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Joulukuussa 2021, Venäjän Federaation terveysministeriö julkisti virallisen kliinisen
tutkimussuosituksen noudatettavaksi kaikilla potilailla, joilla epäillään gastriittia (mahalaukun
tulehdus) tai duodeniittia (ohutsuolen tulehdus)(1). Näiden suositusten mukaisesti “kaikille
potilaille, joilla epäillään mahalaukun syövän esiastemuutoksia (atrofia, intestinaalinen
metaplasia) suositellaan diagnoosin varmistamiseksi ja mahasyöpäriskin sekä mahalaukun
tähystystarpeen arvioimiseksi suoritettavaksi verikokeesta pepsinogeeni I, pepsinogeeni II ja
gastriini-17 määritys” (1). Venäjän Federaatiossa nämä Terveysministeriön viralliset suositukset
ovat pakollisia ja niitä tulee klinikoiden noudattaa käytännön toiminnassaan (2). Tämän
suosituksen taso on A-luokkaa, mikä tarkoittaa, että sen taustalla oleva tutkimustieto edustaa
korkeinta näytönastetta (1).

Koko dokumentti (Venäjänkielisenä) löytyy linkistä (https://tinyurl.com/2p99fnc4)(1). Tämä pitkä
asiakirja perustuu vakuuttavaan kliiniseen tutkimusnäyttöön, jota on perusteellisesti siteerattu
asiakirjassa, mistä alkuperäiset kirjallisuusviitteet löytyvät [numeroina hakasuluissa].

Tiivistettynä, atrofisen gastriitin diagnostiikka on helpottunut seerumin biomerkkiainetestien
käytön myötä, joiden avulla löydetään mahalaukun runko-osan sekä antrumin atrofia.
Seerumin matala pepsinogeeni I taso on hyvin herkkä (84%) ja tarkka (95%) mittari vaikea-
asteisen mahan runko-osan atrofisen gastriitin diagnoosimenetelmä. Antrumin atrofialle on
tyypillistä matala gastriini-17 paastoarvo sekä myös matala stimuloidun G-17:n arvo, koska sitä
erittävien G-solujen määrä vähenee antrumin atrofian seurauksena (1,3,4,6,7).

Venäjän Federaatiossa tehdyssä tutkimuksessa lisääntynyt mahasyöpäriski on osoitettu
liittyvän matalaan pepsinogeeni I tasoon (riskisuhde (OR=2.9), matalaan pepsinogeeni
I/pepsinogeeni II suhteeseen (OR=3.3), sekä matalaan gastriini-17 tasoon (OR=1.8; 95%
luottamusväli 0.7-4.8)[45]. Nämä Venäjän tutkimustulokset vahvistavat kahden Italiasta (9) ja
Suomesta (8) julkaistun GastroPanel® tutkimukset kattavan meta-analyysin tulokset.  Niiden
mukaan GastroPane® testin yhdistetty herkkyys mahan runko-osan atrofisen gastriitin
löytämisessä on 74.7% ja tarkkuus 95.6%, sekä negatiivinen ennustearvo 91%.  

Biohit Oyj, toimitusjohtaja Päivi Siltala: “Biohit Oyj:n GastroPanel® innovaatio on
markkinoiden ainoa biomerkkiainepaneeli (pepsinogeeni I, pepsinogeeni II, gastriini-17 ja
Helicobacter pylori IgG vasta-aineet, tulkittuna GastroSoft® ohjelmalla), joka pystyy
luotettavasti löytämään Helicobacter pylori (Hp) infektion sekä Hp:n aiheuttaman ja
autoimmuuniperäisen atrofisen gastriitin (3-13). Tämä Venäjän federation virallinen suositus (1)
on yhtiön kannalta hyvin merkittävä. Venäjän Federaatio on yksi Biohit Oyj:n tärkeimmistä
markkina-alueista, jossa meillä on jo vahva jalansija.”

https://tinyurl.com/2p99fnc4)(1)


Melon Co. Ltd (Pietari), toimitusjohtaja Georgy Pobeliansky: “GastroPanel®
biomerkkiaineet (www.gastropanel.com ) löytävät luotettavasti ja oikea-aikaisesti potilaat, joilla
on ylemmän ruuansulatuskanavan vaivoja ja jotka tarvitsevat mahalaukun tähystystä. Tämä
testi on juuri sitä, mitä uudet diagnostiset suositukset edellyttävät. Yksinkertainen
GastroPanel® veritesti on myös huomattavasti potilasystävällisempi ja kustannustehokas tapa
tutkia mahalaukun tila verrattuna (kajoavaan) mahalaukun tähystystutkimukseen. Tämän
virallisen ja pakollisen suosituksen julkistamisen jälkeen odotamme GastroPanel® testin
myynnille selkeää kasvua. Nämä suositukset julkaistiin kuitenkin vasta hiljattain, ja kestää
jonkin aikaa saada välitettyä ne asiakkaillemme."
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