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Cíl práce 

 

Rostoucí požadavky lékařů – ambulatních specialistů na poliklinice, kde pracuji 

způsobily, že se vedení laboratoře v roce 2000 rozhodlo zavést rutinní stanovení 

nejčastěji ordinovaných tumorových markerů. Do té doby se vzorky odesílaly ke 

zpracování na jiná pracoviště. Tím také vznikla potřeba rámcového zpracování danné 

problematiky a utřídění do jednoho uceleného materiálu. 

V předkládané bakalářské práci je proto mým cílem pomocí obvyklých postupů 

rešeršního zpracování sestavit přehled nejdůležitějších a nejpoužívanějších 

nádorových markerů, provést jejich stručnou charakterizaci s důrazem na význam pro 

klinickou praxi. Nashromážděné teoretické poznatky doplňuji popisem vybraných 

rutinně užívaných postupů a dokládám také výsledky získanými v naší laboratoři. 

Daná problematika mne zaujala natolik, že bych se jí se souhlasem svých 

nadřízených chtěla věnovat podrobněji. Současně tak využiji znalostí získaných při 

vysokoškolském studiu. 
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Souhrn 

 

Předkládaná bakalářská práce je věnována problematice stanovování 

nádorových (někdy též tumorových) markerů a jejich významu pro klinickou praxi. 

Jejím cílem je zpracování přehledu nejdůležitějších a nejpoužívanějších nádorových 

markerů, jejich stručná charakterizace a popis významu pro klinickou praxi. 

V souvislosti s popisovanými nádorovými markery jsou zmíněna i některá nádorová 

onemocnění případně také jejich projevy, i když to nebylo jejím prvotním cílem. Práce 

dále uvádí laboratorní metodu vhodnou pro rutinní stanovování nejběžnějších markerů, 

včetně praktických omezení této metody a možné ovlivnění dosažených výsledků. 

V závěru práce jsou uvedena statistická data získaná na běžném pracovišti laboratoře 

klinické biochemie. 

 

 

 

 

Summary 

 

These bachelor theses focus on the issues concerning tumour markers 

determination and their importance to clinical practice. The main goal of these theses is 

working out a summary of the most important and used tumour markers, their brief 

characteristics, and description of their importance to clinical practice. In connection 

with the tumour markers described, the theses mention some tumour diseases, 

in some cases also their symptoms, although this was not their original aim. 

Furthermore, the theses state a selected laboratory method suitable for the routine 

determination of the most common tumour markers including its practical limitation and 

possible influence on the results reached. In conclusion there are statistical data 

reached at a common clinical biochemistry laboratory workplace stated. 
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1. Úvod 

Maligní nádorová onemocnění jsou v rozvinutých zemích druhou nejčastější 

příčinou úmrtí hned po kardiovaskulárních onemocněních. 

Zhoubné nádory lze charakterizovat jako nekontrolovaný růst buněčné populace 

na úkor okolní tkáně. Vznik a vývoj nádoru se označuje jako kancerogenní proces. 

Jeho podstatou jsou především genetické změny - mutace. Proces přeměny normální 

buňky v buňku nádorovou tzv. onkogenní transformace je procesem vícestupňovým, 

nestačí tedy pouze jediná mutace. Nádorové buňky jsou také schopny vytvářet tzv. 

metastázy, což jsou druhotná ložiska zanesená tělními tekutinami do jiné tkáně či 

orgánu.  

Srovnáním normálních a maligně transformovaných buněk nacházíme řadu 

rozdílů ve fenotypu. Maligní buňky se odlišují z hlediska morfologického, dále podle 

závislosti na růstových faktorech, a také podle svého energetického metabolismu.  

V důsledku změněného metabolismu nádorových buněk dochází k produkci látek 

převážně proteinového charakteru, které označujeme jako tumorové (nádorové) 

markery. Označujeme tak též některé enzymy, dále hormony a také některé tkáňové 

metabolity. Nádorové markery mohou být vytvářeny buď nádorem (s nádorem 

asociované antigeny) nebo jinými tkáněmi jako odpověď na zhoubné bujení 

(indukované nádorové markery) např. proteiny akutní fáze. Markery vyskytující se 

přímo ve zhoubném nádoru jsou označovány jako celulární. Markery obsažené 

v tělních tekutinách jsou označovány jako humorální. (1), (2), (3) 

V následujícím textu jsou stručně popsány již zmíněné skupiny (tj. celulární 

a humorální), případně jejich podskupiny. 

 

2. Celulární nádorové markery 

Jedná se o složky buněčné membrány nebo jiných organel, které jsou 

charakteristické pro nádorovou buňku. Neuvolňují se do krevního oběhu a jsou proto 

stanovovány v homogenátu nádorové tkáně s využitím poznatků z oboru enzymologie, 

především však molekulární biologie, genetiky anebo pomocí imunohistochemie. Takto 

se např. identifikují estrogenové a progesteronové receptory, sloužící k monitorování 

hormonální závislosti u karcinomu mléčné žlázy. U téhož karcinomu se dále využívá 

stanovení katepsinu D, který je pravděpodobně zodpovědný za invazivitu buněk 

nádoru. (1), (3) 
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V poslední době jsou často diskutovány tzv. protoonkogeny, jež jsou součástí 

genomu zdravé buňky. Změnou genetické informace způsobenou např. mutací, 

translokací nebo inverzí se aktivují na onkogeny (označují se též jako tzv. genetické 

markery). Ty poté produkují faktory (onkoproteiny) a způsobují tak, že z normální 

buňky může se stát buňka nádorová. Onkoproteiny mají dále význam pro přežití buněk, 

jejich dělení, diferenciaci a metastázování. V brzké době by se mohly stát novými 

nádorovými markery. Význam jejich stanovení v cytoplasmě buňky primárního nádoru 

poslední dobou výrazně roste. Vzhledem k metodické náročnosti jejich stanovení jsou 

však prozatím vyšetřovány pouze na specializovaných pracovištích (1), (14) 

 

Tabulka 1: Celulární nádorové markery – přehled. Zdroj: (1) RACEK J. et al.,:Klinická 

biochemie, 2. přepracované vydání, Galén  Praha 2006, ISBN 80-7262-324-9, s. 256 

 

 

3. Humorální nádorové markery 

3.1. Antigeny onkofetálního typu s nádorem asociované 

3.1.1. Klasické onkofetální antigeny 

Jsou produkovány buňkami např. střevní sliznice, jater nebo žloutkového vaku ve 

fetálním období nitroděložního vývoje. Jejich koncentrace u dospělého člověka jsou 

minimální. Patří sem karcinoembrionální antigen (CEA) a nebo Alfa1-fetoprotein (AFP). 

CEA patří k nejpoužívanějším markerům v primární diagnostice. Jeho hodnoty 

jsou zvýšené u dobře diferencovaných karcinomů tlustého střeva, plic, mléčné žlázy. 

Lehce zvýšené hodnoty mohou být i u nenádorových onemocnění jako jsou např. 

hepatitidy, jaterní cirhózy, pankreatitidy, zánětlivá onemocnění tlustého střeva a také 

u kuřáků.  

AFP je zvýšen u primárních karcinomů jater, u nádorů germinativního 

(zárodečného) původu (testes, ovaria), u nemocných s maligním teratomem, který 

obsahuje zbytky žloutkového vaku. Fyziologicky je mírně zvýšen v těhotenství, neboť 

z plodu přechází do těla matky. Monitorování jeho koncentrace v krvi matky během 

název nádorová specifičnost

estrogenové, progesteronové receptory karcinom mléčné žlázy

katepsin D karcinom mléčné žlázy - invazivita buněk

onkoproteiny dělení, diferencování a metastázování nádorové buňky

celulární nádorové markery
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těhotenství se využívá v prenatální diagnostice vrozených vývojových vad, především 

Downova syndromu. (1), (4) 

3.1.2. Fragmenty komplexních glykoproteinů 

Jsou taktéž produkovány některými buňkami plodu, proto se řadí k antigenům 

onkofetálního typu. 

Při jejich objevu se vycházelo z předpokladu, že nádorové buňky produkují určité 

substance glykoproteinové povahy, které lze prokázat specifickou monoklonální 

protilátkou izolovanou z těla pokusných zvířat po předchozí imunizaci nádorovou tkání. 

Označují se zkratkou CA (carbohydrate antigen) a příslušným číslem. Zkratka CA byla 

převzata z názvů komerčně vyráběných setů na průkaz příslušného antigenu, číslo za 

zkratkou označuje číslo buněčné linie, která příslušnou protilátku produkuje.  

Vzhledem k tomu, že existuje více výrobců monoklonálních protilátek, které jsou 

zaměřeny proti různým epitopům antigenů, mohou různé sety poskytovat odlišné 

výsledky. Je proto doporučeno při sledování průběhu onemocnění u pacienta neměnit 

druh soupravy. (1), (4) 

Patří sem např.: CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4, CA 242, CA 549, CA 50, 

CA 195, CA M26, CA M29, CA 170, CA 174. 

3.1.3. Další nádorové markery onkofetální povahy 

CYFRA 21-1 zkratka je odvozena ze slov cytokeratinový fragment. Nejvyšší 

koncentrace v séru je u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Slouží 

především ke sledování průběhu jejich onemocnění a účinku terapie.  

Antigen mucinózních karcinomů (MCA) a mamární sérový antigen (MSA) jsou 

zvýšené u karcinomu prsu. 

Antigen skvamózních buněk (SCCA – squamous cell carcinoma antigen) 

nejčastěji bývá vyšetřován u karcinomů, které jsou tvořeny dlaždicobuněčným epitelem 

(např.: dlaždicobuněčný karcinom plic, děložního čípku). 

S tumorem asociovaný trypsinový inhibitor (TATI) bývá zvýšen u mucinózních 

cystadenomů ovárií. V pokročilejším stádiu onemocnění ovária může být dobrým 

ukazatelem prognózy. Dále může vykazovat nespecifickou reakci u karcinomu žaludku 

a žlučových cest. (1), (4) 



 11 

3.1.4. Onkoplacentární antigen 

Do této skupiny řadíme lidský choriový gonadotropin (hCG – human chorionic 

gonadotropin), případně jeho beta podjednotku, která je v onkologii specifičtější. Lze je 

zařadit ovšem i mezi skupinu antigenů hormonálního typu. 

Fyziologicky se zvyšuje v těhotenství. Slouží k jeho včasné diagnostice včetně 

mimoděložního těhotenství.  

Zvýšené hodnoty v onkologii poukazují na přítomnost nádorů varlat, ovárií, 

choriokarcinomu, hydatidózní moly trofoblastického nebo germinativního charakteru.  

Beta 1 – specifický těhotenský glykoprotein (SP-1) se vyskytuje v séru těhotných 

žen. Slouží k posouzení gestačních trofoblastických tumorů, nebo neseminomových 

nádorů zárodečných buněk varlat. Poslední dobou však klesá význam jeho stanovení. 

(1), (4) 

3.1.5. Proliferační nádorové markery  

(označované též jako cytokeratinové markery) 

Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) je přítomen v epiteliálních buňkách a je 

tvořen různými typy cytokeratinových fragmentů. Je vhodným ukazatelem buněčné 

proliferace, především u rychle rostoucích zhoubných nádorů jako jsou např. 

karcinomy prsu, ovárií, děložního čípku, prostaty, ledvin, močového měchýře, plic. 

Využívá se pro dlouhodobější sledování účinku léčby, kdy sérová hladina tohoto 

markeru při úspěšné terapii a zástavě buněčné proliferace rychle klesá. 

Tkáňový polypeptidový specifický (TPS) antigen má obdobný význam jako 

stanovení TPA. Je tvořen jinými fragmenty keratinu. 

Mezi proliferační markery můžeme ještě zařadit Tymidinkinázu (TK), která také 

patří do skupiny enzymů. (1), (4) 

 

3.2. Enzymy 

Tymidinkináza (TK) je enzym, který katalyzuje náhradní cestu syntézy DNA. 

Aktivita enzymu se pohybuje v závislosti na fázi buněčného cyklu buňky. Nejvyšší je 

v S-fázi, kdy se syntetizuje DNA. Proto je zvýšená aktivita TK v séru známkou buněčné 

proliferace. Někdy může být zvýšena i u virových infekcí (herpes virová onemocnění, 

HIV), zánětlivých onemocnění plic, u psoriázy a při nedostatku vitamínu B12 (díky tomu 

že syntéza DNA neprobíhá normální cestou, ke které potřebuje vitamín B12). Význam 

stanovení TK spočívá v monitorování průběhu onemocnění a ve stanovení prognózy 
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u nemocí jako jsou zhoubné nemalobuněčné karcinomy plic, lymfomy, leukemie, 

mnohočetné myelomy, karcinomy prsu, plic a kolorektální karcinomy. 

Neuron - specifická enoláza (NSE) slouží především k monitorování úspěšnosti 

léčby pacientů s neuroblastomem a malobuněčným karcinomem plic. Pro určování 

diagnózy a screening však není příliš vhodný, neboť vykazuje příliš nízkou citlivost. 

Falešně pozitivní výsledky mohou být zapříčiněny hemolýzou séra (enoláza uvolněná 

z erytrocytů). 

Alkalická fosfatáza (ALP) – kostní izoenzym je zvýšen u osteosarkomů 

a metastáz do kostí.  

Laktátdehydrogenáza (LD) je velmi nespecifickým markerem. Lze jej zařadit 

spíše mezi prognostické ukazatele onemocnění. Bývá zvýšen u řady tumorů, neboť je 

enzymem anaerobní glykolýzy, která probíhá v nádorových buňkách. 

Prostatická kyselá fosfatáza (P-ACP) byla dříve používaným markerem aktivity 

karcinomu prostaty. Dnes se již neužívá a jako marker aktivity karcinomu prostaty 

slouží prostatický specifický antigen (PSA). 

Prostatický specifický antigen (PSA) je charakteristický pro epitel prostaty. V krvi 

se vyskytuje jak volný, tak vázaný na α1 - antichymotrypsin a α2 - makroglobulin. 

Využívá se k odlišení benigní hyperplazie prostaty od karcinomu prostaty. K tomu 

slouží určení poměru volného a celkového PSA. U benigní hyperplazie prostaty je 

výrazně vyšší podíl volného PSA v séru pacienta. PSA je důležitým markerem 

včasného záchytu maligního karcinomu prostaty. (1), (4) 

 

3.3. Hormony 

hCG – viz výše zmíněná skupina onkoplacentárních antigenů. 

Hladiny jednotlivých hormonů mohou být zvýšeny v důsledku nádoru endokrinní 

žlázy. Např. u karcinomu štítné žlázy lze odlišit stanovením tyreoglobulinu (TG), který 

je zvýšen u folikulárního typu karcinomu od medulárního karcinomu, při němž je 

zvýšen hormon kalcitonin (CT).  

Někdy mohou produkovat ve zvýšené koncentraci hormon i tkáně neendokrin-

ních orgánů. Mluvíme o tzv. ektopické produkci hormonů. Takovéto nádory mají velmi 

špatnou prognózu. Patří sem např. malobuněčný karcinom plic, který produkuje 

adrenokortikotropní hormon (ACTH). 
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Jindy může nádorová buňka produkovat např. prolaktin (PRL), růstový hormon 

(GH), parathormon (PTH), antidiuretický hormon (ADH). Zvýšení hormonů se tedy 

projeví jako hyperfunkce příslušné endokrinní žlázy. (1) 

 

3.4. Sérové proteiny 

Některé nádorové buňky přímo produkují sérové proteiny, jiné nádorové buňky 

vyvolávají v organismu takové změny, které vedou ke zvýšení koncentrace sérových 

bílkovin. Citlivost ani specificita nejsou pro konkrétní nádorová onemocnění příliš 

vysoké. Při diagnostice je nutné brát v úvahu reaktivní změny v organismu, projevující 

se změnou koncentrace sérových proteinů. 

Β2- mikroglobulin se vyskytuje na povrchu membrán všech jaderných buněk 

spolu s antigeny histokompatibilního systému (HLA), především však na povrchu 

lymfocytů. Proto je vhodný ke sledování účinnosti léčby u nádorů, které vznikají právě 

z lymfocytů a plasmocytů, jako jsou např. mnohočetné myelomy, chronická lymfatická 

leukemie a lymfomy. Β2 - mikroglobulin je tvořen přímo nádorovými buňkami. Při 

hodnocení výsledků je třeba brát v potaz i funkční stav ledvin, neboť přechází 

glomerulem do moči a odtud je zpětně vstřebáván buňkami proximálního tubulu. Při 

poruše glomerulární filtrace je zvýšená jeho koncentrace v séru. 

Ferritin (FER) slouží jako zásobárna železa v organismu. Některé nádorové 

buňky jsou schopné produkovat ferritin, který je ovšem kyselého charakteru. Jedná se 

o onemocnění akutní myeloblastickou leukémií, Hodgkinovou chorobou a mnohočet-

ným myelomem. 

U nemocných s chronickou lymfatickou leukémií, mnohočetným myelomem 

a lymfomem lze nejen v séru, ale i v moči prokázat tzv. monoklonální řetězce 

imunoglobulinů (nazývaných též paraproteiny nebo M-komponenta). Obzvláště pro 

diagnostiku mnohočetného myelomu je nález paraproteinů důležitým ukazatelem. 

Onemocnění je doprovázeno anémií, kostními změnami, poruchami imunity atd. 

Maligní plazmocyty v kostní dřeni produkují interleukin 6 (IL-6), který zvyšuje 

koncentraci bílkovin akutní fáze (C - reaktivní protein, α1 - antitrypsin, 

Β2 - mikroglobulin, atd.). 

Cirkulující imunokomplexy (CIK) jsou komplexy antigenů s protilátkami, které lze 

stanovit v tělních tekutinách. Jsou charakteristické pro autoimunitní onemocnění. 

V onkologii jsou velmi nespecifickými ukazateli různé lokalizace nádorů. Vznikají reakcí 

organismu jako odpověď na antigeny pocházející z nádoru. 
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Bílkoviny akutní fáze zánětu představují další nespecifické ukazatele možné 

nádorové proliferace. Patří sem: α1-antitrypsin, orosomukoid (kyselý α1-glykoprotein), 

α1-antichymotrypsin, haptoglobin, ceruloplasmin, C-reaktivní protein a fibrinogen. 

Jejich zvýšená koncentrace je důsledkem zánětlivé reakce organismu na rychle 

rostoucí nádorovou tkáň. Koncentrace některých bílkovin naopak klesá. Jedná se o tzv. 

negativní reaktanty akutní fáze zánětu. Patří sem např.: prealbumin, albumin, 

transferin. (1), (2), (4) 

 

3.5. Některé další metabolity 

Mezi tumorové markery můžeme zařadit i kyselinu sialovou, která je součástí 

bílkovin akutní fáze zánětu. Pro nádory specifičtější je stanovení kyseliny sialové 

vázané na lipidy (LASA). Využívá se pro dlouhodobé monitorování nemocných 

s melanomem, karcinomem prsu, pankreatu, ovárií, prostaty, močového měchýře. 

Buňky maligního melanomu dále produkují protein S 100B, který se uplatňuje při 

růstu a diferenciaci buněk.  

U pacientů s maligním melanomem lze v moči stanovit tzv. melanogeny, což jsou 

prekurzory kožního pigmentu melaninu. 

Kyselina 5-hydroxyindoloctová (HIOK) je metabolitem serotoninu. Tento 

metabolit lze prokázat v moči pacientů s karcinoidem, který produkuje serotonin. 

Karcinoidy pocházejí z neuroedokrinních buněk zažívacího traktu. Nejčastěji se 

vyskytují ve střední části zažívacího traktu. Všechny karcinoidy jsou potencionálně 

maligní. (9) 

Polyaminy jsou deriváty aminokyselin. Mohou se vyskytovat v moči pacientů 

s nádory v pokročilém stádiu. Patří sem: spermidin, spermin, putrescin, kadaverin.  

Stanovení kyseliny vanilmandlové (VMK) se obvykle provádí v moči jako 

stanovení odpadního metabolitu u nádorů produkujících katecholaminy (např. 

feochromocytom). 

Proteiny nukleární matrix (NMP-22) se vyskytují v jádře a zřejmě hrají úlohu při 

regulaci exprese genů. Stanovují se v moči u pacientů s karcinomem močového 

měchýře. 

Močový gonadotropní peptid (UGP) může přispět k primární diagnostice a slouží 

ke sledování efektu terapie u pacientů s karcinomem močového měchýře či 

u některých gynekologických karcinomů. (1), (4) 
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název zkratka nádorová specifičnost
benigní či jiné onemocnění nebo 

jiná příčina zvýšené hodnoty

karcinoembryonál

ní antigen
CEA

dobře diferencované karcinomy 

tlustého střeva, plic, mléčné žlázy

zánětlivé choroby jater, jaterní 

cirhóza , pankreatitida, cholelitiáza, 

ulcerózní kolitida, zánětlivé 

procesy plic, poruchy GIT, 

diabetes, kolagenní vaskulární 

poruchy,kouření

Alfa1-fetoprotein AFP

primární karcinom jater, nádory 

germinativního původu, maligní 

teratom

zánětlivé procesy plic, GIT, jaterní 

cirhóza, hepatitida akutní i 

chronická hepatitida, fetální 

abnormality, těhotenství, 

alkoholismus 

Ca 15-3 karcinom mléčné žlázy

jaterní cirhóza, hepatitida, snížená 

glomerulární filtrace, mastopatie, 

endometrióza, močové infekce, 

autoimunitní onemocnění

Ca 19-9 karcinom pankreatu, GIT

pankreatitida, cholelitiáza, 

hepatotida, choroby žlučových 

cest, diabetes, revmatické choroby

Ca 125 karcinom ovária

choroby jater, ovariální cysty, 

záněty adnex, endometrióza, 

pankreatitida, perikarditida, 

mentruace, těhotenství

Ca 72-4 karcinom pankreatu, GIT choroby GIT, benigní nádory prsu

Ca 242 karcinom pankreatu, tlustého střeva

Ca 549 karcinom mléčné žlázy, GIT

Ca 50 karcinom pankreatu, GIT

Ca 195 karcinom pankreatu, tlustého střeva

Ca M26 karcinom mléčné žlázy

Ca M29 karcinom mléčné žlázy

Ca 170 adenokarcinomy

Ca 174 dlaždicobuněčné karcinomy

cytokeratinový 

fragment 21-1
CYFRA 21-1 nemalobuněčný karcinom plic

choroby urologického ústrojí, 

benigní choroby plic, myomy, 

ovariální cysty

antigen 

mucinózních 

karcinomů

MCA karcinom prsu

mammární sérový 

antigen
MSA karcinom prsu

antigen 

skvamózních 

buněk

SCCA
dlaždicobuněčný karcinom plic, 

děložního čípku

zánětlivé procesy plic, poruchy 

ledviny, poruchy jater

s tumorem 

asociovaný 

tripsinový inhibitor

TATI mucinózní cystadenomy ovárií

lidský choriový 

gonadotropin
hCG

nádory varlat, ovárií, 

choriokarcinom

mola hydatidóza, primární 

testikulární insuficience, užívání 

drog (marihuana), těhotenství

Beta 1-specifický 

těhotenský 

glykoprotein

SP-1

gestační trofoblastický tumor, 

neseminomované nádory 

zárodečných buněk varlat

tkáňový 

polypeptidový 

antigen

TPA

tkáňový 

polypeptidový 

specifický antigen

TPS

Rozdělení humorálních nádorových markerů

b) fragmenty 

komplexních 

glykoproteinů

a) klasické 

onkofetální 

antigeny

1) antigeny 

onkofetálníh

o typu s 

nádorem 

asociované

e) proliferační 

nádorové 

markery 

(cytokeratinov

é markery)

d) 

onkoplacentár

ní antigeny

c) další 

nádorové 

markery 

onkofetální 

povahy

záněty, infekce, hepatitida, jaterní 

cirhóza, benigní patologie jater, 

ledvin a pankreatu, chronická 

bronchopneumonie

karcinomy prsu, ovárií, děložního 

čípku, prostaty, ledvin, močového 

měchýře, plic
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Tabulka 2: Humorální nádorové markery – přehled. Zdroj (1) , (2), (8)  

název zkratka nádorová specifičnost
benigní či jiné onemocnění nebo 

jiná příčina zvýšené hodnoty

tymidinkináza TK

zhoubné nemalobuněčné 

karcinomy plic, lymfomy, leukemie, 

mnohočetné myelomy, karcinomy 

prsu, plic a kolorektální karcinomy

virová onemocnění, nedostatek 

vitamínu B12

neuron-specifická 

enoláza
NSE

neuroblastom, malobuněčný 

karcinom plic

onemocnění plic, ledvin a jater, 

autoimunitní choroby, poškození 

mozku

alkalická fosfatáza ALP osteosarkomy a metastázy do kostí. 

laktátdehydrogená

za
LD

prostatická kyselá 

fosfatáza
P-ACP karcinom prostaty

prostatický 

specifický antigen
PSA karcinom prostaty

benigní hyperplazie prostaty, 

prostatitida, vyšetření per rectum, 

katetrizace močového měchýře, 

biopsie, jízda na kole, ejakulace

kalcitonin CT medulární karcinom štítné žlázy

adrenokortikotrop

ní hormon
ACTH malobuněčný karcinom plic

prolaktin PRL

růstový hormon GH

parathormon PTH

antidiuretický 

hormon
ADH

tyreoglobulin TG folikulární typ karcinomu štítné žlázy

β2 – mikroglobulin β2-M
 mnohočetné myelomy, chronická 

lymfatická leukemie, lymfomy

snížená glomerulární filtrace, 

virová hepatitida, infekční 

mononukleóza

ferritin FER

akutní myeloblastická leukémie, 

Hodgkinova choroba, mnohočetný 

myelom

záněty, poruchy metabolismu 

železa, krevní transfúze

monoklonální 

imunoglobuliny
mnohočetný myelom

cirkulující 

imunokomplexy
CIK autoimunitní onemocnění

bílkoviny akutní 

fáze:α1-

antitrypsin, 

orosomukoid 

(kyselý α1-

glykoprotein), α1-

antichymotrypsin, 

haptoglobin, 

ceruloplasmin, C-

reaktivní protein a 

fibrinogen.

kyselina sialová 

vázaná na lipidy
LASA

melanom, karcinom prsu, 

pankreatu, ovárií, prostaty, 

močového měchýře

protein S-100 B S-100 B maligní melanom

melanogeny maligní melanom

kyselina 5-

hydroxyindoloctov

á

HIOK karcinoid

polyaminy

kyselina 

vanilmandlová
VMK feochromocytom

proteiny nukleární 

matrix
NMP-22 karcinom močového měchýře

močový 

gonadotropní 

peptid

UGP karcinom močového měchýře

Rozdělení humorálních nádorových markerů - pokračování

2) enzymy

3) hormony

4) sérové 

proteiny

5) další 

metabolity
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4. Podrobnější popis některých běžně užívaných a stanovo-
vaných markerů 

Laboratorní vyšetření u onkologicky nemocných či u pacientů s podezřením na 

nádorové onemocnění se skládá z běžných biochemických testů, které informují 

o stavu pacienta např. z hlediska výživy, zánětu, postižení orgánů či poruchy jejich 

funkce. Dále pak ze stanovení klasických tumorových markerů, které mohou být 

rozšířeny o stanovení specializovaných markerů zaměřených na buněčnou proliferaci, 

diferenciaci a metastázování (viz kapitola celulární nádorové markery). V následujícím 

textu je uveden podrobnější popis některých běžně požadovaných a stanovovaných 

markerů. 

 

4.1. Karcinoembrionální antigen (CEA) 

CEA je jedním z nejpoužívanějších a nejdéle vyšetřovaných nádorových 

markerů.  

4.1.1. Biochemická struktura 

Jedná se o nízkomolekulární glykoprotein s vysokým obsahem sacharidů. 

Polypeptidový řetězec je tvořen sedmi imunoglobulinu podobnými doménami, které 

jsou zakotveny na povrchu buňky díky fosfatidylinositolové kotvě. Na polypeptidový 

řetězec jsou navázány sacharidové řetězce. Různorodost molekul CEA v odlišných 

typech nádorů je dána strukturou sacharidové složky a mírou její glykosilace. CEA je 

termostabilní. (8) 

4.1.2. Funkce v organismu 

Funkce CEA v organismu není doposud plně objasněna. Patří do skupiny mole-

kul, které ovlivňují buněčnou adhezi. Předpokládá se, že působí jako repulzní moleku-

la, která zabraňuje kontaktu mezi buňkami díky své odpudivé síle. Exprese těchto 

molekul na povrchu nádorových buněk může vést k porušení nádorové struktury a tím 

k usnadnění migrace a pohyblivosti nádorových buněk do okolí, tj. tvorbu metastáz. (8) 

4.1.3. Výskyt v organismu 

CEA je produkován buňkami sliznice střeva ve fetálním a embryonálním období. 

Díky malé molekule (180 kDa) může přecházet do oběhu matky, a proto může být jeho 

hladina v séru gravidních žen zvýšená. (4) 

Produkce CEA po porodu ustává, tudíž v séru zdravého dospělého jedince jej 

nelze téměř stanovit (nebo jen ve velmi malých koncentracích). V dospělosti je 
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produkován v minimálním množství v epiteliálních buňkách sliznice střevní, žaludku, 

bronchů. (8) 

4.1.4. Patologické stavy 

S vysokými hodnotami se setkáváme u dobře diferencovaných kolorektálních 

karcinomů. Je velmi vhodné tento marker stanovovat v rámci primární diagnostiky již 

zmíněného kolorektáního karcinomu, dále pak karcinomů plic a mléčné žlázy. (4) 

U karcinomu plic závisí hladina CEA na histologickém typ tohoto onemocnění. 

Vyšší hladina markeru CEA se vyskytuje především u adenokarcinomů. Jiné karcinomy 

např. malobuněčné karcinomy plic, exprimují tento antigen v menším množství na 

svém povrchu. Pro karcinom mléčné žlázy je antigen CEA markerem druhé volby hned 

po CA 15-3. (8) 

Pokud u kolorektálního karcinomu tumor produkuje CEA, může být také jeho 

stanovení využito pro monitorování onemocnění, konkrétně pro detekci 

asymptomatických jaterních metastáz. Neobvykle zvýšené hodnoty byly nalezeny až 

u 75 % takových případů. Z dřívějších studií bylo zjištěno, že u asymptomatických 

recidiv stoupají hodnoty CEA ve 48 – 60 %. Nejlepší výsledky byly dosaženy při měření 

CEA každý měsíc nebo každé dva měsíce po operaci a v případech, když před 

reoperací byly hodnoty 11 ng/ml. Dalším nádorovým markerem kolorektálního 

karcinomu stanovovaným v krvi byl antigen CA 19-9. Dnes se již používá spíše pro 

diagnostiku karcinomu pankreatu. (9) 

Až středně zvýšené hodnoty v séru se mohou vyskytovat u 20 – 50 % benigních 

onemocnění střev, dále pak u hepatitid, cirhóz, pankreatitid, ulcerózní kolitidě a jiných 

zánětlivých procesech v gastrointestinálním traktu. Vyšší hodnoty se mohou vyskytovat 

i u kuřáků.  

CEA bývá zvýšen také u: karcinomu pankreatu a žlučových cest, nádorů 

pohlavních orgánů (vaječníky, děloha, prostata), močového měchýře, nádorů z oblasti 

ORL, glioblastomů i meduloblastomů. (4) 

4.1.5. Použití v klinické praxi 

Screeningová vyšetření u rizikových skupin pro podezření na prekancerózy 

tlustého střeva se nedoporučují. Není totiž známa souvislost mezi růstem a proliferací 

nádoru v závislosti na měnící se hodnotě CEA. 

Dobrým prognostickým ukazatelem terapie mohou být hladiny CEA vyšetřené 

před započetím léčby. Po chirurgickém zákroku může poskytnout informaci o tom, zda 
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byla operace úspěšná, pokud hodnota CEA klesne asi po 4. týdnu od doby operace. 

(4),  

 

4.2. Alfa1-fetoprotein (AFP) 

Je jedním z prvních (1963 Abelev) objevených nádorových markerů onkofetální-

ho typu.  

4.2.1. Biochemická struktura 

AFP je molekula glykoproteinu o molekulové hmotnosti 67-72 kDa. Je tvořen 

jednoduchým polypeptidovým řetězcem, který je propojen disulfidickými můstky. 

Převládá zde několik aminokyselin, např. glycin, serin, izoleucin. Na polypeptid jsou 

navázány sacharidy. Strukturálně je podobný albuminu. Na molekule AFP lze rozlišit až 

16 epitopů, z nichž 3 jsou ukazatelem konformačního stavu molekuly. Molekula AFP 

odebraná z různých materiálů (sérum pacientů s odlišnými nádory, amniová tekutina) 

se liší různými variantami epitopů. (8) 

4.2.2. Funkce v organismu 

Funkce AFP v organismu je především transport látek jako např. bilirubinu, 

některých těžkých kovů, mastných kyselin, drog, antibiotik, dále vazba steroidů atd. Ve 

fetálním období se podílí na udržování osmotického tlaku, kdy nahrazuje albumin, 

neboť hladina albuminu je ve fetálním období velmi nízká. Dále se podílí v mnoha 

metabolických cestách spojených s růstem a diferenciací buněk. (4), (8) 

4.2.3. Výskyt v organismu 

Za fyziologických podmínek je produktem nediferencovaných buněk žloutkového 

vaku, jater i gastrointestinálního traktu ve fetálním období nitroděložního vývoje. Díky 

malé molekule může přecházet do krevního oběhu matky. Proto zvýšené koncentrace 

v séru nebo plodové vodě matky mohou indikovat malformatická poškození plodu. 

Stanovení AFP je tudíž součástí prenatálního screeningu Downova syndromu spolu 

s dalšími testy. (4) 

4.2.4. Patologické stavy 

V dospělosti je produkce AFP minimální. Za jistých patologických stavů se jeho 

syntéza může zvyšovat. Vysoce zvýšené hodnoty AFP se vyskytují u primárního 

karcinomu jater, zvláště málo diferencovaného až v 70% případů. (8) 
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Dále pak u nádorů germinativního původu (testes, ovária). Přímá závislost mezi 

koncentrací AFP a velikostí, růstem a stádiem tumoru nebyla doposud prokázána.  

Zvýšené hodnoty AFP nalézáme i u nemocných s různými nádory, které 

metastázují do jater. Avšak tyto hodnoty AFP nejsou tolik zvýšené jako u primárního 

karcinomu jater. U metastáz do jater jsou obvykle vysoké hodnoty CEA.  

Dále jsou hodnoty AFP zvýšeny u cirhózy jater způsobenou alkoholem, u akutní 

virové hepatitidy, u nosičů HBsAg. (4) 

 

4.3. Marker CA 15-3 

Řadí se mezi onkofetální markery diferenciačního typu 

4.3.1. Biochemická struktura 

Molekula CA 15-3 je tvořena vysoce glykosylovaným transmembránovým 

polymorfním epiteliálním mucinem (PEM). Extracelulární doména tohoto glykoproteinu 

o molekulové hmotnosti 300-450 kDa nese antigenní strukturu nazývanou MAM-6. 

Tato struktura je tvořena reaktivními determinantami (epitopy) 115D8 a DF3.  

4.3.2. Funkce v organismu 

Polymorfní epiteliální muciny (PEM) jsou běžnou součástí sekretu buněk žlázy, 

ale nedostávají se do krevního oběhu. Teprve přeměnou buňky na maligní dojde ke 

zvětšení propustnosti bazální membrány a PEM jsou detekovatelné v séru stanovením 

CA 15-3. Souprava pro stanovení CA 15-3 používá monoklonální protilátky (MAb) 

115D8 a DF3 v sendvičovém uspořádání metody. MAb 115D8 je směrována proti 

lidským tukovým globulím membrán, MAb DF3 je směrována proti membránové frakci 

lidského metastázujícího karcinomu prsu. (8), (10) 

4.3.3. Výskyt v organismu 

PEM protein je secernován na povrchu epiteliálních buněk různých orgánů plodu, 

převážně plic a jater. V dospělosti je syntetizován epiteliálních buňkách vývodů mléčné 

žlázy, slinných žláz a bronchů. (8) 

4.3.4. Patologické stavy 

Marker CA 15-3 je produkován převážně adenokarcinomy, tj. nádory žlázového 

epitelu a epitelu mléčné žlázy, z toho vyplývá, že je citlivým ukazatelem diferenciace 

maligní tkáně karcinomu prsu. Jeho senzitivita dosahuje 50 - 80%. (2) Zvýšené 

hodnoty se mohou vyskytovat i u některých karcinomů z oblasti gastrointestinálního 
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traktu, ovárií a dělohy. Mírně zvýšené hodnoty nalezneme též u některých benigních 

případů jako jsou: hepatopatie, endometrióza, mastopatie. (1) 

4.3.5. Použití v klinické praxi 

Využívá se v primární diagnostice karcinomu prsu, dále také pro sledování 

průběhu onemocnění a hodnocení úspěšnosti léčby. Spolu s ním bývá ještě vyšetřován 

CEA, který ovšem má nižší senzitivitu. Nověji se místo CEA doporučuje stanovovat 

TPA, především pro odhalení kostních metastáz. (2), (4) 

 

4.4. Marker CA 19-9 

4.4.1. Biochemická struktura 

Molekula CA 19-9 je pentasacharid (sacharidová složka obsahuje fukózu 

a je obohacena o kyselinu sialovou). Jedná se o glykoprotein mucinózního charakteru, 

který má podobné strukturální uspořádání jako antigen krevní skupiny Lewis H. Asi 

5 - 10 % lidské populace se skupinou Lewis a/b negativní antigen CA 19-9 netvoří, 

neboť k syntéze jim chybí enzym fukozyltransferáza. Při hodnocení výsledků je nutné 

tuto brát skutečnost v úvahu. Vyskytuje se buďto ve tkáni ve formě glykolipidu nebo 

v séru jako mucin. Je produkován ve fetálním období v epitelu žaludeční sliznice, střev 

a pankreatu.(4), (8) 

4.4.2. Funkce v organismu 

Funkce CA 19-9 v organismu není doposud objasněna. Předpokládá se, že má 

vztah k některým adhezním molekulám. Patří do skupiny onkofetálních antigenů. Ve 

fetálním období je syntetizován v epiteliálních strukturách pankreatu, žlučových cest 

a žaludku. V dospělosti je jeho produkce minimální a to především ve žlázových 

strukturách pankreatu, žlučníku, bronchů anebo některých gynekologických nádorů. (8) 

4.4.3. Použití v klinické praxi 

Stanovení CA 19-9 je možné využít k určení diagnostiky a sledování účinnosti 

léčby u pacientů se středně a dobře diferencovaným karcinomem pankreatu. 

Vyšetřením byl tento marker lokalizován na epiteliích, které vystýlají žlázové vývody 

pankreatu, i v sekretu uvnitř vývodů. Sensitivita je poměrně vysoká 70 - 87 %. Není 

ovšem prokázána souvislost mezi velikostí nádorové tkáně a stanovenými hodnotami 

CA 19-9. Dále není možné tento marker využít pro včasný záchyt právě začínajícího 

karcinomu pankreatu. (5), (8) 
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Je možné jej využít pro primární diagnostiku hepatobiliárního karcinomu, při 

kterém bývá senzitivita 50 – 75 %. (4) 

4.4.4. Souvislost mezi karcinomem pankreatu a diabetes mellitus 

U karcinomu je pravděpodobná souvislost se vznikem diabetes mellitus 1. typu. 

Předpokládá se, že diabetes vznikl v důsledku primárního karcinomu, nebo vznikl 

v důsledku terapie karcinomu pankreatu. Doba od zvýšení nádorového markeru ke 

klinické manifestaci karcinomu je velmi krátká (9 - 12 měsíců, maximálně 2 roky). 

Karcinomy pankreatu patří mezi nejzhoubnější lidské nádory, které jsou v současné 

době téměř neléčitelné. Diagnóza karcinomu je obtížná a u velké části pacientů je 

stanovení provedeno pozdě. Proto u pacientů nad 45 let s čerstvě odhaleným diabetes 

mellitus 1. typu je třeba pomýšlet i na možnost diagnózy karcinomu pankreatu 

a pacienti by po dobu 2 - 3 let měli být sledováni z hlediska zvýšeného rizika výskytu 

maligního onemocnění. U těchto osob by mělo být asi jednou za půl roku provedeno 

sonografické vyšetření a v určitém intervalu asi 6 měsíců by měly být stanovovány 

markery CA 19-9 a CEA. Tumorové markery však rozhodně nejsou vhodné pro plošný 

screening nádorů pankreatu. Pro stanovení prognózy, před operací je nejvhodnější 

stanovit marker CA 19-9 nebo kombinaci CA 19-9 s CA 72-4 či užít trojkombinaci 

CA 19-9, CA 72-4 a CEA. Pro pooperační upřesnění stádia se nejlépe hodí marker 

CA 19-9. (11) 

4.4.5. Patologické stavy 

Tento marker je vylučován játry a přechází do žluče, proto jakékoliv potíže 

s odtokem žluči do tenkého střeva (cholestáza) mohou způsobit zvýšení jeho hladiny 

v séru. Zvýšené hladiny v séru mohou být také u benigních a zánětlivých onemocnění 

gastrointestinálního traktu a jater, i u cystické fibrózy. (4) 

 

4.5. Marker CA 125 

Řadí se mezi onkofetální markery diferenciačního typu. 

4.5.1. Biochemická struktura 

Struktura jeho molekuly není doposud detailně prozkoumána. Je však zřejmé, že 

se jedná o glykoprotein s vysokým zastoupením sacharidové složky (24%). Zde je 

umístěna antigenní determinanta CA 125. Molekulová hmotnost je asi 200 kDa. 

Molekula je značně různorodá co se náboje i velikosti týče, v nativním stavu může 

vytvářet komplexy o velikosti až 4 miliony Da. (8) 
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4.5.2. Funkce v organismu 

Funkce CA 125 v organismu není doposud známa. Předpokládá se, že má prote-

ázovou aktivitu. Jeho možná patologická funkce souvisí s růstem a šířením nádoru. 

4.5.3. Výskyt v organismu 

Fyziologicky je produkován ve fetálním období epiteliálními tkáněmi v orgánech 

coelomového původu. V dospělosti může být syntetizován v epitelu normální tkáně 

bronchů, vejcovodu, cervixu, aj. (8) 

4.5.4. Použití v klinické praxi 

I když je tento marker málo specifický, je dodnes nejdůležitějším nádorovým 

markerem pro sledování efektu terapie a dlouhodobého sledování nemocných 

s karcinomem ovárií především nemucinózního typu, tj. u serózních a nediferencova-

ných karcinomů ovária. Jeho koncentrace v séru je závislá na velikosti nádoru.  

4.5.5. Patologické stavy 

Zvýšené hodnoty CA 125 lze však naměřit i u některých benigních onemocnění 

ovárií a endometria, u pankreatitid, u hepatitid, u gastrointestinálních onemocnění, 

u renálního selhání, u autoimunní choroby, atd. (4) 

4.5.6. Elekrochemiluminiscenční imunoanalytické stanovení 

Při elektrochemiluminiscenčním imunoanalytickém stanovení markeru se používá 

jako detekční protilátka monoklonální protilátka OC 125, která byla získána z myších 

lymfocytů. Myši byly imunizovány buněčnou linií adenokarcinomu ovárií (OVCA 433 – 

ovarian carcinoma cell line). V poslední době se jako soupravy „druhé generace“ 

využívají sety, které kromě protilátky OC 125 dále obsahují zachytávací protilátku proti 

epitopu M11 (protilátka MAbM11 je ukotvena na pevné fázi). Díky těmto soupravám se 

zlepšila reprodukovatelnost stanovení.  

Imunosouprava pro stanovení CA 125 je určena pro detekci markeru u pacientů 

s přetrvávajícím nebo vracejícím se karcinomem ovárií, kteří podstoupili první část 

léčby a budou pokračovat ve druhé části léčby.  

Citlivost CA 125 pro primární diagnostiku karcinomu je závislá na stádiu onemoc-

nění, v pozdějších stádiích hodnota CA 125 stoupá. Diagnostická citlivost a specificita 

testu je vypočítána porovnáním výsledků pacientů s diagnostikovaným karcinomem 

ovárií všech stádií onemocnění a pacientů, kteří trpí benigními gynekologickými 

obtížemi. Optimální klinická hodnota cut off je 150 U/ml, kdy senzitivita je 69 % 

a specificita 93 %). Při nižších hodnotách cut off (65 U/ml) je senzitivita 79 %, ale 

specificita jen 82 %. (4) (6) 
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4.6. Lidský choriový gonadotropin (hCG) 

4.6.1. Biochemická struktura 

Jedná se o glykoprotein tvořený dvěma podjednotkami α a β. Tvoří jej několik 

isohormonů, které se liší v molekulové hmotnosti. Alfa (α) podjednotka je téměř shodná 

s hormony LH, FSH a TSH. Beta (β) podjednotka je mnohem více odlišná a je 

zodpovědná za konkrétní hormonální funkce. (4), (8) 

4.6.2. Výskyt v organismu 

Fyziologicky je hCG produkován trofoblastem a placentou. Slouží k udržení 

žlutého tělíska během těhotenství a stimuluje v něm tvorbu progesteronu. Další 

důležitá úloha hCG během těhotenství spočívá v tom, že podporuje imunologickou 

snášenlivost mezi tělem matky a plodem tím, že tlumí funkci T-lymfocytů. (1), (4) 

4.6.3. Funkce v organismu 

V gynekologii se využívá stanovení hCG v séru či moči pro časnou diagnostiku 

gravidity. Stanovení hodnot hCG je obzvláště důležité v prvním trimestru těhotenství, 

kdy je možno odhalit některé vrozené vady plodu, vícečetné těhotenství, mimoděložní 

těhotenství nebo hrozící potrat. (4)  

4.6.4. Patologické stavy 

V onkologii je specifičtější vyšetřování beta (β) podjednotky. Zvýšené hodnoty 

signalizují přítomnost nádoru trofoblastického nebo germinativního původu, tj. nádorů 

varlat, ovárií. Falešně zvýšené hodnoty byly naměřeny u myomů a ovariálních cyst. (4) 

Vysoké hodnoty v séru i v moči nalézáme u hydatidózní moly, nebo při jejím 

přechodu v choriokarcinom, kdy senzitivita vyšetření choriokarcinomu je 100 %. (1) 

4.6.5. Použití v klinické praxi 

Stanovení hCG má význam především pro hodnocení efektu léčby a pro 

předpoklad dalšího vývoje nádoru. Sledování průběhu onemocnění embryonálním 

karcinomem pomocí podjednotky β hCG a AFP je velmi žádoucí. HCG je možno využít 

jako screeningového vyšetření u osob, které jsou vystaveny riziku onemocnění nádoru 

varlat (např. jednovaječná dvojčata, z nichž jedno trpí tímto nádorem). (4) 

Odbourávání molekuly hCG se u různých nádorů může lišit, tudíž fragmenty 

hormonu mohou mít při jeho stanovení odlišnou imunoreaktivitu, která závisí na druhu 

použité protilátky. (1) 
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4.7. Prostatický specifický antigen (PSA) 

4.7.1. Biochemická struktura 

PSA je serinová proteáza, příbuzná kalikreinu, která je specifickým produktem 

sekrečního epitelu buněk prostaty. Molekulová hmotnost PSA je 34 kDa, obsahuje asi 

10 % sacharidů. PSA má podobnou aktivitu jako chymotrypsin – katalyzuje hydrolýzu 

peptidových vazeb v místě tyrosinu a leucinu. 

4.7.2. Funkce v organismu 

Fyziologická funkce PSA nebyla doposud objasněna, nejspíše se podílí na 

hydrolýze bílkovin ejakulátu. Vyplavuje se do krve při porušení prostatických buněk 

zánětem, benigní hyperplazií, či karcinomem. V séru je z velké části navázán na 

inhibitory proteáz: α1 - antichymotrypsin a α2 - makroglobulin, jen malá část je volná.  

In vitro studie prokázala souvislost interakce mezi PSA a plazminogenem, kdy 

vznikají fragmenty podobné angiostatinu, který zabraňuje angiogenezi. Tímto úkazem 

je možné zdůvodnit biologické chování nádorů prostaty, to je nižší rychlost růstu a nižší 

rozvoj cév uvnitř nádoru. (1), (2), (8) 

4.7.3. Výskyt v organismu 

PSA je možné dále nalézt v parauretrálních žlázách a análních žlázách nebo 

také ve tkáni prsů nebo karcinomu prsů. Proto mohou být změřeny nízké hladiny PSA i 

v séru žen. (7) 

4.7.4. Využití v klinické praxi 

Vyšetření PSA je hlavně využíváno pro sledování průběhu a vývoje maligního 

onemocnění prostaty a účinnosti léčby. Pokud je léčba radioterapií, nebo hormonální 

terapií, nebo radikálním chirurgickým zákrokem – odnětím prostaty účinná, velmi rychle 

poklesne hodnota PSA až na nedetekovatelnou úroveň. (7)  

4.7.5. Patologické stavy 

Zvýšené hodnoty PSA mohou být i u benigní hyperplazie prostaty. Proto se 

stanovuje poměr volné frakce PSA. Bylo zjištěno, že podíl volné frakce PSA je v séru 

mnohem vyšší u pacientů s benigní hyperplazií než u pacientů s karcinomem 

prostaty.(4) 

Falešně zvýšené hodnoty však mohou být i po vyšetření prostaty per rectum, 

katetrizaci močového měchýře, po kolonoskopii či cystoskopii, nebo dokonce i po delší 

jízdě na kole. (1) 
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4.7.6. Screening  

Otázka screeningového vyhledávání nemocných s karcinomem prostaty pomocí 

vyšetření PSA není doposud jednoznačně uzavřena, někteří autoři doporučují u mužů 

nad 50 let toto vyšetření provádět. Na druhou stranu však screening PSA může vést 

k falešnému záchytu a případně i léčení velmi malých lézí, které by jinak u starších 

mužů nevyvolaly žádné klinické projevy a mohly by být dlouhá léta bez výraznější 

progrese. Radikální léčba odstraněním prostaty přináší nemalé komplikace, proto je 

snahou do budoucna hledat nejenom marker přítomnosti karcinomu, ale především 

marker jeho biologického potenciálu např. tendence k časné progresi (postupu 

onemocnění) a generalizaci (rozšíření do celého organismu). (1) (4) 

 

 

5. Hodnocení výsledků vyšetření nádorových markerů  

Na základě klinického a histologického nálezu rozhoduje lékař o vhodném výběru 

a vyšetření nádorových markerů a to jak před započetím terapie, tak i v jejím průběhu. 

5.1. Referenční hranice (cut off, diskriminanční hranice) 

Referenční hranice (cut off, diskriminanční hranice) je definována jako koncentra-

ce, pod kterou se nachází většina sérových hodnot zdravých lidí, ale i nemocných 

s benigním onemocněním. Takto nastavená hranice se využívá pro hodnocení 

výsledků nemocných při diagnostice primárního nádorového onemocnění. 

Pro hodnocení výsledků v sekundární diagnostice (návrat choroby) lékař tuto 

hodnotu stanovuje výpočtem z naměřených hodnot ve skupině nemocných v kompletní 

remisi (tj. pacienti kteří nemají žádné klinické, ani laboratorní příznaky onemocnění). 

(8), (12) 

5.2. Specificita, sensitivita 

Při hodnocení výsledků vyšetření tumorových markerů se často setkáváme 

s pojmy jako specificita či senzitivita.  

Specificita (nebo-li správná negativita) se určuje ve skupině zdravých lidí. 

Vyjadřuje se jako poměr správně negativních výsledků v dané skupině lidí bez 

maligního onemocnění.  

Senzitivita nádorového markeru (nebo-li správná pozitivita) se naopak určuje ve 

skupině nemocných. Je vyjádřena poměrem počtu pozitivních výsledků k celkovému 
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počtu vyšetření v dané skupině. Čím je vyšší sensitivita, tím je nižší předpoklad pro 

falešně negativní výsledek. 

Představa je taková, že by marker měl mít 100 % specificitu při co nejvyšší 

senzitivitě. Ovšem takovýto „ideální“ marker nebyl doposud nalezen, proto se pro 

stávající markery obvykle nastavuje referenční hranice, která zaručí 95 % specificitu, 

a podle ní se uvádí sensitivita. V komerčně vyráběných setech je udávána doporučená 

diskriminanční hranice pro sensitivitu, proto někdy hranice pro specificitu nemusí 

dosahovat ani 90%. (8), (12) 

5.2.1. ROC křivka 

Závislost mezi specificitou a sensitivitou vyjadřuje ROC křivka (receiver operating 

characteristics). Velké zakřivení křivky (co největší plocha pod křivkou, průběh co 

nejblíže levému hornímu rohu) zaručuje vhodnost daného markeru pro vybranou 

skupinu onemocnění. Dále je nutné určit s jakou pravděpodobností je vyšetřovaná 

osoba nemocná při pozitivním výsledku testu (pozitivní predikční hodnota), či s jakou 

pravděpodobností je osoba skutečně zdravá při negativním výsledku testu (negativní 

predikční hodnota). (8), (12) 

 

 

6. Možnosti využití výsledků vyšetření nádorových markerů 
v klinické praxi 

V klinické praxi se markery využívají v následujících případech.  

6.1. Sledování průběhu onemocnění 

Markery se mohou výborně uplatnit při sledování průběhu onemocnění. 

Významné je hodnocení i hladiny nádorových markerů z hlediska remise, kdy vymizí 

příznaky a projevy onemocnění, nikoliv však nemoc samotná. Může se jednat např. 

o reziduální (zbytkový) nádor.  

Někdy může dojít k opětovnému vzplanutí choroby (relapsu). Vzestup hladin 

nádorových markerů může na takový návrat choroby upozornit daleko dřív, ještě než 

se projeví klinické známky onemocnění. Důležitá je pak dynamika procesu, nikoli 

absolutní hodnoty markeru. Teprve s odstupem času lze říci, zda je pacient opravdu 

vyléčený. 

Zde je možné využívat matematicko- statistické počítačové metody, které 

pomohou určit další vývoj onemocnění a stanovit pravděpodobnost návratu choroby.  
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6.2. Sledování účinnosti léčby 

Sledování účinnosti léčby je další důležitou oblastí, kde jsou nádorové markery 

velmi využívány.  

Vzhledem k biologickým poločasům nádorových markerů je nutné volit 

dostatečně dlouhé intervaly mezi jednotlivými vyšetřeními tak, aby byl zachycen 

skutečný efekt terapie a ne jen tzv. „lysis fenomén“.  

První odběr krve pro stanovení nádorových markerů měl by být proveden ještě 

před zahájením léčby. Další odběry ordinuje lékař v průběhu terapie s přihlédnutím 

k biologickým poločasům jednotlivých markerů, k individuálním změnám během terapie 

a při nejasném průběhu nemoci nebo při změně v léčebném postupu, a také na konci 

léčby.  

Lysis fenomén je úkaz, při němž po zahájení léčby dojde k prudkému nárůstu 

koncentrace markeru. To je způsobeno např. intenzivní léčbou ozařováním nebo 

chemoterapií, kdy dochází k masivnímu rozpadu nádorových buněk a vyplavení 

většího množství nádorových markerů do krve. Obvykle následuje rychlé snížení 

koncentrace markeru. Tento jev je velmi příznačný neboť ukazuje, jak je léčba 

úspěšná. 

6.3. Primární diagnostika 

V primární diagnostice se markery uplatňují nejlépe při hledání primárního 

tumoru u prokázaných metastáz, nebo k odlišení onemocnění od nádorového bujení, 

při využití matematicko – statistických počítačových metod.  

Zde je potřebné zdůraznit, že výše zmíněné případy hodnocení pomocí počítačo-

vých programů vyžadují úzkou spolupráci mezi laboratoří a onkologickým pracovištěm 

tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků v hodnocení stavu pacienta. 

Obecně je však třeba upozornit na skutečnost, že markery nedosahují potřebné 

orgánové specificity, takže nejsou zcela vhodným ukazatelem nádorového onemocnění 

v primární diagnostice. 

 

6.4. Screening 

Pro screening u pacientů, kteří nemají žádné příznaky onemocnění se většina tu-

morových markerů nehodí vzhledem k jejich nízké diagnostické sensitivitě a specificitě. 



 29 

Jinak je tomu u skupiny pacientů s jistými symptomy nebo u rizikových skupin 

pacientů, např. při vyšetřování AFP u nemocných s jaterní cirhózou, kde hrozí vznik 

hepatocelulárního karcinomu, nebo při vyšetřování TPA (TPS) kvůli možnému výskytu 

karcinomu močového měchýře u profesně rizikových skupin, anebo při vyšetřování 

kalcitoninu u pacientů s rodinným výskytem medulárního karcinomu štítné žlázy. 

Někteří autoři doporučují screening PSA u mužů nad 50 let věku, s ohledem na 

riziko vzniku karcinomu prostaty. (8), (12) 

 

 

7. Fáze laboratorního stanovení nádorových markerů 

7.1. Preanalytická fáze 

Při hodnocení vyšetření nádorových markerů je třeba mít na mysli i další faktory, 

které mohou přispět k falešně pozitivním výsledkům. Prvním předpokladem pro 

úspěšnou interpretaci výsledků je zajistit správnou preanalytickou fázi. Jedná se 

především o poučení a přípravu pacienta, vlastní odběr materiálu, případně jeho 

transport a skladování. 

7.1.1. Neovlivnitelné faktory 

V preanalytické fázi je možno rozlišit faktory neovlivnitelné a ovlivnitelné. Mezi 

faktory neovlivnitelné patří pohlaví, etnická příslušnost, věk, chronobiologické faktory 

jako jsou např. denní (cirkadiánní) změny v hladinách hormonů nebo biologické cykly 

(menstruační cyklus), těhotenství, jiná současně probíhající onemocnění, biologické 

poločasy analytů apod.  

7.1.2. Ovlivnitelné faktory 

Mezi faktory ovlivnitelné patří fyzická aktivita (zklidnění pacienta před odběrem), 

dále pak stres, strava, kouření (zvyšuje CEA), léky, pooperační stav (po chirurgickém 

zákroku v břišní dutině mohou být zvýšeny hodnoty CA 125, CA 19-9). 

Poučení a příprava pacienta před odběrem hraje důležitou roli pro správnost 

laboratorního stanovení. Pro některá vyšetření je nutné dodržovat speciální opatření, 

jako např. dodržení dietních zásad před sběrem moče na vyšetření VMK nebo HIOK. 

Někdy mohou výsledek ovlivnit i vyšetřovací zásahy např. po rektálním vyšetření 

prostaty je možné odebrat krev na vyšetření PSA až po 48 hodinách. Dále může PSA 

být pozitivní po jízdě na kole. 
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7.1.3. Volba odběrové soupravy 

Dalším krokem je volba správné odběrové metody a návazně i soupravy. Při 

získávání séra pro stanovení humorálních markerů se nejčastěji používají zkumavky se 

separačním gelem a následná centrifugace. 

Pokud je pro stanovení markerů použita plasma, je vhodná její stabilizace Na-

heparinem, Li-heparinem, NH4
+-heparinem, K3 EDTA, nebo citrátem sodným. Pro 

vyšetření některých markerů však nelze citrát vůbec použít, anebo je nutné výsledky 

přepočítávat. 

Pro vyšetření nelze vůbec používat vzorky stabilizované azidem nebo vzorky 

inaktivované teplem. 

7.1.4. Odběr krve 

Odběr krve ze žíly je prováděn „na lačno“ v ranních hodinách z natažené paže, 

která není příliš „zaškrcena“ (dlouhodobější zaškrcení má totiž vliv na vzestup hladin 

některých analytů). Není vhodné provádět odběr z místa, kde jsou jizvy, exémy, 

hematomy, dostává-li sem pacient infuze nebo u žen na straně, kde byla provedena 

mastektomie. 

7.1.5. Manipulace se vzorkem 

Následující manipulace se vzorkem rovněž může ovlivnit výsledek, např. při 

stanovení NSE zvyšuje hemolýza nebo dlouhé stání tzv. „plné krve“ riziko falešně 

pozitivních výsledků (z erytrocytů se uvolňuje NSE) a proto se doporučuje urychlené 

provedení separace séra.  

Rovněž kontaminace vzorku krve slinami nebo potem může zvýšit hladiny 

analytů jako je SCCA, CA 19-9, CEA, a TPS. 

7.1.6. Transport  

Transport materiálu měl by být co nejrychlejší a při odpovídající teplotě. Pokud 

není možné vzorky analyzovat okamžitě, je nutné jejich uskladnění. Důležitou roli zde 

hraje stabilita vzorku. Pro kratší dobu skladování volíme teploty 2 až 8 °C, pro delší 

dobu volíme zamrazení při –20 °C. (8), (12) 
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7.2. Analytická fáze 

Spočívá ve vhodném výběru metody pro stanovení nádorových markerů. Úkolem 

laboratoře je zajistit vyhovující přesnost, pravdivost (správnost), citlivost a specifičnost 

použité metody.  

Přesnost metody vyjadřuje, že při opakovaných stanoveních téhož analytu 

v tomtéž vzorku nepřekročí rozptyl získaných výsledků stanovené meze. 

Pravdivost (správnost) vyjadřuje, že se nalezená hodnota analytu shoduje se 

skutečnou hodnotou měřené veličiny.  

Citlivost (sensitivita, detekční limit) metody je schopnost zachycovat nízké 

koncentrace nebo malé změny v koncentracích.  

Specifičnost je schopnost měřit selektivně (výběrově) jen stanovovaný analyt za 

současné necitlivosti vůči ostatním složkám a vlastnostem.  

Správnost a reprodukovatelnost v laboratoři se zajišťuje zavedením standardních 

operačních postupů, které přesně určují jednotlivé kroky celého analytického postupu 

včetně kontroly kvality.  

7.2.1. Rozdílné diagnostické soupravy 

Při dlouhodobém monitorování pacientů prostřednictvím stanovení tumorových 

markerů v krvi není vhodné použití diagnostických soupravy konkrétního markeru od 

různých výrobců. Hodnoty markerů stanovených rozdílnými testy nemohou být mezi 

sebou porovnávány a mohly by způsobit nesprávné vyhodnocení výsledků. Proto by 

u každého markeru mělo být uvedeno, kterým testem byl stanoven. 

7.2.2. Interference a omezení 

Při interpretaci výsledků je třeba myslet i na určité interference a omezení při 

imunochemické reakci. Vzhledem k používání monoklonálních myších protilátek 

v některých soupravách pro stanovení nádorových markerů, mohou zavinit falešně 

pozitivní výsledky také tzv. heterofilní anti-myší protilátky (HAMA – human anti-mouse 

antibodies), které se vyskytují v krvi pacientů léčených monoklonálními myšími 

protilátkami jako důsledek imunitní reakce organismu na cizí bílkoviny.  

Vzácně se mohou vyskytovat interference, které jsou u některých pacientů 

způsobeny vysokým titrem protilátek proti rutheniu nebo streptavidinu, neboť i tyto 

sloučeniny jsou součástí diagnostických souprav pro stanovování nádorových markerů. 

Souprava však obsahuje přísady, který snižuje vliv těchto interferencí. (8), (12) 
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7.3. Postanalytická fáze 

Při hodnocení výsledků je třeba mít na mysli, že další faktory, které mohou 

přispět k falešně pozitivním výsledkům, jsou benigní či jiná zánětlivá onemocnění nebo 

potíže s odbouráváním a vylučováním nádorových markerů (např. onemocnění jater, 

ledvin, cholestáza). 

 

 

8. Laboratorní principy stanovení nádorových markerů 

V posledních letech můžeme zaznamenat rozvoj a zdokonalování mnoha nových 

imunoanalytických principů a postupů. Důležité je také přístrojové vybavení, na kterých 

se analýzy provádějí. 

Hlavním trendem se stává používání monoklonálních protilátek v heterogenní 

fázi, zatímco od dříve používaných homogenních fází s použitím radioisotopových 

značek se pomalu upouští. 

Tento vývoj s sebou přináší větší správnost, spolehlivost a přesnost s detekčním 

limitem 10-12 až 10-18 mol. 

Ke stanovení nádorových markerů používáme v naší laboratoři imunoanalyzátor 

Elecsys 2010 firmy Roche. Jedná se o automatický analyzátor určený pro kvalitativní 

a kvantitativní in vitro stanovování markerů. Nabízí široké spektrum testů na bázi 

využití elektrochemiluminiscenční (ECL) technologie. 

8.1. Principy stanovení markerů na analyzátoru Elecsys 2010 

Ke stanovení markerů firma Roche využívá tři imunochemické principy (viz 

obrázek 1). 

Kompetitivní princip je vhodný zejména pro velmi malé molekuly analytů, pro 

větší molekuly používá se sendvičový princip, a pro stanovení protilátek ve vzorku 

slouží tzv. přemosťování (bridging).  
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Obrázek 1: Schematické znázornění principů použitých firmou Roche. Zdroj: (15) 

Operator´s manual firmy Roche Diagnostics k přístroji Elecsys 2010 vydaný v roce 1999. 

Kapitola 4 str. 8. 

 

8.1.1. Kompetitivní princip  

Tento princip je vhodný ke stanovení analytů o nízké molekulové hmotnosti (viz 

obrázek 2). 

V prvním kroku je vzorek (antigen) smíchán v kyvetě se specifickou protilátkou 

značenou rutheniovým komplexem. Během inkubace se vytvoří komplex antigen – 

protilátka. 

Ve druhém kroku se přidá antigen (hapten), značený biotinem a paramagnetická 

mikročástice potažená streptavidinem. Volná vazebná místa značené protilátky, která 

je v reakci v nadbytku, se začnou obsazovat značeným antigenem (haptenem) za 

vzniku komplexu hapten - protilátka. Celý komplex je navázán na mikročástici pomocí 

interakce mezi biotinem a streptavidinem. 

Po druhé inkubaci je reakční směs obsahující imunokomplexy nasáta do 

průtokové měřící komůrky. Imunokomplexy jsou magnetickou silou mikročástic 

zachyceny na povrchu platinové elektrody. Nenavázané složky reakce jsou odstraněny 
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roztokem ProCellu. ProCell je současně substrátem reakce, obsahuje tripropylamin 

(TPA). 

Přivedením napětí na elektrodu vzniká elektrochemiluminiscenční emise, která je 

měřena fotonásobičem. Intenzita signálu je nepřímo úměrná množství antigenu ve 

vzorku pacienta. Vyhodnocení a výpočet koncentrace antigenu uskutečníme prostřed-

nictvím kalibrační křivky, která byla sestrojena pomocí standardu antigenu o známé 

koncentraci. 

 

Obrázek 2: Schematické znázornění kompetitivního principu. Zdroj: (15) Operator´s 

manual firmy Roche Diagnostics k přístroji Elecsys 2010 vydaný v roce 1999. Kapitola 5, str 3. 

 

8.1.2. Sendvičový princip 

Princip je vhodný ke stanovení analytů o větší molekulové hmotnosti. 

V prvním kroku je vzorek pacienta smíchán s reagencií obsahující monoklonální 

specifickou protilátku značenou biotinem a specifickou protilátku značenou ruthenio-
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vým komplexem. Během 9 minutové inkubace se obě protilátky naváží na antigen za 

vzniku sendvičového komplexu. 

Ve druhém kroku se přidá paramagnetická mikročástice potažená streptavidi-

nem. Během 9 minutové inkubace se protilátka značená biotinem i s celým komplexem 

naváže na povrch mikročástice pomocí interakce mezi biotinem a streptavidinem. Další 

průběh reakce a způsob detekce je stejný jako u předchozího principu. Intenzita 

signálu je přímo úměrná množství antigenu ve vzorku pacienta. 

8.1.3. Přemosťovací (bridging) princip 

Tento princip je podobný principu sendvičovému kromě toho, že analýzou se 

stanovují protilátky (např. IgG, IgM, IgA), nikoliv antigeny. Reakční směs obsahuje 

antigeny značené biotinem a streptavidinem, proti kterým jsou stanovované protilátky 

namířeny. Koncentrace stanovovaných protilátek je nepřímo úměrná intenzitě 

světelného signálu. 

8.1.4. Elektrochemiluminiscenční reakce 

Elektrochemiluminiscenční (dále jen ECL) reakce probíhá na povrchu elektrody 

(viz obrázek 3).  

Do reakce jsou zapojeny dvě elektrochemicky aktivní sloučeniny – rutheniový 

komplex (ruthenium (+2 ) – tris(bipyridyl) - Ru (bpy)3
2+ ) a tripropylamin (TPA). 

Přivedené napětí vytváří na elektrodě elektrické pole, které způsobuje, že všechny 

částice v tomto poli reagují. TPA je oxidován a uvolněný elektron vytváří  meziprodukt - 

radikálový kation tripropylaminu. Ten dále reaguje za uvolnění protonu H+ a vzniká 

TPA radikál (TPA). Postupně také rutheniový komplex uvolňuje elektron na povrchu 

elektrody tak, že oxidací vzniká Ru (bpy)3
3+ kation. Tento kation je druhá reakční 

složka pro následující reakci s TPA radikálem. 

TPA a Ru (bpy)3
3+ kation reagují navzájem, čímž dojde k redukci rutheniového 

kationu na Ru (bpy)3
2+  a v tom samém okamžiku přechází díky přenesené energii do 

excitovaného stavu. Tento stav není stabilní a při návratu do výchozího stavu je 

vyzářen foton při vlnové délce 620 nm.  

Emise fotonů je následně změřena  fotonásobičem. 
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Obrázek 3: Znázornění průběhu ECL reakce na povrchu elektrody. Zdroj: (15) Operator´s 

manual firmy Roche Diagnostics k přístroji Elecsys 2010 vydaný v roce 1999. Kapitola 4 str 5. 

 

8.1.5. Použití rutheniového komplexu 

Sůl ruthenium – tris(bipyridyl), která vytváří komplex se stanovovaným analytem 

je stabilní, ve vodě rozpustná sloučenina. Bipyridylové ligandy mohou být rychle modifi-

kovány s reaktivními skupinami do podoby aktivované chemiluminiscenční sloučeniny 

Během vývoje ECL imunoanalýzy se začal používat ester Ru (bpy)3
2+ N-

hydroxysukcinimid (NHS) z toho důvodu, že snadněji reaguje s aminoskupinou protei-

nu, haptenu a nukleové kyseliny. Díky tomu je detekční technologie aplikována na širo-

ké spektrum analytů. Znázornění rutheniového komplexu viz následující obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Znázornění rutheniového komplexu. Zdroj: (15) Operator´s manual firmy 

Roche Diagnostics k přístroji Elecsys 2010 vydaný v roce 1999. Kapitola 4 str 3.  
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8.2. Výhody ECL technologie 

Elektrochemiluminiscence je velmi pokroková technologie, která nabízí zřetelné 

výhody. Především je to nesmírně stabilní neizotopové značení, poskytující značné 

pohodlí z hlediska použitých reagencií. Zvýšená citlivost (s detekčním limitem 10-12 až 

10-18 mol) v kombinaci s krátkou inkubací znamená dále vysoce kvalitní analýzu a rych-

lý výsledkový obrat – až 85 analýz za hodinu. Díky širokému měřícímu rozmezí se mi-

nimalizuje nutnost ředění a opakování vzorku, čímž se redukuje vliv operátora a spo-

třeba reagencií. Dalším kladem je přesná reprodukovatelnost díky elektrické indukci 

chemiluniniscenční reakce. (15) 

 

 

9. Charakteristika pracoviště 

Biochemická laboratoř, ve které pracuji, nachází se v komplexu Polikliniky 

Modřany, která byla uvedena do provozu v roce 1987 jako 6. poliklinika Obvodního 

ústavu národního zdraví Prahy 4. Koncem 90. let bylo toto zařízení privatizováno 

a dnes jsou zde zdravotnické služby poskytovány pro spádovou oblast vybraných 

městských částí Prahy 4, jmenovitě pro Modřany, Komořany, Libuš, Lhotku, Cholupice, 

Točnou, Braník a část Hodkoviček, které spolu zahrnují zhruba 60 tisíc obyvatel. 

V současnosti poliklinika poskytuje primární i specializovanou péči. Pracuje zde 

přes 70 lékařů, nabízejících služby jako praktičtí lékaři pro dospělé a děti, včetně LSPP 

(lékařská služba první pomoci) a DLSPP (dětská lékařská služba první pomoci), dále 

chirurgie, ortopedie, ultrazvuk, urologie, diabetologie, plicní oddělení, interna, nefrolo-

gie, endokrinologie, kardiologie, dermatovenerologie, gynekologie, alergologie, neuro-

logie i dětská, gastroenterologie, ORL ordinace s audiometrií, psychiatrie, onkologická 

a mamologická poradna, stomatologie včetně dětské, ortodoncie a zubní laboratoř, 

RTG, EEG, oční odd., laboratoř klinické biochemie a hematologie. Dále jsou zde 

nabízeny doplňkové služby jako domácí péče, lékárna a prodejna zdravotnických po-

třeb, oční optika, rehabilitace a sauna.  

Od uvedené činnosti a služeb polikliniky se odvíjí skladba metod a postupů, se 

kterými zmíněná laboratoř klinické biochemie a hematologie pracuje.  

9.1. Spolupráce laboratoře s ordinujícími lékaři 

V oblasti tumorových markerů jedná se především o základní nabídku laboratoře, 

která má umožnit ordinujícím lékařům snazší diagnostiku při podezření na určitá one-
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mocnění. Naše laboratoř tedy slouží jako pracoviště v „první linii“ možného záchytu 

onemocnění. Spolupráce s lékaři na poliklinice, kteří využívají laboratoří nabízených 

metod či postupů k nalezení a identifikaci tumorových markerů je již dostatečně dlouhá, 

takže při interpretace výsledků testů nedochází k jejich přeceňování, nebo k nedoceňo-

vání. Vyšetřování tumorových markerů má význam zejména tehdy, je-li doplněno 

dalšími vyšetřeními, užívanými pro monitorování průběhu onemocnění (např. kolono-

skopie, rentgen, ultrazvuk aj. zobrazovací metody). 

 

Tabulka 3: Cut off hodnoty tumorových markerů. Zdroj: (16) TYLOVÁ J., VACULÍKOVÁ 

T.: Laboratorní příručka, T.V.BIO, laboratoř biochemie a hematologie, spol. s r.o., IČ: 60199857, 

Praha 2005, poslední revize 02/2007, příloha 4 str.7 tabulka, on-line dostupné z: www.tvbio.cz 

Typ markeru Cut off Jednotky 

AFP 7 ug/l 

CEA 4 ug/l 

PSA 3 ug/l 

CA 15-3 25 U/ml 

CA 19-9 39 U/ml 

CA 125 35 U/ml 

 

 

9.2. Hodnocení údajů o vyšetřování nádorových markerů 

Z dostupných podkladů (tj. statistické výkazy ÚZIS a laboratorní statistiky výkonů) 

(17) nepodařilo se získat ucelené a kontinuální řady údajů za celé sledované období, 

jak je patrno i z přiložené tabulky 4. V prvním sledovaném roce 2000 byl analyzátor 

Elecsys 2010 uveden do provozu až v květnu. Do té doby byly vzorky zasílány 

k vyšetření do jiných laboratoří, což celý proces prodlužovalo a vedlo k omezování 

požadavků. Dále např. počty provedených vyšetření markerů CA 125, CA 15-3 

a CA 19-9 v letech 2002 až 2005 jsou dostupné pouze úhrnem za všechny tři uvedené 

typy. Obrázek 5 uvádí pro tyto tři markery stejně velké hodnoty, tedy tři stejně velké 

sloupce, ale jedná se vlastně o součet, kde není znám podíl jednotlivých složek. 

V prvním sledovaném roce 2000 a také v již zmíněných letech 2002 až 2005 vesměs 

nebyly k dispozici ani údaje o podílu výsledků nepřekračujících hodnoty považované za 

http://www.tvbio.cz/
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běžné. V tabulce 4 jsou tyto chybějící údaje nahrazeny písmenem N. Písmenem P je 

v tabulce 4 nahrazena hodnota poměrná, kterou stanovuje žadatel – odborný lékař 

specialista sám, a která není laboratoři známa. Pro úplnost je třeba ještě dodat, že 

hodnoty, které nelze stanovit, anebo které nemá smysl počítat, jsou v tabulce 4 

nahrazeny pomlčkou (-). 

Přes výše uvedené nedostatky a chybějící podklady, je ale možné nějaké 

poznatky přece jen dovodit. 

Zdaleka největší podíl požadovaných a provedených vyšetření připadá na marker 

t PSA, u kterého také, s jedinou výjimkou v roce 2006, narůstaly požadavky i meziroč-

ně. Zvýšený počet požadavků v druhé polovině sledovaného období je možné přičíst 

na vrub skutečnosti, že na poliklinice začal pracovat ještě druhý odborný lékař – urolog. 

Obdobnou tendenci tj. soustavný nárůst požadavků vykazuje i marker f PSA s tím 

omezením, že v letech 2002 až 2005 nebyl údaj o vyšetřených vzorcích vůbec 

k dispozici. Je nicméně zřejmé, že oba tyto markery nalezly své pevné místo v lékařské 

praxi a jsou hojně využívány. 

Podíl vzorků s hodnotou pod cut off z celkového počtu změřených vzorků 

markeru t PSA je poměrně stálý a pohybuje se kolem 65 %, což je výrazně a trvale 

nejnižší hodnota mezi sledovanými markery. Vzhledem k tomu, že mi nebyly dostupné 

(ať již z důvodů lékařského tajemství nebo ochrany osobních údajů) podrobnější 

informace k vyšetřovaným vzorkům a není známo kolik bylo diagnostikováno 

karcinomů prostaty při zvýšených hodnotách PSA, nelze toto zjištění nějak 

komentovat. 
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Tabulka 4: Počty provedených vyšetření vybraných typů markerů v jednotlivých letech. Zdroj:(17) 

 

Obrázek 5: Znázornění údajů z tabulky 4. Zdroj: (17) Statistické výkazy ÚZIS a laboratorní statistiky 

výkonů firmy T.V.BIO, labor. biochemie a hematologie, spol. s r.o., IČ: 60199857, interní materiál.  

 Celkem vyše- 
t PSA f PSA CEA Ca 125 Ca 15-3 Ca 19-9 AFP třeno vzorků 

vyšetřeno vzorků ks 695 238 118 12 N 277 168 1 508 
z toho v normě ks 433 P N N N N N 433 
podíl vzorků v normě % 62% - - - - - - - 

Období Sledovaný ukazatel 
Je
dn. Marker typu 

2000 

2001 
vyšetřeno vzorků ks 1 160 356 53 73 7 46 30 1 725 
z toho v normě ks 786 P 51 65 5 40 29 976 
podíl vzorků v normě % 68% - 96% 89% 71% 87% 97% 85% 
změna proti předchozímu roku na % 167% 150% 45% 608% - 17% 18% 114% 

2001 

2002 
508 vyšetřeno vzorků ks 1 189 N 145 93 1 935 

z toho v normě ks N N N N N - 
změna proti předchozímu roku na % 103% - 274% 403% 310% 112% 

2003 
699 

2002 
508 

vyšetřeno vzorků ks 1 249 N 156 75 2 179 
z toho v normě ks N N N N N - 
změna proti předchozímu roku na % 105% - 108% 138% 81% 113% 

2003 
699 

2004 
945 vyšetřeno vzorků ks 1 832 N 259 110 3 146 

z toho v normě ks N N N N N - 
změna proti předchozímu roku na % 147% - 166% 135% 147% 144% 

2005 
837 

2004 
945 

vyšetřeno vzorků ks 2 147 N 240 91 3 315 
z toho v normě ks N N N N N - 
změna proti předchozímu roku na % 117% - 93% 89% 83% 105% 

2005 
837 

2006 
vyšetřeno vzorků ks 1 952 577 115 456 86 83 59 3 328 
z toho v normě ks 1 261 P 93 399 68 79 49 1 949 
podíl vzorků v normě % 65% - 81% 88% 79% 95% 83% 82% 
změna proti předchozímu roku na % 91% - 48% 75% 65% 100% 

2006 

2007 
vyšetřeno vzorků ks 2 337 782 168 483 96 117 78 4 061 
z toho v normě ks 1 515 P 128 447 75 107 69 2 341 
podíl vzorků v normě % 65% - 76% 93% 78% 91% 88% 82% 
změna proti předchozímu roku na % 120% 136% 146% 106% 112% 141% 132% 122% 

Vysvětlivky: P = poměrná veličina - laboratoří nestanovována 
N = z dostupných podkladů laboratoře nelze zjistit 
 - = výpočet nedává smysl 

2007 
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10. Výhled do budoucna 

I přes prokazatelný význam stanovování stávajících nádorových markerů při 

monitorování průběhu onemocnění a následné léčby, je snahou nalézat nové nádorové 

markery. Nádorová onemocnění jsou totiž velmi rozmanitá a dosud nebyl nalezen 

všeobecně použitelný marker, který by znamenal jednoznačné odhalení probíhajícího 

nádorového procesu. Některé markery se též vyskytují u zdravých lidí, ovšem v pod-

statně nižších koncentracích než za přítomnosti nádorového bujení. „Nezvýšená kon-

centrace nádorového markeru není ještě důkazem nepřítomnosti maligního onemocně-

ní a naopak pozitivní výsledek nemusí nutně znamenat zhoubný nádor.“ (Nekulová, 

Šimíčková, Černoch 1997). 

Hledají se proto markery, které by co nejlépe vyhovovaly potřebám praxe 

a splňovaly následující požadavky: 

► byly by typické pro určité orgány (tj. orgánově specifické), 

► byly by co nejdříve zjistitelné, pokud možno již v počátečním stádiu vzniku 

zhoubného nádoru (tj. metody s vysokou citlivostí), 

► jejich koncentrace ve vzorcích byla by přímo úměrná velikosti nádoru, což by 

umožňovalo stanovení účinnosti léčby i odhad jejího dalšího vývoje, 

► byly by negativní u pacientů, kteří netrpí žádným nádorovým onemocněním (tj. 

s vysokou specifičností vzhledem k nádorovému onemocnění). (4) 

 

 

11. Závěr 

Předložená práce zmapovala problematiku nádorových markerů pro potřeby naší 

laboratoře, zmínila hranice jejich použitelnosti a naznačila potřebu hledání nových 

„ideálnějších“ markerů.  

V práci jsou obsaženy i reálné výsledky biochemické laboratoře prvního záchytu 

v uvedené oblasti. Je z nich patrné, že stanovování tumorových markerů si našlo 

pevné místo v náplni naší práce. Celkový počet ročně vyšetřených vzorků má trvale 

stoupající tendenci.  

Největší podíl tvoří stanovování PSA, které je nejžádanějším vyšetřovaným 

tumorovým markerem. Potvrzuje se tak jeho důležitost jako screeningového vyšetření 

pro klinickou praxi zdejší urologie. 
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13. Abecední seznam zkratek 

 

ACTH   adrenokortikotropní hormon 

ADH   antidiuretický hormon  

AFP   alfa1-fetoprotein  

ALP   alkalická fosfatáza  

β2 – M   β2 – mikroglobulin   

CEA   karcinoembrionální antigen  

CIK   cirkulující imunokomplexy  

CT   kalcitonin 

CYFRA 21-1  cytokeratinový fragment 21-1 

DLSPP   dětská lékařská služba první pomoci 

ECL   elektrochemiluminiscenční technologie 

EEG   elektroencefalografie 

FER   ferritin  

FSH   folikuly stimulující hormon 

GH   růstový hormon  

HBsAg povrchový antigen viru hepatitidy B (hepatitis B surface 

anigen) 

HCG   choriový gonadotropin (human chorionic gonadotropin) 

HIOK   kyselina 5-hydroxyindoloctová) 

IL-6   interleukin 6  

LASA   kyselina sialové vázaná na lipidy 

LD   laktátdehydrogenáza) 

LH   luteinizační hormon 

LSPP   lékařská služba první pomoci 

MCA    antigen mucinózních karcinomů 

MSA   mamární sérový antigen 
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NMP-22   proteiny nukleární matrix  

NSE   neuron - specifická enoláza  

ORL   otorinolaryngologie 

OVCA 433 buněčnou linie adenokarcinomu ovárií (ovarian carcinoma 

cell line) 

P-ACP   prostatická kyselá fosfatáza  

PEM   polymorfní epiteliální mucin 

PRL   prolaktin  

PSA   prostatický specifický antigen  

PTH   parathormon  

ROC křivka  receiver operating characteristics 

RTG   rentgen 

SCCA antigen skvamózních buněk (squamous cell carcinoma 

antigen) 

SP-1   beta 1 – specifický těhotenský glykoprotein  

TATI   s tumorem asociovaný trypsinový inhibitor 

TG   tyreoglobulin  

TK   tymidinkinázu  

TPA   tkáňový polypeptidový antigen 

TPA   tripropylamin 

TPS   tkáňový polypeptidový specifický antigen 

TSH   tyreostimulační (tyreotropní) hormon 

UGP   močový gonadotropní peptid  

ÚZIS   Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

VMK   kyselina vanilmandlová 


