Rozšírenie palety onkomarkerov – SCCA,
TPS, TK, kalcitonín
Medirex, a. s. rozširuje paletu onkomarkerov o nasledujúce:
 SCCA
 TPS
 Tymidínkináza
 Kalcitonín

SCCA (antigén karcinómov skvamóznych buniek)
Patrí medzi nemucinózne markery bunkových adhézií a funguje ako diferenciačný antigén epidermoidného
tkaniva. Je produkovaný karcinómami krčka maternice, menej karcinómami hlavy a krku. Je preto základným
nádorovým ukazovateľom nádorov vonkajšieho genitálu, análneho kanála, krčka maternice
a epidermoidných karcinómov hlavy a krku. Využitie má aj pri karcinómoch kože. Nešpecificky sa zvyšuje pri
zníženej glomerulovej filtrácii a pri chorobách pečene.
Hodnoty u zdravých: <1,5 µg/l

TPS (tkanivový polypeptidový špecifický antigén)
Je antigén, ktorý rozoznáva M3 epitop tkanivového polypeptidového antigénu (TPA). TPA vzniká
metabolizovaním epiteliálnych keratínov 8, 18 a 19. TPS je teda špecifická časť TPA, determinant
cytokeratínu 18. Cytokeratíny sú základnou stavebnou zložkou buniek epiteliálneho pôvodu. Majú významnú
úlohu pri proliferácii buniek, a preto sú nešpecifickými ukazovateľmi jej zmien. TPS je využiteľný najmä u
karcinómov mliečnej žľazy, močového mechúra. obličiek a rôznych nediferencovaných a málo
diferencovaných foriem nádorov (napr. nediferencované adenokarcinómy žalúdka).
Hodnoty u zdravých: < 80 U/l
Poznámka: nedá sa robiť z hemolytického séra

Tymidínkináza
Enzýmová aktivita tymidínkinázy (TK) je nutná pre proces syntézy DNA. Zvýšená produkcia TK býva v
tkanive, ktoré sa intenzívne delí a považuje sa za marker proliferácie buniek. Je to primárny nádorový marker
hematologických malignít a sekundárny marker ostatných malígnych ochorení (sarkómov a u časti
karcinómov - marker proliferácie).
Referenčné hodnoty: < 5 U/l
Poznámka: nedá sa robiť z hemolytického séra

Kalcitonín
je produktom parafolikulárnych C buniek štítnej žľazy. Je to charakteristický hormón medulárnych
karcinómov štítnej žľazy. Zvýšené hodnoty sú aj pri zvýšenej novotvorbe kostí ako dôsledku kostných
metastáz, pri zlyhaní obličiek a chronických zápalových ochoreniach.

Hodnoty u zdravých:
Muži:

0 – 2,5 pmol/l

Ženy:

0 – 1,5 pmol/l

Odberový materiál
U všetkých onkomarkerov: bežná biochemická skúmavka
Indikačné obmedzenia zdravotných poisťovní:
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