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Voľný prostatický špecifický antigén (free PSA) 

 
Biologická charakteristika: 
PSA je serínová proteáza kallikreínovej 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 dve antiproteázy: 
 a1-antichymotrypsin (PSA-ACT) a a2 makroglobulín. 
Imunoreaktívne sú len PSA-ACT a free PSA a merajú sa v klasických analýzach spolu, 
ako celkové PSA, bez rozlišovania medzi týmito dvoma formami. 
 
Celkový PSA je prítomný v normálnom mužskom sére v nízkych koncentráciách. Táto 
úroveň predstavuje dynamickú rovnováhu medzi uvoľňovaním PSA z prostaty, tvorbou 
komplexov PSA s antiproteázami v semennej tekutine a nepretržitou elimináciou všetkých 
foriem PSA z obehu. Zvýšené koncentrácie celkového PSA sa objavujú u mužov s 
ochorením prostaty následkom chorobných zmien v predstojnej žľaze. 
Ukázalo sa, že koncentrácia PSA komplexne viazaného na ACT bola vyššia u mužov s 
rakovinou prostaty než u mužov s benígnou hypertrofiou prostaty. A navyše sa 
koncentrácia free PSA mení inverzne s koncentráciou PSA-ACT. Preto znalosť 
koncentrácií rôznych molekulárnych foriem PSA a hlavne voľnej formy v sére môže 
umožniť spoľahlivejšiu liečbu patológie prostaty. 
 
Fyziologické funkcie: rovnaké ako pri PSA 
 
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: nie je definovaná. Biologický polčas: 1 – 2 dni (po radikálnej PE). 
 
Klinické využitie: ako pri PSA. Stanovenie je vhodné pre vzorky sér s koncentráciou 
celkového PSA medzi 3 až 10 ng/ml. Význam má percentuálny POMER voľnej frakcie 
PSA ku celkovému PSA: 
 
      freePSA 
POMER %   =     -------------  x 100 
        PSA 
Zvýšená pravdepodobnosť malignity je ak POMER je menší ako 25%. 
Benígné ochorenia prostaty mávajú zvyčajne POMER väčší ako 25%. 
 
Interferencie: 
Prímes fibrínu alebo erytrocytov pri nedokonalej centrifugácii môže ovplyvniť vyšetrenie. 
Mierne hemolytické, lipemické a ikterické vzorky neovplyvnia analýzu. 


