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CHROMOGRANÍN A (CgA) 
 
Biologická charakteristika: 
CgA je hydrofilný kyslý proteín pozostávajúci z 439 aminokyselín s približnou hmotnosťou 
49 kDa. 
 
Fyziologické funkcie: 
CgA sa tvorí v chromaffinových granulách neuroendokrinných buniek a patrí do skupiny 
granínov. CgA účinkuje ako prohormón. Jeho degradácia proteolýzou uvoľňuje biologicky 
aktívne peptidy (vasostatíny, chromostatín, pankreastatín, parastatín, …) 
 
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: 10 – 100 ng/ml 
Detekčný limit: 1,5 ng/ml 
 
Klinické využitie: 
Diagnostika, monitorovanie liečby a ďalšieho priebehu ochorenia u neuroendokrinných 
tumorov. 
 
Napríklad zvýšené hodnoty CG-A pri ca prostaty sú spojené s neuroendokrinnou aktivitou 
nádoru. 
Poukazujú na nežiaduci rozvoj ochorenia a nižšiu mieru prežívania nezávislú od klinického 
štádia choroby. 
Pri ca prostaty je zvýšená hladina CG-A negatívnym prognostickým faktorom. 

 
Produkcia pri malígnych ochoreniach: 
- feochromocytóm 
- karcinoidný tumor 
- neuroblastóm 
- malobunkový karcinóm pľúc 
- hyperparatyroidný adenóm 
- tumor hypofýzy 
- endokrinný tumor pankreasu 
- MEN1 a MEN2 syndróm (MEN = Multiple Endocrine Neoplasia) 
- iné neuroendokrinné nádory (gastrinóm, inzulinóm, glukagonóm, somatostatinóm, …) 
- neuroendokrinný nádor prostaty 
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Zvýšené hodnoty z nemalígnych príčin: 
- chronické zlyhávanie obličiek 
- hypergastrinémia 
- atrofická gastritída 
- liečba inhibítormi protónovej pumpy 
- liečba steroidmi 
 
Interferencie: 
Ikterické, hemolytické, lipemické a inak turbidné séra môžu dávať nepresné výsledky 
analýzy. 

 

 

 

 

 


