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Karcinoembryonálny antigén  (CEA) 

 
Biologická charakteristika: 
CEA bol prvý raz získaný v roku 1965 imunizáciou králikov extraktom pečeňových 
metastáz črevného karcinómu. Je to nemucinózny glykoproteín s molekulovou 
hmotnsoťou 180-200 kDa. Obsahuje 40-60% uhľohydrátov. Pomocou monoklonových 
protlátok sa na povrchu CEA zisťuje aspoň 9 antigénových determinantov, ktoré javia 
rôzny stupeň krížnej reakcie s CEA. Za produkciu CEA a príbuzných antigénov 
zodpovedná skupina 14 génov na 19. chromozóne. 
  
Fyziologické funkcie: 
Predpokladá sa, že CEA patrí medzi molekuly zapojené do bunkových interakcií. 
 
 
Odber a transport vzoriek: 
Odobraté vzorky možno uchovávať  pri 2-8 ° C, ak majú byť analyzované do 24 hodín od 
odberu. Inak je potrebné oddelenie séra a plazmy centrifugáciou. Oddelené séra a plazmy 
sú stabilné 7 dní. Pri dlhšom skladovaní musia byť vzorky zmrazené na -20°C. 
 
Biologický materiál: 
Sérum (zrazená venózna krv bez aditív) 
Plazma (s K2EDTA) 
 
Ref. hodnoty: do 4ng/ml 
 
Biologický polčas: 14 dní 
 
Klinické využitie: 
V súčasnosti sa klinický záujem o stanovenie CEA prejavuje v oblasti kolorektálnych 
karcinómov: 
- Pomáha stanoviť štádium ochorenia a prognózu, kde sa prejavuje obzvlášť 

signifikantná korelácia v posledných 2 štádiách Dukesovej klasifikácie. 
- Umožňuje monitorovanie účinnosti liečby. Obzvlášť pooperačná perzistencia zvýšenej 

hladiny CEA naznačuje neúplnú resekciu. 
- Diagnostika recidív a pri včasnom rozhodovaní o druhom (tzv. "second-look") 

chirurgickom zákroku. 
- V oblasti karcinómu prsníka a pľúc je hladina CEA spojovaná s dissemináciou metastáz 

a jej kolísanie je považované za užitočný ukazovateľ pri monitorovaní odpovede 
pacientov na liečbu. 

- A napokon asociácia CEA s thyreokalcitonínom pomáha pri diagnostike a sledovaní 
medulárneho karcinómu štítnej žľazy. 

 
Produkcia pri malígnych ochoreniach: 
Imunohistochemicky sa zvýšená prítomnosť CEA zisťuje u 90% adenokarcinómov kolónu 
a rekta. Produkcia koreluje stupnicu diferenciácie malígnych tkanív. Produkcia CEA sa 
zisťuje aj u 60% stredne a dobre diferencovaných adenokarcinómov žalúdka, časťou 
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spojenou s intestinálnou metapláziou, taktiež u karcinómov žlčových ciest.  
 
Z pľúcnych karcinómov je zvýšená produkcia CEA charakteristická pre 75% 
adenokarcinómov, u 50% infiltratívnych duktálnych a u 30% lobulárnych, predovšetkým 
viac diferencovaných karcinómov mliečnej žľazy.  
 
Imunohistochemicky sa produkcia CEA zisťuje aj u ovariálnych karcinómov, karcinómov 
maternice, karcinómov močového mechúra a prostaty. Intenzívnym producentom CEA sú 
medulárne karcinómy štítnej žľazy. 
   
Zvýšené hodnoty z nemalígnych príčin: 
- cirhóza pečene, hepatidídy 
- Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, divertikulitída, rektálne polypy 
- fibroadenómy mliečnej žľazy 
- emfyzém pľúc 
- chronickáj renálna insuficiencia 
 
Interferencie: 
stimulačné: fajčenie (niekedy až do 10 ng/ml). 

 

 

 

 

 


