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Tkanivovo-špecifický polypeptidický antigén (TPS) 

 
Biologická charakteristika: 
TPS (tzv. proliferačno-kinetický marker) je známy predovšetkým ako marker buniek 
adeno-karcinómov. Tento polypeptid, ktorého štruktúra zodpovedá zmesi fragmentov 
cytokeratínu 18 s hmotnosťou 40 kDa, bol dokázaný vo väčšine karcinómov, najmä 
v rýchlo proliferujúcich. Jeho výskyt v sére odráža skôr aktivitu buniek ako objem 
nádorovej hmoty. Táto aktivita môže odrážať nielen proliferačný proces delenia buniek, ale 
aj opačný proces, ako napr. apoptózu, nekrózu alebo inú degradáciu tkaniva. 
Odbúrava sa v pečeni (T/2 asi 7 dní ) a vylučuje obličkami. Stanovenie TPS je vhodné ako 
doplnkové stanovenie, najmä k nádorovým markerom CA15-3, CA125, CA 19-9, CEA. 
 
Fyziologické funkcie: Nie sú známe. 
 
Odber a transport vzoriek: 
Odobraté vzorky sa môžu uchovávať po dobu 48 hodín 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). 
 
Ref. hodnoty: do 80 IU/l 
 
Klinické využitie: 

- monitorovanie liečby a ďalšie sledovanie karcinómov: 
o mliečnej žľazy, močového mechúra, prostaty, hrubého čreva a konečníka,  

žalúdka, pľúc  a ženských pohlavných orgánov 
 
Produkcia pri malígnych ochoreniach: 
- ca prsníka, ca pľúc, ca ovárií a maternice 
- ca močového mechúra (aj v moči) 
- ca hrubého čreva  a konečníka 
- ca žalúdka 
- ca prostaty 
 
Zvýšené hodnoty z nemalígnych príčin: 

- chronické hepatopatie (hepatitídy, cirhózy) 

- infekčné ochorenia 

- rádioterapia 

- gravidita 

- renálne zlyhávanie a generalizované infekcie 
 
Interferencie a obmedzenia metódy: 
Test sa nemá používať ako skríningový, hodnoty je potrebné interpretovať s ohľadom na 
ďalšie klinické údaje a koncentrácie iných nádorových markerov obzvlášť CYFRA 21-1. 


