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Tymidín kináza (TK) 

 
Biologická charakteristika: 
Je to ATP tymidín-5-fosfotransferáza, ktorá sa vyskytuje vo forme dvoch izoenzýmov 
líšiacich sa od seba intracelulárnou lokalizáciou a biochemickými vlastnosťami. 
Izoenzým TK 1 (tiež známy ako fetálna TK) je prítomný v bunkovom cytozole a tvorí až 
95% sérovej aktivity TK. Jeho molekulová hmotnosť je 24 kDa. Izoenzým TK 2 (adultný 
typ) je lokalizovaný v mitochondriálnom matrixe. 
 
Fyziologická funkcia: 
Zvýšená enzymatická aktivita TK 1 je charakteristická pre rýchlo sa deliace bunky v G1 
a S-fáze bunkového cyklu. Enzymatická aktivita izoenzýmu TK 2 je počas celého 
bunkového cyklu relatívne konštantná. 
 
Odber a transport vzoriek: 
Oddelené sérum je možné uchovávať  po dobu 24 hod  pri 2-8°C. Pri dlhšom skladovaní 
musia byť vzorky zmrazené na -18°C. 
 
Biologický materiál: Sérum (zrazená venózna krv bez aditív) 
 
Ref. hodnoty: do 6,5 U/l.  Biologický polčas: 2 dni. 
 
Klinické využitie: 
Zvýšená enzymatická aktivita TK1 je charakteristická pre rôzne malígne ochorenia. 
V prvom rade sa zisťuje pri leukémiách a lymfómoch, ale aj pri karcinómoch mliečnej 
žľazy, čreva, malobunkových karcinómoch pľúc, pri nádoroch CNS, mezoteliómoch, a to 
predovšetkým u menej diferencovaných typoch. Zvýšená aktivita TK sa zistila najmä 
u rýchlo rastúcich malígnych tkanivách a je spojená s S-fázou delenia buniek. 
 
Produkcia pri malígnych ochoreniach: 
- akútne a chronické leukémie a mnohopočetný  myelóm 
- lymfómy, najmä nonhodgkinovské a nádory neuroendokrinného pôvodu, napr. 

malobunkové karcinómy pľúc, astrocytómy 
- sarkómy 
 
Pozn.: 
Zvýšená aktivita TK je potenciálnym prediktívnym faktorom rezistencie na lieky, ktoré 
inhibujú „de novo“ syntézu DNA a zároveň je indikátorom pre voľbu iných liečebných 
postupov. 
 
Zvýšené hodnoty z nemalígnych príčin: 
- intracelulárne vírusové infekcie (CMV, Herpes simplex, mononukleóza, HIV a pod.) 
- stavy s nedostatkom vitamínu B12 (napr. pri megaloblastických anémiách) 
- pri liečbe metotrexátom, 5-fluorouracilom (Xeloda) 
 
Interferencie: Silná hemolýza, turbidita pri lipémii a hyperbilirubinémia interferujú. 


