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Prostatický špecifický antigén (PSA) 

 
Biologická charakteristika: 
PSA je serínová proteáza kallikreinovej skupiny, ktorá sa nachádza skoro výlučne len v 
prostate. Je to glykoproteín s molekulovou hmotnosťou 34 kDa. V sére existujú súbežne 
dve formy PSA: voľná forma a forma komplexne viazaná na antiproteázy: 
 a1-antichymotrypsin (PSA-ACT) 
 a2 makroglobulín 
 
Konvenčné súpravy pre stanovenie PSA stanovujú PSA a PSA-ACT (t.j. celkový PSA) bez 
rozlišovania medzi týmito dvoma formami. 
 
Fyziologické funkcie: 
PSA plní dôležitú funkciu pri skvapalňovaní semennej tekutiny. 
 
Odber a transport vzoriek: 
Odobraté vzorky možno uchovávať pri teplote 2-8°C, ak majú byť analyzované do 24 
hodín od odberu. Inak je potrebné oddelenie séra a plazmy centrifugáciou. Oddelené séra 
a plazmy sú stabilné 5 dní pri teplote 2-8°C. Pri dlhšom skladovaní musia byť vzorky 
zmrazené na -20°C. 
 
Biologický materiál: 
Sérum (zrazená venózna krv bez aditív) 
Plazma (s K2EDTA) 
 
Ref. hodnoty: do 4 ng/ml 
 
Biologický polčas: 2 – 3 dni (po radikálnej PE) 
 
Klinické využitie: 

- skríning a diferenciálna diagnostika karcinómov prostaty 

- určenie klinického štádia a prognózy 

- monitorovanie liečby 

- včasná detekcia recidív a progresií karcinómov prostaty  
 
V sére mužov bez akejkoľvek patológie sa nachádza veľmi malé množstvo celkového 
PSA. Vysoké sérové hladiny PSA sa nachádzajú v prípadoch benignej hyperplázie (BPH), 
prostatitídy a obzvlášť pri nádorovom ochorení prostaty, a to i vrátane včasných štádií 
ochorenia (štádium A). 
Pomer voľného PSA k celkovému PSA u pacientov s malígnymi prostatickými útvarmi je 
nižší (menej ako 25%) než u pacientov s benígnym prostatickým ochorením (viac ako 
25%). 
Preto určenie percentuálneho podielu voľného PSA výrazne zlepšuje rozlíšenie medzi 
BPH a nádorovým ochorením prostaty a môže znížiť počet zbytočných biopsií u pacientov 
so zvýšeným PSA. 
Pomer voľnej formy PSA k celkovému PSA (fPSA/PSA) sa odporúča stanovovať len 
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v prípade koncentrácie celkového PSA v intervale 4-10 ng/ml. 
 
Produkcia pri malígnych ochoreniach: 
- karcinómy prostaty 
 
Zvýšené hodnoty z nemalígnych príčin: 
- hyperplázie prostaty 
- zápaly prostaty 
- adenómy 
 
Interferencie: 
 
Zvyšujúce: 
- mechanické dráždenie prostaty (biopsia, rektálne digitálne vyšetrenie, transrektálna 

sonografia, transuretrálna resekcia, jazda na bicykli alebo na koni, permanentný 
močový katéter, retencia moču) 

 
Znižujúce:  
- prípravky na liečbu benígnej hyperplázie prostaty (napr. Proscar), dlhodobé ležanie, 

vysoký vek. 

 

 

 

 

 


