta-aineelle, sillä siitä ilmenee useita eri versioita. Esimerkiksi vatsasyöpäpotilailla 10,6 %:lla
löydettiin CD44s varianttia, 64,2 %:lla CD44v6 varianttia ja 38,2 %:lla CD44v9 varianttia. Näillä
kaikilla mahdollisesti on eri rooli CTC:ssä. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin, sekä CD44:n
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ekspressiolla, että CD44:n ekspressoitujen varanttien määrällä olevan korrelaatio huonoon prognoosiin
potilaalle (Kodama et al., 2016).
5.5. Syöpätyypille spesifiset antigeenit
Syöpätyypille spesifien antigeenien käyttö immunoaffiniteetti-tekniikassa on yleistynyt viime vuosina.
Tällaisia antigeenejä ovat esimerkiksi EGFR, HER-2. HER-3 ja MUC-1 (X. Li et al., 2020). Eri EGFRryhmän reseptoreiden ekspressioiden muutokset ovat erittäin yleisiä CTC:illä ja sen variantti potilaalla
vaikuttaa syöpälääkityksen valintaan, sillä EGFR ja sen eri variantit toimivat usein lääkkeiden
kohteena (Scharpenseel et al., 2019). Esimerkiksi HER-2 yliekspressio ilmenee vain 20–30 %:ssa
rinta- ja munasarjan syövissä, mutta sen ilmeneminen tyypillisesti on merkkinä agressiivisemmasta
syövän etenemisestä ja huonosta kokonaiselossaolosta (Ménard et al., 2003; Moasser, 2007). HER-2
esiintyy yliekspressoituneena myös monissa muissa syöpätyypeissä, joissa se myös toimii huonon
prognoosin markkerina. Sen laajan esiintymisen ja selvän prognoottisen hyödyn johdosta on HER-2
antigeeniin pohjautuvalla immunoaffiniteettisella erottelulla mahdollisesti hyödyllisyyttä verrattuna
EpCAM-erotteltujen CTC:jen ekspression tutkintaan (Singh et al., 2021).
EGFR ja HER-3 antigeenien avulla CTC:jen erottamista on myös tutkittu. Molempien proteiinien
ekspression on todettu ei-pienisoluisen kehkosyövän potilailla kasvavan huomattavasti primaarisesta
kasvaimesta metastaattiseen aivokasvaimeen verrattuna. Scharpenseel et al. tekemässä tutkimuksessa
ei-pienisoluisten kehkosyöpäpotilaiden HER-3 ja EGFR proteiiniekspressiot tutkittiin metastaattisista
aivokasvaimista ja todettiin, että vain 3 % näytteistä ei ekspressoinut HER-3:a tai EGFR:a verrattuna
20,9 % osuuteen EpCAM-molekyylille (Hanssen et al., 2016; Scharpenseel et al., 2019). Tämän
tuloksen perusteella voisi olla hyödyllistä eristää potilailta HER-3 ja EGFR positiivisia
osapopulaatioita EpCAM positiivisten lisäksi. Samassa tutkimuksessa CellSearchâ -systeemillä
eristettyjen CTC:den todettiin ottavan kiinni yli 1 CTC:n vain 33,7 % potilaista ja näistä
aivometastaattisilla potilailla tämä arvo oli vain 12,8 %. EGFR/HER-3 kiinniotolla puolestaan nämä
samat arvot olivat 37,8 % ja 44 %. Kun tekniikat yhdistettiin, saatiin kokonaiskiinniottoprosentiksi
jopa 66,7 % (Scharpenseel et al., 2019). Syöpäspesifisten antigeenien hyödyntäminen CTC:jen
immunoaffiniteettisessa yhdessä EpCAM-menetelmän kanssa voisi siis olla hyödyllistä sellaisten
CTC-osapopulaatioiden kiinniotossa, joiden EpCAM ekspressio on heikkoa.
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6. Yhteenveto
Immunoaffiniteettiin perustuvalla kiertävien syöpäsolujen kiinniotolla voi olla suuri hyöty erityisesti
syövän prognoosissa ja syöpälääkityksen tehokkuuden seuraamisessa. Potilaan verinäytteestä
eristettyjen CTC:jen määrän on todettu olevan vahvin prognostinen biomarkkeri kokonaiselossaololle
muista kliinispatologisista parametreistä riippumatta. Kiinniotettujen CTC:jen molekylaarinen
karakterisointi voi myös olla hyödyllinen CTC:jen spesifien kliinisesti eroteltavat osapopulaatioiden
luokittelussa niiden geeniekspression avulla, mikä ei tavallisen kasvainbiopsian avulla selviä.
Molekylaarinen karakterisointi on myös vaikuttanut syöpähoidon menetelmän valintaan, sillä useat
lääkkeet ovat tietyille proteiinimutaatioille spesifisiä. Immunoaffiniteettisella kiinniotolla on kuitenkin
muutamia suuria haasteita: CTC:jen heterogeeninen luonne ja kiinniotettujen solujen irrotus alustasta.
Solujen heterogeenisyys on ongelma, sillä ei ole löydetty universaalia antigeeniä, jolla syöpäsolut
saataisiin erotettua leukosyyteistä. Perinteisen EpCAM-antigeenin sijasta eri antigeenien
kohdentaminen mahdollistaa eri CTC-osapopulaatioiden kiinnioton, mutta näiden hyödyllisyyttä
syövän kliinisessä tutkimuksessa ei ole pystytty varmistamaan EpCAM:n ollessa ainoa FDAhyväksytty CTC-eristyksessä käytetty antigeeni. Eri immunoaffiniteettiin perustuvien kiinniottotekniikoiden ja eri tyyppisten ligandien käyttö tutkimuksessa voi myös vaikuttaa saataviin tuloksiin.
Uusien tutkimusten ja kiinniottolaitteiden ilmetessä yhä tiheämmissä määrin, on tulevaisuudessa
hyvinkin mahdollista, että immunoaffiniteettisen CTC-kiinnioton hyödyntäminen kliinisessä
syöpätutkimuksessa kasvaa, varsinkin potentiaalisen yksilöllistetyn syöpähoidon parissa.
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