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OZNAM: NOVÉ VYŠETRENIA 

ProPSA a PHI – Index zdravej prostaty 

(Prostate health index) 

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 

dovoľujeme si vás informovať, že od 4. 2. 2019 vyšetrujeme na Oddelení imunodiagnostiky (OID) 
parameter ProPSA (p2PSA; prekurzorová forma voľného PSA). ProPSA umožňuje výpočet ďalších 
indexov %p2PSA a PHI. 

 

ProPSA 
 

Odberová nádoba:   štandardná biochemická skúmavka 

 

Skratka pre zadávanie v OrdiNise: 332 PROPSA (indexy PHI a %p2PSA budú do žiadanky 

automaticky doplnené)   

 

Merací rozsah/jednotky:   0.5 – 5000.0 pg/ml 

 

Referenčné hodnoty u dospelých mužov: ProPSA: < 14.5 pg/ml 

PHI:  < 45.0 
 
Odbornosť indikujúceho:  012 urológia; 019 klinická onkológia; 043 radiačná onkológia; 

047 nukleárna medicína; 319 onkológia v chirurgii; 322 
onkológia v urológii; 591 chemoterapia nádorov 

 
Frekvenčné obmedzenie:  1-krát mesačne 

 
Zhrnutie a vysvetlenie testu: Prostatický špecifický antigén (PSA) je serínová proteáza 
produkovaná vo vysokej miere epitelom prostatických acínov a duktov. Stanovenie celkového 
(tPSA) slúži ako onkomarker karcinómu prostaty od začiatku 90-tych rokov. tPSA je orgánovo-
špecifický marker s nízkou diskriminačnou schopnosťou medzi karcinómom a benígnymi 
ochoreniami prostaty, akými sú napr. benígna hyperplázia alebo chronická prostatitída (1). 
 
Cirkulujúce PSA možno rozdeliť na voľnú a viazanú formu. Viazaná forma predstavuje komplexy 
PSA s inhibítormi proteáz (alfa-2 makroglobulín, alfa-1 antichymotrypsín) (2). Voľnú frakciu PSA 
možno ďalej deliť na podkategórie, z ktorých klinicky najvýznamnejšiu predstavuje prekurzorová 
molekula (-2)proPSA – tzv. ProPSA. 
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ProPSA je z prostatických markerov najviac asociovaný s karcinómom a agresivitou ochorenia. 
Umožňuje výpočet indexov PHI a %p2PSA. Index zdravej prostaty (PHI) je výpočtový parameter 
zahŕňajúci hodnoty tPSA, freePSA a ProPSA. Finálna hodnota PHI predikuje rizikovosť pacienta pre 
prítomnosť karcinómu. Zvolenie optimálnej cut-off hodnoty je kľúčové pre správny pomer medzi 
senzitivitou a špecificitou vyšetrenia. Na našom pracovisku sme zvolili cut-off hodnotu 45.  
 
Veríme, že neinvazívne vyšetrenie ProPSA a s ním súvisiace indexy pomôžu pri diferencovaní 
pacientov v tzv. šedej zóne PSA (2 – 10 ng/ml). 
 
Pre ďalšie informácie neváhajte kontaktovať našich laboratórnych pracovníkov. 
 
Vypracoval: MUDr. Štefan Kečkéš, Oddelenie imunodiagnostiky, OÚSA 
 

Kontakt: 02/3224 9602, stefan.keckes@ousa.sk 
 

 
Tento informačný list spolu s aktuálnymi informáciami o vyšetreniach nájdete na stránke 
www.ousa.sk v záložkách: Klienti a pacienti \ Ústav laboratórnej medicíny SZU a OÚSA \ Oddelenie 
imunodiagnostiky. 
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V Bratislave: 4. 2. 2019 

 

 

doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. 
primár Odd. imunodiagnostiky
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