
CK v séru 
 
Abstrakt 
Celková kreatinkináza (CK) v séru se stanovuje jako koncentrace katalytické aktivity 
s cílem identifikovat patologické procesy ve svalové tkáni (kosterní sval). Význam 
celkové CK pro identifikaci poruch jiných tkání je malý, resp. nevyužívá se. Hlavní 
příčinou zvýšení aktivity jsou myopatie (vrozené myopatie, traumata, myozitidy), 
stavy po epileptických záchvatech, nádorová onemocnění a další. 
 

Fyziologická variabilita 
Plazmatická aktivita u žen je o 20 - 25 % nižší než u mužů a souvisí s objemem 
svalové hmoty a pravděpodobně také s rozdílnou stabilitou buněčných membrán 
(vyšší u žen). Černošky mohou mít vyšší aktivity než muži - běloši. Odpočinek na 
lůžku přes noc obecně snižuje aktivitu o 10 - 20 %. Zvýšení po fyzické zátěži. Snížení 
aktivity v graviditě, změny CK ve smyslu zvýšení jsou v porodním období. 
 

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci 
Traumata svalů, jiná postižení svalů, postižení tkání obsahujících libovolný izoenzym 
CK. 
  
Přímé následky abnormálních koncentrací 
Nejsou popsány. 
 

Referenční intervaly 
U dětí do 1 roku života jsou aktivity zhruba dvojnásobné než u dospělých jedinců.  
 

Omezení stanovení 
Před odběrem je nutné vyloučit fyzickou zátěž, intramuskulární aplikaci léčiv, zvýšení 
je po chirurgických výkonech zasahujících svalovou tkáň, při stanovení vadí 
hemolýza. 
 

Použití ve výpočtech a odvozených parametrech 
Celková katalytická koncentrace zjištěná v opakovaných odběrech se používala 
k retrospektivnímu odhadu velikosti infarktu myokardu, později byl tento postup 
nahrazen opakovaným stanovením CK MB mass. 
 

Použití pro klinické účely 
Význam stanovení celkové katalytické koncentrace CK se omezuje na svalová 
onemocnění kosterního svalstva, význam pro detekci postižení myokardu vymizel, pro 
jiné indikace se používá zřídka. Z diagnostiky rovněž vymizelo využití izoforem CK 
(posttranslační modifikace molekuly proteázami s odštěpením terminálních lysinových 
zbytků). 

Příčiny zvýšení CK 

svalová onemocnění:  
• traumata svalů včetně rhabdomyolýzy (např. po intoxikaci kokainem),  



• muskulární dystrofie (Duchenova choroba vykazuje zvýšení 20 - 200x nad 
horní referenční mez), myotonická dystrofie s defektem podjednotky M při 
genetickém polymorfismu CK MM,  

• po epileptickém záchvatu typu grand mal (zde může zvýšení sloužit jako 
zpětný průkaz proběhlého záchvatu),  

• syndrom maligní hypertermie,  
• myozitidy, dermatomysozitidy,  
• hereditární deficit M-podjednotky laktátdehydrogenázy,  
• deficit myoadenylátdeaminázy,  
• syndrom myalgie s eozinofilií 

 
onemocnění myokardu: 

• akutní infarkt myokardu,  
• myokarditida,  
• po elektrické kardioverzi (zejména opakované) 

 
nádorová onemocnění:  

• hepatocelulární karcinom 
• jiné nádory tkání obsahujících libovolný izoenzym CK, zejména v pokročilém 

stavu 
 
ostatní onemocnění: 

• onemocnění prostaty (vlivem zvýšení BB izoenzymu) 
• onemocnění GIT (vlivem zvýšení BB izoenzymu) 
• hypotyreóza s myxedémem,  
• centrální mozková příhoda 

 

Příčiny snížení CK 

• nízká svalová hmota,  
• u metastatických procesů,  
• pacienti na steroidech,  
• u alkoholického onemocnění jater,  
• onemocnění pojivových tkání (normální aktivita proto nevylučuje přítomnost 

myozitidy!). 
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