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KALCITONÍN (CT) 

 
Biologická charakteristika: 
Hormón kalcitonín je 32 aminokyselinový peptid. V krvných vzorkách je možné detegovať 
rôzne formy CT, vrátane CT monoméru, oxidovaného monoméru, diméru, 
makromolekulárnych foriem, prípadne prekurzora CT.  

Koncentrácia týchto peptidov sa líši podľa klinického stavu, renálnej funkcie a tkanivového 
pôvodu CT (normálna alebo ektopická produkcia). 

Najspoľahlivejšie popisuje klinický stav laboratórne stanovenie monomerickej formy CT. 

Fyziologické funkcie: 
Kalcitonín (CT) je vylučovaný parafolikulárnymi C-bunkami štítnej žľazy pod kontrolou 
sérového kalcia. 

Po akútnom podaní tento peptid pôsobí ako účinný hypokalcemický a hypofosfatemický 
hormón zvýšením clearens renálneho kalcia a znížením resorpcie kostného tkaniva. 

Jeho presná fyziologická funkcia v kostnom metabolizme však zatiaľ nie je celkom jasná. 
Medulárny karcinóm štítnej žľazy (MTC) je zhubný nádor vytvorený z C-buniek, 
vylučujúcich kalcitonín vo veľkom množstve.  
 
Toto ochorenie sa vyskytuje buď v sporadickej (80%) alebo familiárnej (20%) forme, 
a prenáša sa ako autozomálny dominantný gén, alebo ako komponent mnohopočetnej 
endokrinnej neoplázie (IIb). 
 
Odber a transport vzoriek: 
Odobraté vzorky sa môžu uchovávať po dobu 24 hod v chladničke pri 2-8°C. 
Ak sa analýza nevykoná v deň odberu krvi, oddelené séra sa uchovávajú pri -20°C a do 
laboratória sa transportujú v chladiacom boxe. 
 
Vzorky silne hemolyzované alebo lipemické interferujú pri stanovení a sú príčinou chybných 
výsledkov! 
 
Biologický materiál: 
Sérum (zrazená venózna krv bez aditív)  
Plazma (s K2EDTA) 
 
Ref. hodnoty: 0,9 - 9,5 pg/ml 
 
Klinické využitie: 

-  diagnostika a monitorovanie medulárneho karcinómu štítnej žľazy 

-  sledovanie ďalších CT - produkujúcich zhubných nádorov 

-  kontrola úspešnosti chirurgického zákroku a monitorovanie recidívy 

- diagnostikovanie preklinických prípadov familiárnych foriem (MEN 2 alebo Sipple 
syndrómu) použitím stimulačných testov (kalcium pentagastrín). 
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Produkcia pri malígnych ochoreniach: 
- medulárny karcinóm štítnej žľazy 
- tumory s ektopickou produkciou CT 
- sy. MEN 2: hyperparatyreóza + feochromocytóm 
 
Zvýšené hodnoty z nemalígnych príčin: 

- hyperkalciémia 

- hyperplázia C-buniek štítnej žľazy 

- hyperparatyreóza, m. Paget, pľúcne ochorenia, perniciózna anémia, obličková 
nedostatočnosť, pankreatitída 

 
Znížené hodnoty: 

- telesná námaha, cvičenie 
 
Interferencie a obmedzenia metódy: 
Pozitívne: 

 novorodenecký vek, gravidita, lieky (adrenalín, estrogény, cholecystokinín, sekretín, 
pentagastrín) 

 
Negatívne: 

 antiepileptiká 

 

 

 

 

 


