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A szerző ismerteti a prosztatát érintő betegségeket, és részletesen tárgyalja a prosztatarák
(PCa) kiemelkedő jelentőségét. Magyarország az Európai Unióban a rákhalálozás terén
listavezető, ezért összefoglalva mutatja be a carcinomák általános és magyarországi
epidemiológiai adatait. A XIX. század közepétől a PCa okozta morbiditás és mortalitás aránya
számos országban jelentősen emelkedett. Az 1980-as években bevezetett prosztata specifikus
antigén (PSA) meghatározás alapjaiban változtatta meg a PCa korai diagnosztikát és a terápia
eredményességének értékelését, azonban rövid időn belül kimutatták, hogy a PSA specificitása
elmarad a kívánatos szinttől, melynek magyarázataként megállapították, hogy ez a tumor
marker prosztata szövet, de nem rák specifikus. A szerző részletesen ismerteti a PSA-ra
vonatkozó alapvető ismereteket, így a diagnosztikai szerepét, a befolyásoló tényezőket, és a
marker felhasználhatóságát. A diagnosztikai eredményesség javítása érdekében fejlesztettek ki
új biomarkereket, illetve dolgozták ki a PSA származtatott paramétereit és a különböző
matematikai formulákat. A PSA alapú rákszűrés bevezetése néhány országban jelentősen
növelte a PCa incidenciát, csökkentette a PCa agresszív formáinak előfordulását, de
erőteljesen fokozta a prosztata biopsziák számát.
A prosztata a férfiak belső nemi mirigyes szerve, mely a szeméremcsont mögött, a végbél
előtt, közvetlenül a húgyhólyag teste és nyaka alatt, a hólyagnyak és a húgycső külső
záróizma között helyezkedik el. Körülveszi a húgycső kezdeti szakaszát, ez az oka annak, hogy
a lokális kompressziója vizelet elfolyási akadályt képez. Mirigyek, simaizom- és kötőszövet
alkotja, külsőleg kötőszövetes tok veszi körül. Fiziológiailag a prosztata sejtek androgén
dependensek, melyek stimulálják növekedésüket, és proliferációjukat. A prosztata epithel
sejtekben a tesztoszteront az 5-α reduktáz 5-α-dihidrotesztoszteronná (DHT) alakítja, melynek
androgénszerű stimuláló hatása tízszer hatásosabb, mint a tesztoszteroné.
A humán prosztata a gesztációs időszak kb. 10. hetében indul fejlődésnek és a 16. hét végére
mind a bazális, mind a prosztata specifikus antigént (PSA) termelő szekretoros és a
neuroendokrin sejtek kifejlődnek. A fiatal férfiak prosztata méretei: nagysága 20±6 ml,
tömege 10-15g (születéskor 1-2 g, 12 éves korban 4 g, míg 70 éves kor körül 30-60 g). A
prosztata négy zónára osztható, megkülönböztethető perifériás, átmeneti (tranzicionális),
centrális és elülső fibromuscularis rész; ezeknek eltérő a betegségek iránti fogékonysága, így a
perifériás zónában fordul elő leggyakrabban (70-80%) a prosztatarák (PCa), míg a benignus
prosztata hipertrófia (BPH) főleg az átmeneti zónában alakul ki. A prosztata számos betegség
„célpontja”, de a két legjelentősebb elváltozása a daganat és a gyulladás. A daganatos
elváltozások két alapvető formája a jóindulatú BPH; és a malignus PCa. A PCa-k abszolút
többsége ‒ mintegy 95% ‒ a mirigyállományból származó adenocarcinoma. A BPH hisztológiai
diagnózist jelent, az elváltozást és az okozott tüneteket a rutin gyakorlatban szélesebb körben
értelmezik és használják (alsó húgyúti traktus tünet együttes [LUTS] megnevezéssel) [257].
A prosztata szekrétuma az ejakuláció során a húgycsőbe ürül, elkeveredve a heréből jövő
spermiumokkal, valamint a két ondóhólyag tartalmával. A sperma mennyiségének kb. 2025%-át alkotja a prosztata által termelt nedv, melynek jelentős szerepe van az urogenitális
rendszer alsó részének antibakteriális védelmében. A prosztata nedvben levő cink a
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legfontosabb prosztatavédő mikroelem, magas koncentrációja jelentős szerepet játszik a
hormonális anyagcsere folyamatokban, így gátolja az 5-α-reduktázt; illetve a prolaktin
termelés gátlásában van. Lekili és munkatársai [168] vizsgálata igazolta, hogy PCa-ban
szignifikánsan alacsonyabb a szérum cink szint, mint BPH-ban (62,81 µg/ml vs 93,53 µg/ml).
A prosztata mirigy hámrétege három sejt típust tartalmaz: luminális, bazális és neuroendokrin
sejteket. A húgy- és ivarszervek közül a humán prosztata tartalmazza a legtöbb neuroendokrin
sejtet, melyek számos neuropeptidet termelnek [70]. Szerepük még nem kellően tisztázott, de
valószínűleg számos intracelluláris folyamatot indítanak el, és alapvető szerepet játszhatnak a
prosztata normális működésében.
1. Benignus prosztata hipertrófia
A BPH az idősödő férfiak egyik leggyakoribb betegsége Magyarországon is [255]. A BPH a
húgycsövet körülölelő prosztata belső állományának (kötőszövet-, simaizom- és mirigysejtek)
sejtszaporulata, és a panaszokat a húgycső átmérőjének szűkülése, valamint a húgyhólyag
irritációja okozza. A betegség nem csak szövetszaporodással jár, hanem bizonyos ideg- és
izomfunkciók változásakor a prosztatán áthaladó húgycső és a hólyag találkozásánál lévő
záróizom (trigonum) tökéletlen működése is jellemzi. A középkorú és az idősödő férfiaknál igen
gyakori a BPH, pl. 50 éves kor után 25-50%-nál, míg a 80 évesek 75%-nál mutatható ki az
elváltozás (mintegy 40-45%-nak okoz panaszokat) [27, 166, 255]. A betegség elsősorban az
európai és a fehér bőrű amerikai férfiakat érinti, az afrikai népességben az előfordulása ritkább.
A kóroki tényezők nem ismertek, de valószínűleg a férfi hormonok jelentős szerepet játszanak a
kialakulásában. Jellemző tünet a vizeletürítéssel kapcsolatos nehézség és az irritatív panaszok. A
prosztata térnyerése miatt a húgycső szűkül, ezért a vizelés ‒ főleg reggel ‒ nehezen indul, a
vizeletsugár meggyengül és szakaszossá válik, a hólyag teljes kiürítése akadályozott, gyakori a
sürgető vizelési inger és az éjszakai vizelés, az utócsepegés. A hólyagban pangó vizelet
ugyanakkor táptalajul szolgálhat a húgyúti fertőzések és a hólyag kövesség kialakulásához,
valamint a hólyagfali diverticulumok létrejöttéhez. A diagnosztika alapját a rektális digitális
vizsgálat (RDV; ennek során a prosztata nagyságát, a felszínét, a két lebeny szimmetriáját,
konzisztenciáját és érzékenységét érzékelik), és a szérum PSA meghatározása jelenti. Stamey és
munkatársai [291] szerint 1g BPH szövet 0,2 ng/ml-rel növeli a szérum PSA szintet.
A diagnosztikához tartozik még a transzabdominális ultrahang vizsgálat és az uroflowmetria is.
2. Prosztatagyulladás
A prosztatagyulladás az 50 év alatti férfiak egyik leggyakoribb urológiai megbetegedése. Az
urológiai panaszokkal jelentkező 18-65 év közötti férfiak több, mint 25%-ában fordul elő, és a
férfi lakosság fele élete során legalább egyszer megbetegszik [185, 255]. A prosztatagyulladás
lehet: akut bakteriális, krónikus bakteriális, krónikus nem bakteriális stb. A kórokozók nem
különböznek a szokásos vizeletfertőzést okozó mikrobáktól. A fertőzést okozók leggyakrabban
a húgycső alsó szakaszán telepszenek meg, és különböző módon juthatnak el a prosztatába (a
szexuális kontaktusnak van a legjelentősebb szerepe). A kórképre a változó intenzitású,
különböző régiókra korlátozódó fájdalmak, illetve az alsó húgyúti vizelési zavarok jellemzők. A
prosztatagyulladás akkor tekinthető krónikusnak, ha a tünetek és a panaszok már legalább 3
hónapja fennállnak.
A prosztata váladékának besűrűsödése gyakran kövek kialakulásához vezethet, ezek körül is
gyulladásos gócok keletkezhetnek.
3. Rosszindulatú daganatos elváltozás
A magyar lakosság egészségi állapota még ma is nagyon kedvezőtlen, és elmarad attól a
szinttől, amit a hazai társadalmi/gazdasági fejlettség mértéke lehetővé tenne. A magyarországi
daganatos megbetegedések és a halálozás tekintetében Európában nagyon rossz a
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helyzetünk. E multifaktoriális betegség kialakulásában a genetikai tényezőkön kívül jelentős
szerepe van a környezetnek, a nem megfelelő táplálkozásnak, a helytelen életmódnak, stb.
[111, 137, 152, 250, 326]. A malignus megbetegedések a magyar lakosság össz halálozásának
mintegy 25-30%-áért felelősek [156, 157, 158]. A carcinomák (a dolgozatban főleg ezt a
daganattípust tárgyalom) egyik legjellemzőbb tulajdonsága a térben és időben történő
folyamatos növekedés.
Daganatot biológiai, fizikai vagy kémiai tényezők bármelyike előidézhet, illetve befolyásolhat, így a
dohányzás, a jelentős alkoholfogyasztás, a diétás anomáliák, a szabad gyökök, egyes
vírusfertőzések [pl. HPV, EBV, HHV, HCV, CMV, stb.]), de a földrajzi elhelyezkedés és az
elmaradott gazdasági helyzet is. Bizonyítottan rákkeltő anyagok: aflatoxin, benzol, benzidin,
radon222, Rtg és γ-sugárzás, dohányfüst, kátrány, stb. [111]. Plummer és munkatársai [234] a
2012. év 14 millió új rákos esetét elemezték és 2,2 millió (15,4%) embernél egyértelműen
fertőzéses eredetet mutattak ki. A leggyakoribb kórokozó a Hp volt, majd a HPV (kiemelkedő a 16,
18, 31, 35, 39, 51-52, 56, 58-59 típus), a HBV, a HCV, az EBV, stb. Számos élelmiszer ismert,
mely csökkentheti a daganatok kialakulását, illetve tumor ellenes hatással is rendelkezhet, így a
bőséges zöldség és gyümölcsfogyasztás (kiemelt szerepe van a fokhagymának, a paradicsomnak,
a céklának, a káposztának), a vitaminok, a flavonoidok, stb. [61, 97, 146, 170, 248, 290].
3.1. A daganatos elváltozások megelőzésének lehetőségei
a) Primer prevenció: a megfelelő életmód kialakítása, különös tekintettel a rákokozó „anyagok
és étkek” kerülése (dohányázás, mértéktelen alkoholizmus, túlzott napozás stb.).
b) Szekunder prevenció (szűrés): elváltozások (pl. polipok), daganatok korai felfedezése.
c) Harmadlagos megelőzés: a kezelés fő célja a tumor progressziójának megakadályozása.
d) Negyedleges megelőzés: az életminőség romlásának megakadályozása.
3.2. A carcinomák incidenciája és mortalitása
2004-ben az EU 25 államában 2 886 800 új rákbeteget és 1 711 000 halálesetet regisztráltak [34].
Az új esetek sorrendje: tüdőrák (I. hely: 13,2%); CRC (II. hely: 13%) és emlőrák (III. hely:
12,8%); míg a halálozási sorrend: tüdőrák (I. helyen: 20%-kal); CRC (II. helyen: 11,9%-kal) és a
gyomorrák (III. helyen: 8,1%-kal). 2008-ban világszerte 12,7 millió új esetet és 7,6 millió
halálesetet okoztak a rosszindulatú daganatok. A fejlett és a kevésbé fejlett gazdasággal
rendelkező országok rák inciden ciáját és halálozását az 1. és a 2. táblázatban mutatjuk be [137].
1. Táblázat:
Fejlett és kevésbé fejlett gazdasággal rendelkező országok rák incidenciája a nemek
(sorrendiség és számszerűség) vonatkozásában 2008. évben [137]
Rák lokalizációja
PCa
Emlő
Tüdő
CRC
Hólyag
Gyomor
Vese
Máj
Nyelőcső
Méhnyak
Méhtest
Petefészek
Összes
(bőr tumorok nélkül)

Fejlett
országok
férfiak
I.: 648 400

Kevésbé fejlett
országok
férfiak
VI.: 255 000

II.: 482 600
III.: 389 700
IV.: 177 800
V.: 173 700
VI.: 111 100
n.a.
n.a.

I.: 612 500
IV.: 274 000
n.a.
II.: 466 900
n.a.
III.: 440 700
V.: 262 600

2 975 200

3 654 000

Fejlett
országok
nők

Kevésbé fejlett
országok
nők

I.: 692 200
III.: 241 700
II.: 337 700
n.a.
V.: 102 000
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
IV.: 142 200
VI.: 100 300

I.: 691 300
III.: 272 000
V.: 232 400
n.a.
IV.: 247 000
n.a.
VI.: 186 000
n.a.
II.: 453 300
n.a.
n.a.

2 584 800

3 453 600
3/34

Jelentős különbségek találhatóak a daganatok előfordulásában a földrajzi helyzet (PCa, CRC),
a rasszok, a nemek alapján, valamint a szociális és gazdasági fejlettség alapján (bár a
különbségek egyre szűkülnek).
2. Táblázat:
Fejlett és kevésbé fejlett gazdasággal rendelkező országok rák halálozása a nemek
(sorrendiség és számszerűség) vonatkozásában 2008. évben [137]
Rák lokalizációja
PCa
Emlő
Tüdő
CRC
Hólyag
Gyomor
Máj
Nyelőcső
Méhnyak
Méhtest
Petefészek
Hasnyálmirigy
Összesen
(bőr tumorok nélkül)

Fejlett
országok férfi
halálozása
III.: 136 200

Kevésbé fejlett
országok férfi
halálozása
VI.: 121 900

I.: 412 000
II.: 166 200
IV.:177 800
V.: 110 900
n.a.
n.a.

I.: 539 000
V.: 154 400
n.a.
III.: 353 500
II.: 402 900
IV.: 223 000

VI.: 82 700
1 528 200

2 697 500

Fejlett
országok női
halálozása

Kevésbé fejlett
országok női
halálozása

I.: 189 500
II.: 188 400
III.: 153 900
n.a.
V.: 70 800
n.a.
n.a.
n.a.
VI.: 64 500
VI.: 100 300
IV.: 79 100

I.: 268 900
III.: 239 000
VI.: 232 400
n.a.
IV.: 202 900
V.: 177 700
n.a.
II.: 242 000
n.a.
n.a.
n.a.

1 223 200

2 122 600

A GLOBOCAN 2012. évi statisztikája 14,1 millió új esetet (7,4 millió férfi és 6,7 millió nő) és
8,2 millió halálesetet tartalmazott [81]. A leggyakrabban azonosított rosszindulatú elváltozás a
tüdőrák (13,0%), majd az emlőrák (11,9%), és a CRC (9,7%); míg a negyedik helyen a PCa
volt (7,9%). A halálozási sorrend: tüdőrák (1,6 millió), májrák (745 ezer) és a gyomorrák
(723 000 eset). A 2000-es évek körül a hazai daganathalálozás helyzete elkeserítő volt, hiszen
36 európai ország összesítésében a nemzetek kor standardizált halálozási rátája alapján a
magyar férfiak az I., míg nőknél a II. helyen álltunk az össz-daganatos halálozási sorrendben
[157, 158, 160, 220, 221, 223]. A magyarországi daganatos halálozási adatokat a KSH
szolgáltatja, illetve az utóbbi években a gyakorisági adatokat már a Nemzeti Rákregiszter (NR)
összegezi [143]. A magyarországi daganatos esetszám változása a XX. század második
felében: 1948-ban 12 060 fő; 1960-ban 17 390 fő; 1970-ben 22 632 fő; 1980-ban 27 937 fő;
1990-ben 31 221 fő; 1999-ben 34 255 fő. Mintegy 50 év alatt az emelkedés mértéke 2,8szoros [157]. A rákesetek 2001 és 2010 közötti lokalizációját és sorrendjét a 3. táblázat
összegezi [158].
3. Táblázat:
Magyarországon újonnan diagnosztizált leggyakoribb rosszindulatú daganatok
száma és megoszlása 2001 és 2010 között [158])
Sorrend és
lokalizáció
1. Tüdő
2. Bőr (melanománkívül) (C44)
3. CRC
4. Emlő
5. Ajak és szájüreg
6. PCa
7. Nyirok- és vérképzőrendszer

2001

2002

2003

2004

2006

2008

2010

11 620

11 079

10 571

10 042

10 481

11 892

10 564

9 555

9 751

9 593

9 923

11 080

12 011

11 319

8
7
3
2

8
8
3
3

8
8
3
4

8
7
3
4

9
7
3
3

022
585
686
774

9 424
6 938
n.a.
3 790

9 545
6 610
n.a.
3 635

3 511

3 822

3 688

947
448
894
839

3 466

712
551
771
102

3 036

658
400
628
396

3 148

841
744
815
031

3 271
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2013-ban 10 773 új tüdőrákot, 10 672 új CRC-t, 7 925 új emlőrákot és 4660 új PCa-t
diagnosztizáltak.
A KSH [158] statisztikai adatainak elemzése alapján mutatjuk be 1999-2010 közötti daganatos
halálozás alakulását (4. táblázat)
4. Táblázat:
Magyarországi daganatos halálozási sorrend és esetszám 1999 és 2010 között [158]
Sorrend és
lokalizáció
I. Tüdő
II. CRC
III. Emlő
IV. Gyomor
V. Nyirok- és
vérképzőrendszeri
VI. Ajak és szájüregi
VII. Hasnyálmirigy
VIII. PCa
IX. Máj
X. Epehólyag és –
utak
XI. Húgyhólyag
XII. Vese
XIII. Agy
XIV. Nyelőcső
XV. Petefészek
XVI. Gége
XVII. Méhnyak
XVIII. Méhtest
XIX. Melanoma
Összesen

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2010

7
4
2
2

7
4
2
2

7
4
2
2

7
4
2
2

8
5
2
2

201
098
349
035

7571
4 557
2109
1 722

8
4
2
1

883
912
387
306

824
886
356
310

902
852
342
166

939
790
270
114

648
965
011
626

1 997

1 895

1 936

1 934

1 847

1 695

1 725

1 618
1 562
1 387
972

1 531
1 546
1 413
946

1 737
1 561
1 372
893

1 717
1 670
1 292
916

1 760
1 658
1 308
987

1 567
1 611
1 077
842

n.a.
n.a.
1 209
n.a.

867

843

862

877

810

694

n.a.

795
851
712
723
637
650
500
520
315
33 821

815
838
723
722
652
586
481
496
314
33 280

842
805
756
675
617
595
539
465
325
33 318

804
743
723
675
612
602
513
528
328
33 013

848
787
682
705
679
573
465
426
330
33 530

559
n.a.
n.a.
695
612
n.a.
416
375
n.a.
31 615

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
675
n.a.
379
386
n.a.
32 460

Kiemelendő a gyomorrák számának igen jelentős csökkenése, mely főleg a Hp rutinszerű
kimutatásának és korszerű terápiájának lehet a következménye.
A haláloki statisztika értékelését és összehasonlíthatóságát nehezíti az a tény, hogy 2005. évtől
a halál okát másképpen kell megállapítani az új Halottvizsgálati Bizonyítvány miatt (ez a
program a legrégebben fennálló betegséget jelöli meg oki tényezőnek).
Az USA-ban évente ismertetik az aktuális tumor-statisztikát [9, 132, 135, 244, 280, 281, 285].
2002-ben 1 284 900, (2011-ben 1 596 670) új rákos esetet diagnosztizáltak és 555 500 (2011ben 571 950) fő halt meg daganatos betegségben [132, 244]. Siegel és munkatársai [281] a
2017. év adatait összegzi, mely szerint az USA-ban 1 688 780 új daganatos beteget (854 630
nő és 836 150 férfi [az első helyen a PCa 19%-kal állt]) diagnosztizáltak, és 600 920 fő (318
420 férfi és 282 500 nő) halt meg. Siegel és munkatársai [279, 281] összesítették 1975 és
2007 között a rákos esetek alakulását. A férfiak tumor incidenciájának kiemelkedő csúcsát a
PCa-os esetek jelentették 1991-1992-ben (1975-ben 95/100 000 fő értékről 240/100 000 főre
emelkedett, majd a 2000-es évek elején 160-180/100 ezer fő körül alakult). Nőknél nem
találtak ilyen mérvű növekedést, hiszen az emlőrák adta a legtöbb új rákos esetet már 1975ben is (105/100 000 lakos), míg 2007-re ez a szám 120/100 000 főre szaporodott. Az USA
1990-2017 közötti rákstatisztikáját az 5. táblázatban mutatjuk be [9, 132, 133, 135, 136, 244,
280, 281, 285].
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5. Táblázat:
USA rákstatisztika [9, 132, 133, 135, 136, 244, 280, 281, 285]

Az USA-ban 1995 és 2003
között évente 0,3%-kal nőtt
1990
1 040 000
510 000
a női tumorok incidenciája,
1995
1 252 000
547 000
míg mindkét nem esetében,
2000
1 220 100
552 200
az életkorhoz viszonyított
2004
1 368 030
563 700
halálozás 13,6%-kal csökkent
2008
1 437 180
565 650
(az
abszolút
számok
2012
1 638 910
577 190
emelkedő tendenciájúak).
2016
1 685 210
595 690
Az életkor és a malignus
2017
1 688 780
600 920
daganatok összefüggése egy
nagyon lényeges szempont. Általánosságban elmondható, hogy a daganatos betegségek zöme
az ötödik-hatodik évtized után jelentkezik.
Idő (év)

Új esetek száma (n)

Meghaltak száma (n)

A magyarországi rosszindulatú megbetegedések 2002. évi gyakoriságát és megoszlását
mutatjuk be életkor és nemek szerinti megoszlásban a 6. táblázatban [157, 158].
6. Táblázat:
Magyarországi malignus tumorok 2002. évi megoszlása életkor és nemek szerint [157, 158]
Férfiak

Nők

0 – 14

népesség
hazai
létszáma
836 827

15 – 39

1 822 275

1 650

9,1

1 763 761

2 109

12,0

40 – 59

1 345 532

11 898

88,4

1 465 521

11 778

80,4

≥ 60

813 822

25 274

311,0

1 297 763

24 392

188,1

Életkor (év)

évi új
eset

/10 000
fő

176

2,1

népesség
hazai
létszáma
796 861

évi új
eset

/10 000
fő

161

2,0

Az adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a 60 év feletti korosztály a legveszélyeztetettebb,
ebben az életkorban fordul elő a legtöbb daganat (ez világszerte hasonló [229]).
A leggyakoribb tumorok 2010. évi hazai előfordulását és az életkorral való összefüggését
mutatjuk be a 7. táblázatban [158].
7. Táblázat:
PCa, emlőrák, méhnyakrák, CRC és tüdő+hörgőrák új esetszáma az életkorok szerinti megoszlásban [158]
Életkor (év)

PCa

Emlőrák

20 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
65 – 74
≥ 75
Összesen

3
7
6
115
801
1 458
1 268
3 658

6
124
533
1 197
1 952
1 581
1 415
6 808

Méhnyak
rák
7
66
172
217
246
121
121
950

CRC
16
73
215
754
2 265
3 017
3 240
9 580

Tüdő+hörgőrák
9
45
227
1 440
3 644
3 009
2 120
10 494

Külön ki kell emelni a hölgyek rákos megbetegedése egyre fiatalabb korban is előfordul, mely
komoly figyelmeztető tényező a 20-40 évesek számára. Ez is alátámasztja a szűrésen való
megjelenés fontosságát.
Tumormarkerek
A daganatos elváltozások abszolút többségének kezdetén hiányoznak a tünetek, ezért kerestek
már régóta olyan biológia anyagokat, melyek változása (mennyiségi és/vagy minőségi) segíti a
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korai diagnosztikát, a tumor minél korábbi kimutatását. Ezek a tumor markerek, mely
molekulákat elsődlegesen a daganatsejtek expresszálják, és jelzik az egészséges és kóros
sejtek közti biokémiai és/vagy molekuláris biológiai különbözőséget [77, 190, 222, 306]. Az
értékelést megnehezíti, hogy nem csak a tumoros elváltozás során emelkedik a szintjük,
hanem egyéb folyamatokban is, pl. gyulladásban, nekrózisban. Szinte egyikük sem rendelkezik
az elváltozás specificitásával, de jellemző tulajdonságaikat növelni lehet, ha a markert a
szérum mellett a kérdéses szövetből is ki lehet mutatni, vagy különböző markerek
kombinációit használják. Az FDA az alábbi tumormarkerek meghatározását javasolta a második
évezred első éveiben a daganatok korai diagnosztikájára: PSA, CA 125; AFP [190].
Magyarországon végzett tumormarker vizsgálati szám és a leggyakrabban meghatározottak
alakulása 1998 és 2006 között:
‒ 1998-ban: 226 412 (CEA: 48 504; CA 125: 12 610; AFP: 23 694; CA 15-3: 16 889)
‒ 1999-ben: 234 477 (CEA: 53 808; CA 125: 14 411; AFP: 24 010; CA 15-3: 18 923)
‒ 2000-ben: 296 598 (CEA: 66 636; CA 125: 18 903; AFP: 30 059; CA 15-3: 24 301)
‒ 2001-ben: 379 792 (CEA: 89 938; CA 125: 27 816; AFP: 33 845; CA 15-3: 33 161)
‒ 2002-ben: 525 491 (CEA: 108 072; CA 125: 38 665; AFP: 40 051; CA 15-3: 44 171)
‒ 2006-ban: 905 922 (CEA: 193 103; CA 125: 71 980; AFP: 71 350; CA 15-3: 83 788)
4. Prosztatarák
A PCa a férfiak egyik leggyakoribb daganata (a legrégebbi esetet egy kb. 2700 éve élt szkíta
uralkodónál találták), amely zömmel a 60 év feletti férfiakat veszélyezteti. A PCa diagnózisának
felállítása átlagosan a férfiak 67. életévében kerül sor, míg az általa okozott halálesetek zöme
81 éves korban következik be [120].
A PCa diagnózisának felállítása és az általa okozott halálozás életkor szerinti megoszlását
mutatja be az USA-ban 2001-2005 közötti időszakban a 8. táblázat [37].
8. Táblázat:
PCa diagnózisa és halálozása életkorok szerint [37]
Életkor (év)
35 ‒ 44
45 ‒ 54
55 ‒ 64
65 ‒ 74
75 ‒ 84
≥ 85

PCa diagnózisa (%)
0,6
8,6
28,0
36,1
22,0
4,7

PCa halálozása (%)
0,1
1,4
6,9
20,4
41,5
29,7

A PCa diagnózisának döntő
többségét a 60-75 év közötti
férfiaknál találták, majd az
életkorral
meredeken
csökkent. A PCa okozta
halálozás zöme 10-20 évvel
később következik be.

A PCa klinikai formái
a. preklinikai forma: ‒ latens PCa (csak a boncolás során derül ki a tumor jelenléte),
‒ incidentalis PCa (prosztata hiperplázia miatti műtéti anyag feldolgozása
során véletlen leletként mutatják ki a daganatsejteket);
b. okkult forma (klinikailag néma, csak áttétek formájában kerül kimutatásra);
c. klinikai forma (klinikailag és/vagy szövettanilag is kimutatható a tumor).
A tumor az esetek mintegy 80-90%-ában a prosztata perifériás zóna mirigyhámsejtjeiből indul
ki. A centrális részből kiinduló tumorok szövettanilag általában kevésbé változatosak,
differenciáltabbak, és általában jobb prognózisúak, mint a perifériás forma. A prosztata
daganat növekedése során elér ve annak tokját, beszűri, majd áttöri azt, és a periprosztatikus,
valamint a környező szervekre terjed. A daganat regionális terjedése során áttétet okozhat a
közeli, esetleg távolabbi nyirokcsomókban, illetve egyes szervekben (pl. csontokban, májban,
stb.).
7/34

PCa incidencia és halálozás
A PCa a világ fejlett országainak zömében, így hazánkban is, a férfiak egyik kiemelkedő
népegészségügyi problémája, a rákos megbetegedések egyik leggyakoribb ‒ második-ötödik ‒
oka [105, 106, 249, 271]. Európában a férfiak összes daganatos megbetegedésének 22,8%áért, míg a halálozásuk 9,6%-áért felelős [80]. 16,48% annak a valószínűsége, hogy egy
férfinak élete során PCa-t diag nosztizáljanak. Az USA-ban a nem bőr eredetű daganatok közül
ez a leggyakrabban diagnosztizált elváltozás, s a teljes élettartamot tekintve az előfordulási
kockázata 15,9%, míg a halálozásé 2,8% [201]. Boncoláskor a 40 évesek 3-43%-ánál; a 60
évesek 14-70%-ánál és a 70 évesek 31-83%-ánál volt kimutatható a PCa [37]. A PCa jelenlétét
alapvetően a 60 év feletti férfiaknál diagnosztizálják, de már 50 év alatt is egyre gyakoribb, s
ezek az esetek agresszívebbek, kevésbé differenciáltak és a beteg túlélése is rosszabb [191].
Postma és Schröder [236] adatai szerint a PCa incidencia a legmagasabb az USA-ban
140,8/100 ezer férfi; míg a legalacsonyabb Kínában 1,5/100ezer férfi. A PCa halálozás 100 000
férfire vonatkoztatva a legmagasabb a Karib-tengeri Közösségben, majd É-Európában 36,3 és
Ny-Európában 34,3; míg a legalacsonyabb Kínában 0,9; (világviszonylatban 100.000 férfire
vonatkoztatva a PCa incidencia 17,8; míg a halálozása 6,7). Center és munkatársai [54]
összeállítása szerint a PCa incidenciák közötti különbség világszerte huszonnégyszeres, a
sorrend: Ausztrália/Új-Zéland ˃ Ny-Európa ˃ É-Amerika ˃ a Karib-tengeri Közösségben; míg a
legalacsonyabb D- és Közép-Ázsia ˃ É-Afrika és Kelet-Ázsia.
2002-ben a PCa korspecifikus új eseteinek és halálozásainak adatait 100 000 férfire
vonatkoztatva az alábbi sorrendet állították fel [132]:
a. incidencia: É-Amerika (119,9); Ausztrália/Új-Zéland (79,9); Ny-Európa (61,6); É-Európa
(57,4); Karib-térség (52,4); D-Amerika (47,0); D-Afrika (40,6); D-Európa
(35,6); Közép- Amerika (30,6); Közép-Afrika (24,5);…Japán(12,6);… Kína (1,6)
b. halálozás: Karib-térség (28,0); D-Afrika (22,4); Közép-Afrika (21,1); É-Európa (19,7);
Ausztrália/Új-Zéland (18,1); D-Amerika (18,0); Ny-Európa (17,5); Ny-Afrika
(16,0); É- Amerika (15,8); Közép-Amerika (15,6); D-Európa (13,2);…Japán
(5,7);.. Kína (1,0)
Shibata és munkatársai [278] vizsgálatai szerint Japánban a PCa előfordulása és halálozása
relatíve alacsony értékű, de az USA-ban élő vagy oda kivándorolt japán férfiak körében már
jelentősen emelkedik a tendenciája.
A PCa incidenciája és mortalitása életkortól, földrajzi elhelyezkedéstől, etnikumtól, stb.
függően jelentős különbséget mutat [100, 117, 237, 337]. Általánosságban kijelenthető, hogy
az elmúlt 15-20 évben a PCa okozta halálozás csökkent az USA-ban és számos európai
országban, míg Ázsiában (főleg D-Koreában), a Kelet-Európai államokban, valamint Trinidad
és Tobagoban emelkedett [2, 91, 177, 240]. Siller és munkatársai [282] vizsgálatai szerint a
XX. század utolsó évtizedében a PCa halálozás minden európai országban emelkedett, de
különböző mértékben, pl. hazánkban 100 000 főre vonatkoztatva 2,5-szeresére; míg a
többiekben kb. 50%-kal, illetve az USA-ban 1991 és 2005 között az 50-84 éves férfiak körében
42%-kal csökkent (103/100 000-ről 60/100 000 főre) az 1987 évben bevezetett PSA szűrés
eredményeként. Az USA-ban végzett két nagy adatbázisú vizsgálat (CPDR és CaPSURE)
összehasonlította az 1989/1990 év szűrési eredményeket a 2001/2002 évivel: kis kockázatú
PCa-t diagnosztizáltak 1989/1990-ben 31%-ban, míg 12 évvel később 47%-ban; 41%-ban
mutattak ki nagy kockázatú PCa-t 1989/1990-ben, míg 12 év után 15%-ban; előrehaladt
folyamatú daganatot diagnosztizáltak 1989/1990-ben 19,2%-ban, míg 2001/2002-ben 3,3%ban, és az áttétes esetszám (100 000 főre) 1989/1990-ben 20,1% volt, majd 12 évvel később
már csak 7,0% [60]. Welch és Albertsen [340] összeállításában a 2005. évi PCa-s adatokat
vetették össze az 1986-os értékekkel, különböző életkorban. A legjelentősebb emelkedést
(relatív incidencia) az 50 év alatti populációnál mutatták ki (7,23-szoros volt).
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2012-ben az USA-ban 241 740 új PCa-t diagnosztizáltak (ez az összes új rákeset 29%-a), és
28 170 fő halt meg (a tumor okozta összes eset 9%-a) ebben a ráktípusban (1993-ban
165 000 új esetet és 35 000 halottat regisztráltak); 2015-ban 220 800 új esetet mutattak ki,
és 27 540-en haltak meg; míg 2017-ben 161 360 új esetet jelentettek be (ez az összes új
rákos eset 19%-a), és 26 730 fő halálát (az összes daganatos beteg 8%-a) okozta [46, 114,
279, 280, 281]. Előrejelzések szerint 2030-ban világszerte már 1,7 millió új PCa-s beteg és fél
millió haláleset várható (WHO).
Brawley [38] vizsgálta az USA lakosságának etnikum szerinti PCa incidenciáját és halálozását
2003 és 2007 között: az afro-amerikai férfiaknál találta legmagasabbnak az incidenciát
(233,8/100 000 férfi) és a halálozást (54,2/100 000 férfi). Az etnikai különbségek a PCa
incidencia tekintetében az USA-ban (2013-ban): afro-amerikaiak 229/100 000 férfi; fehér bőrü
lakoság 141/100 000 férfi; spanyol ajkúak 125/100 000 fő; amerikai indiánok 99/100 000 és
ázsiai származásuak 77/100 000 [100]. Preston és munkatársai [237] szerint az afro-amerikai
férfiaknak nem csak a szérum PSA szintjük magasabb, de a PCa súlyossági foka is általában
jelentősebb, mint a fehér bőrű amerikai férfiaké.
A hazai irodalom is részletesen foglalkozik a magyarországi PCa előfordulásával és
halálozásával [14, 26, 69, 255, 266, 288, 313]. A statisztikai adatok szerint a PCa incidencia a
férfi malignus daganatos elváltozások harmadik, míg a halálozás szempontjából a negyedik
helyén állt a XXI. század elején [80, 245]. Magyarországon 2012-ben 4 034 új esetet
regisztráltak és 1 280 fő halt meg.
9. Táblázat:
A PCa magyarországi incidenciája és mortalitása 2001-2009
között 100 000 férfire vonatkoztatva [158]
Évek
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

P

PCa incidencia
(/100 000 fő)
57,23
61,89
80,18
70,11
76,49
78,49
68,95
79,47
76,53

P

PCa mortalitás
(/100 000 fő)
28,28
26,72
27,15
26,54
22,47
24,67
24,32
24,87
25,05

Magyarországon a 2000-es években
a PCa incidencia enyhe emelkedést
mutatott, míg az évtized második
felében a halálozási arány is nőtt.

10. Táblázat:
PCa életkori előfordulása Magyarországon 2001 és 2014 között (KSH Statisztikai Évkönyv és Rákregiszter)
Év
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

< 25
2
3
4
2
1
0
1
0
0
3
0
0
1
0

25– 34
8
2
8
7
3
6
5
6
4
7
1
1
1
0

35– 44
7
14
11
11
20
15
10
9
4
6
12
5
6
10

Életkor (év)
45– 54 55– 64
103
464
163
719
341
925
211
882
210
928
167
854
99
644
124
740
119
822
115
801
96
864
107
869
116
967
108
920

65– 74
1 081
1 070
1 555
1 493
1 457
1 401
1 124
1 329
1 354
1 458
1 707
1 589
1 923
1 953

≥ 75
1 174
1 294
1 552
1 425
1 408
1 330
1 133
1 363
1 238
1 268
1 521
1 463
1 646
1 585

összes
2 839
3 102
4 396
4 031
4 027
3 773
3 016
3 571
3 541
3 658
4 201
4 034
4 660
4 576
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Figyelmet érdemlő tény, hogy kb. 2005-ig a 75 éven felülieknél diagnosztizálták a legtöbb
rákot, melynek oka abban is keresendő, hogy a szérum PSA meghatározása nem rutinszerű,
sőt… (háziorvosi kérést nem finanszírozza az OEP), a férfiak ritkábban fordulnak orvoshoz, stb.
Bár a PCa az egyik leggyakoribb férfi rák típus, az okozott halálozás mintegy 12%-os [260].
Murphy és munkatársai [202] szerint a 2003-ban született amerikai fiúknak 15%-os az
„esélyük” van, hogy életük során PCa-ban megbetegedjenek és 2%-uk halálát várhatóan ez a
daganat okozza.
Kockázati tényezők
A PCa kockázati tényezői [24, 32, 41, 50, 99, 114, 126, 134, 237, 254, 262, 307, 312, 347,
348]; életkor: 50 év alatt ritka az előfordulása, míg 70 év felett történik a legtöbb haláleset;
pozitív családi anamnézis: 2,0-3,5-szor magasabb a betegség kialakulásának a kockázata, ha
az apának PCa-ja volt; etnikai hovatartozás: a fekete bőrű népességben (afro-amerikai rassz)
diagnosztizálható a legmagasabb előfordulás, míg az ázsiaiak esetében a legalacsonyabb a
daganat kialakulásának az esélye. A genetikai tényezők szerepe is jelentős, pl. HPC-1, 1q24-25
(akár 20-30 év után válik a tumor klinikailag kimutathatóvá, legalább 5-10 mutáció szükséges
ahhoz, hogy megjeleníthető rák alakuljon ki). Egyes gének esetében felmerült, hogy abnormis
működésük, vagy mutációjuk szerepet játszik különböző ráktípusok kialakulásában, pl. a
BRCA1 és a BRCA2 gén mutációja jelentős kockázati tényező a petefészekrák és az emlőrák
kialakulásában, de szerepük van a PCa létrejöttében is [140]. A környezeti tényezők szerepe is
valószínűsíthető, de még nem kellően bizonyítottak; hormonális változások/eltérések, pl. a
magas androgén koncentráció (az eunuchoknál nem alakul ki PCa, az afro-amerikaiak
tesztoszteron szintje kb. 15 %-kal meghaladja a fehér bőrűekét, és a prosztata méretük is
jelentősen nagyobb; a japán férfiak 5α-reduktáz aktivitása alacsonyabb az amerikai fehér bőrű
férfiakhoz képest) hatása is jelentős; a földrajzi elhelyezkedés (pl. az USA-n belül is 10-30%os eltérést mutat: É felől D-re haladva csökkenő tendenciájú) is befolyásolja a PCa incidenciát;
stb. A D-vitamin hiány valószínűen rizikótényező [93, 121, 208], és összefüggést mutat az
agresszívebb (Gleason score ≥7) tumorral [94], de újabban már kételkedő vélemények is
megjelentek az irodalomban [203]. Leitzmann és munkatársai [167] szerint a szexuális
aktivitásnak (ejakulációs frekvencia) nincs hatása a PCa kialakulására. Közismert tény, hogy a
dohányzásnak jelentős szerepe van a daganatok létrejöttében (pl. tüdőrák, hólyagrák), de a
PCa kialakulásában direkt összefüggést nem igazoltak [251]. A szelén sokrétű szerepét (pl.
antioxidáns) számos szerző kiemeli a PCa prevenciójában és a terápiában is [40, 56, 59, 149,
285, 335]. Rizikócsökkentőnek tartják a szelén mellett, az E-vitamint, a hüvelyeseket, stb.; míg
a magas Ca (>2000 mg/nap) bevitelnek inkább rizikófokozó tulajdonságáról számoltak be [96,
170, 175]. Key és munkatársai [146] megállapítása szerint az étkezésnek és az ételeknek is
jelentős hatása van a PCa-ra; a likopen és az α-tokoferol szintek fordítottan arányosak az
agresszív PCa-val, míg a retinollal pozitív a kapcsolat. Dagnelie és munkatársai [61] 41
tanulmány elemzése alapján azt a következtetést vonta le, hogy nem egyértelmű a táplálékok
szerepe a PCa kialakulásában. Chao és munkatársai [57] szerint a vörösbornak (polifenolok,
rezveratrol, stb.) nincs hatása a PCa kialakulására. Főleg az elmúlt évtizedben került az
érdeklődés előterébe az elhízás és a PCa közötti kapcsolat [90, 98, 125, 239]. Ma az általános
vélemény az, hogy a >25 kg/m2 BMI (testtömeg-index) érték (túlsúly/elhízás) és a PCa
(valamint a PSA érték is) fordítottan aránylik egymáshoz [83]. Negrón és munkatársai [210]
szerint a magasabb BMI mellett gyakoribb a PCa okozta metasztatikus elváltozás kialakulása.
Engeland és munkatársai [78] 950 ezer norvég férfi BMI-jét és testmagasságát viszonyították
a PCa előfordulásához, megállapításaik szerint 180 cm felettiek és az 50-59 évesek obezitása
enyhén pozitív összefüggést mutatott a daganattal. A DM ‒ főleg a 2TDM ‒ számos
tumorféleségnek rizikó faktora (pl. hasnyálmirigyrák, májrák, endometrium rák, veserák, CRC,
stb.), de a PCa-nak nem, sőt fordított összefüggésről is beszámoltak [142]. Loeb és
munkatársai [179] vizsgálata szerint a sztatinok csökkentik a se PSA szintet, sőt a PCa
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kiterjedését is redukálják. Markt és munkatársai [188] nem találtak jelentős összefüggést a
vércsoport és a PCa (főleg az agresszív formája) között.
PCa diagnosztika
A PCa diagnosztikában ez első jelentősebb eredményt az 1905-ben bevezetett RDV jelentette.
Ezt követően 1936-ban a savas foszfatáz (ACP), majd 1948-ban a prosztatikus savanyú
foszfatáz (PSAP) meghatározás segítette a diagnosztikát. A PCa diagnosztikában a valódi
„forradalmi változást” a 80-as években bevezetett szérum PSA meghatározás jelentette [334,
340]. A kezdeti nagy lelkesedés rövidesen megváltozott, és az értékelés nehézségei,
bizonytalanságai is előtérbe kerültek, így egyértelművé vált, hogy az optimális értéktől elmarad
a PSA specificitása és szenzitivitása, illetve a módszer szerv specifikus, de nem rák specifikus.
Ma a legelfogadottabb nemzetközi és magyar diagnosztikai kritériumok szerint a PCa
kimutatásának három meghatározó eleme van, ezek: az RDV, a szérum PSA koncentráció
meghatározás és a transzrektális ultrahang vizsgálat (TRUV) [145].
A szérum PSA referencia értéke: 0,0-4,0 ng/ml. Azonban ebben a tartományban is jelentős
számban fordul elő PCa; így a 0,0-0,5 ng/ml sávban 6,6%-ban; 0,6-1,0 ng/ml PSA értéknél
10,1%-ban; 1,1-2,2 ng/ml marker koncentrációnál 17,0%-ban; 2,1-3,0 ng/ml szintnél 23,9%ban és a 3,1-4,0 ng/ml PSA értéknél 26,9%-ban [324]. Gilbert és munkatársai [95] 36.316 db
biopsziás eset retrospektív elemzése szerint a 2,0 ng/ml PSA érték alatti esetek 18,67%-ában
található PCa, míg a 2,5-4,0 ng/ml értékű PSA esetek 27,48%-ában, és a 4,1-10,0 ng/ml
szintűek 30,08%-ában mutattak ki PCa-t.
A PCa diagnosztika egyik legnagyobb nehézségét a szürke zónába eső szérum PSA (4,0-10,0
ng/ml) értékű férfiak jelentik, mert ezekben az esetekben kötelező elvégezni a prosztata
tűbiopsziát (hisztológiai verifikáció), mely az esetek 25-35%-ában negatív eredményt ad [26, 31,
95]. A biopszia során mindkét lebenyből legalább 6-6 minta vétele javasolt, de a negatív
biopsziás eredmény sem zárja ki egyértelműen a daganatot, így a beteg gondos követése, és
szükség esetén ismételt mintavétel szükséges. Feltétlenül meg kell említeni, hogy a biopsziának
(melyet antibiotikus védelemben és altatásban végzik) is vannak mellékhatásai, következményei:
néhány százalékban hematospermia, vérzés, láz, prosztatitis, stb. alakulhat ki.
Egyes szerzők vizsgálták a szérum tesztoszteron koncentráció alakulását PCa-ban és BPH-ban.
Gurbuz és munkatársai [113] szerint BPH-ban szignifikánsan emelkedett tesztoszteron szintet
(4,13±1,52 ng/ml) vs. PCa-ban (3,32±1,0 ng/ml), és ugyancsak jelentősen magasabb
tesztoszteron/PSA koncentrációt (0,74±0,38) vs. PCa-ban (0,55±0,28) mértek. Ugyanakkor
Orakwe és munkatársai [218] szerint nincs szignifikáns különbség a se tesztoszteron
koncentráció alapján a BPH-s és a PCa-s betegek értékei között, illetve nem találtak különbséget
PCa-ban a Gleason score szerint. Gupta és munkatársai [112] vizsgálata bebizonyította, hogy a
japán férfiak prosztatájának szövettani szerkezete eltér a fehér bőrűekétől, több a glanduláris és
kevesebb a sztrómális komponenst (ez az egyik magyarázata annak, hogy BPH-ban 1 E
prosztata szövetre vetítve a japán férfiak több PSA-t bocsátanak ki) tartalmaz. A japán PCa-sok
44%-ának a se PSA értéke <4 ng/ml.
A PCa elfajulás fokát (grade) Gleason [101)] szerint jellemzik (öt mintázatot különítenek el),
amely 2x 0-5 (0-10) számérték között osztályozza a daganatos gócok szöveti szerkezetet, attól
függően, hogy mennyiben térnek el a prosztata normális mirigy sejtjeitől. (Gleason score= a
szövettani vizsgálat során meghatározzák a legnagyobb területet meghatározó sejtek elfajulási
fokát, majd a második legreprezentatívabb sejttípust, így határoznak meg egy pontszámot, mely
korrelál a patológiai képpel, lényeges prognosztikai tényező, jelentősen meghatározza a terápiát
és a beteg sorsát is) [31, 101]. Ki kell azonban emelni, hogy a Gleason-pontszám jelentősen
függ a biopsziás minta minőségétől, megfelelőségétől (sokszor nem sikerül tökéletesen a
tumorból nyerni a mintát, az értékelő vizsgáló gyakorlata jelentősen befolyásolja), stb. (A minták
reprodukálhatósági egyezése általában „mérsékelt” értékű ‒ alul vagy túlértékelt ‒, alapvetően
befolyásolja a tumor differenciáltsága [31]). Albertsen és munkatársai [6] a Gleason score és a
halálozás között az alábbi összefüggést tartják jellemzőnek: Gleason fok: 2-4, akkor a PCa
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halálozása 4-7% (ez jól differenciált tumort jellemez); Gleason fok 5 és 6 esetében a specifikus
halálozás 6-30% (mérsékelten differenciált daganat); míg ha a Gleason score ≥7, akkor a PCa
mortalitás már 42-87% (gyengén differenciált, agresszív daganat).
PCa terápia
A kezelési eljárások megválasztását a staging, a grading, a beteg általános állapotának és a
társuló betegségek figyelembevételével kell végezni. A terápiás paletta jelentősen fejlődött az
elmúlt évtizedekben, de meg kell említeni, hogy a kezeléssel kapcsolatos szakmai
véleménykülönbségek is igen nagyok [316]. A PCa standard kezelése lokalizált tumor esetben
műtét vagy sugárkezelés, melyek a gyógyszeres kezeléssel kombinálva lokálisan kiterjedt
esetben is megkísérelhetők. A nagyfokban lokálisan kiterjedt vagy áttétes betegség kezelése
gyógyszeres (ebben a stádiumban a betegek daganatmentessé nem tehetők, a kezelés célja
palliatív, a betegség krónikus formában tartása, vagyis az élet hosszabbítása, megfelelő
életminőség mellett). A nem specifikus terápiába tartozik a fizikai aktivitás fokozása, mely
csökkenti a progressziót.
A PCa terápiás lehetőségek [7, 62, 64, 124, 161, 186, 193, 224, 254, 259]:
a. Effektív kezelés nélkül: „wait and see = várj és figyelj” (szoros megfigyelés); „active
surveillance” = fokozott felügyelet (a betegek rendszeres időközönként előre
meghatározott vizsgálatokon vesznek részt).
b. Kuratív kezelés: prosztatektómia: TUR (transzuretrális reszekció, ennek során a prosztata
szövetet a húgycsövön keresztül távolítják el); sebészi kasztráció (radikális
prosztatektómia, a herék és mellékherék eltávolítását jelenti, a here eredetű
androgénforrások eltávolításával igen alacsony tesztoszteron szint érhető el); a mai
modern daganatsebészet újabb lehetősége, a robotsebészetet, a modern da Vinci Sci
telerobot [310]; sugárkezelés, mely lehet primer, posztoperatív és palliatív kezelés;
brachyterápia; az első hazai eredményeiről Ágoston és munkatársai [12] számoltak be (az
eljárásnak az a lényege, hogy alacsony sugárforrást ültetnek be véglegesen a daganatba,
s így próbálják elpusztítani a kóros sejteket).
c.

Palliatív kezelés: gyógyszeres kezelés (a hormonterápia célja a tesztoszteron kasztrációs
szintre történő csökkentése és/vagy a DHT receptorhoz való kötődésének
megakadályozása); total androgénblokád (az antiandrogént kombinálják sebészi vagy
kémiai kasztrációval); kemoterápia (citosztatikum + ösztrogén); definitív sugárkezelés.

A PCa áttétképzése
Az előrehaladott PCa (és az emlőrák) a véráram útján a csontokba és a viszcerális szervekbe
adhat áttétet (85-90%-ban a csontokba). A csont metasztázisok dominálóan osteoblast típusúak,
lokalizáció szerinti gyakoriság: os ileum (83%)> os ischium (78%)> lumboszakrális gerinc
(71%)> torakális gerinc (60%)> bordák (53%)> femur (48%), stb. [323]. A csont metasztatikus
esetek bisphosphonát kezelésének célja elsődlegesen a fájdalomcsillapítás, a fokozott resorptio és
a csontszerkezet megváltozásának csökkentése (törések megakadályozása), az élethossz növelése
mellett az életminőség lehetőség szerinti megtartása [72, 92, 263]. A bisphosphonátok gátolják az
osteoclast mediálta csontfelszívódást, csökkentik a hiperkalcemiát, fokozzák az apoptózist, s
közvetlenül hatnak a tumor sejtekre. Közvetlen (apoptózis indukció, endothel proliferáció gátlás, a
daganatsejt csontmatrixhoz történő adhézió gátlása, stb.) hatásuk mellett közvetett (citikineken
keresztül) hatással is rendelkeznek [207, 263].
A PCa-s betegek monitorizálására a sorozatos szérum PSA mérés a leghatékonyabb eljárás. A
csökkenés (néhány hónap alatt mintegy 50%-os, majd a nadir elérése) utáni emelkedés korai
figyelmeztető jel a betegség progressziójára. Klotz [151] egy új betegség-fogalmat alkotott
meg a „PSAdynia”-t (magyarul talán „PSA félelemnek” nevezném). Az 1980-as évek előtt ez a
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„betegség” nem létezett, csak amióta a szérum PSA meghatározást bevezették a gyakorlatba.
Enyhén emelkedett szérum PSA (4,5-6,0 ng/ml) koncentrációjú pacienseknél az elvégzett
biopszia (esetleg a rebiopszia is) nem igazolja a ráksejteket, ennek ellenére az illető állandó
félelemben él, hogy ő mégis rákbeteg.
A PCa szűrővizsgálatának kérdései
A WHO 1968-ban határozta meg a népegészségügyi szűrővizsgálat követelményrendszerét:
a. a kitűzött célbetegség jelentősége népegészségügyi legyen;
b. legyen ismert a tumor fejlődésmenete, illetve legyen jól felismerhető a tünetmentes
szakasza;
c. a beteg utak legyenek meghatározottak, egyértelműek és a felismert betegség kezelése is
minden tekintetben álljon rendelkezésre;
d. a vizsgálat elvégzése legyen egyszerű, gyors, hatékony (jó specificitású és érzékenységű,
valamint prediktív értékű), veszélytelen, a paciens számára minimális megterhelést
jelentsen, s így a ráfordítás álljon arányban a „haszonnal” (költséghatékonyság);
e. legyen társadalmi elfogadottsága.
Az egészségügy területén a szűrésnek két módozatát használják:
1. alkalomszerű (opportunisztikus): a részvevők száma lehet magas is, de nincs
szabályozottsága és általában nem reprezentálja a veszélyeztetettek teljes körét; más célból
alkalmazott orvosi beavatkozás során végzett szűrési mód;
2. szervezett (organizált): ez népegészségügyi tevékenység, tömegméretű és része az állami
egészségpolitikának.
A szűrővizsgálatok alapvető sikere a lakossági compliance függvénye, a jó hatásfokhoz az
érdekeltek 60-70%-os aktív részvétele szükséges [47, 75, 154, 204]. Magyarországon 2001ben kormányzati döntéssel meghirdették a Johan Béla Egészség Évtizedének Népegészségügyi
Programját, majd 2003-ban országgyűlési határozattal megerősítettek. Ennek keretében
három szűrést kívánnak megvalósítani: az emlőrák, a CRC és a méhnyak rák tekintetében
(sajnos még 2016-2017-ben is csak mérsékelt részvétellel zajlottak a vizsgálatok).
A PCa diagnosztikában alapvető jelentőségű volt, amikor az USA-ban bevezették a PSA alapú
szűrővizsgálatot [47, 340]. A szűrés eredményeként jelentősen nőtt a daganat korai
kimutatása (incidencia emelkedés) és csökkent a metasztatikus esetek száma (kezdetben
emelkedett a halálozás is). Ugyancsak jelentősen megszaporodott az emelkedett PSA-érték
(˃4 ng/ml) miatt végzett biopsziák száma, melyek gyakran nem igazolták a tumoros szövet
jelenlétét. Ki kell emelni, hogy a PCa-s betegek jelentős részénél a betegség nem, vagy csak
olyan lassan progrediál, hogy a beteg „nem a PCa-ban, hanem azzal hal meg”. Ez azt jelenti,
hogy „túl diagnosztikára” kerül sor (ennek gyakori következménye a „túlkezelés” is, melynek
mellékhatásai is lehetnek, pl. inkontinencia, impotencia, stb.). Mindezek alapján ma világszerte
az egyik legvitatottabb kérdés a PSA alapú PCa szűrés.
Az elmúlt 10-20 évben számos országban, illetve régióban vezették be a PCa szűrést, de
ennek eredményességéről és értékeléséről úgy a nemzetközi, mind a hazai vélemények
erőteljesen megoszlanak [36, 37, 44, 45, 48, 71, 103, 120, 123, 132, 138, 183, 192, 212, 243,
244, 258, 264, 294, 333, 334, 340]. A kérdés főleg azért okoz nagy ellentétet, mert az
ellenzők szerint a betegség korai kimutatása és a bevezetett erőteljes kezelés eredménye
ellenére sincs jelentős javulás a túlélésben. Külön kiemelik, hogy a PCa klinikailag sokáig
néma, lassan növő daganat, mely sokszor nem okoz halált, és a szűrés során kapott
emelkedett érték szükségtelen félelmet okoz a paciensnek (túldiagnosztizálás és túlkezelés).
1990-ben a PCa-s esetek 68%-a volt lokális és 20,6%-a adott metasztázist, míg 2009-ben a
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betegeknek már 91%-ánál mutattak ki lokális elváltozást és már csak 4%-nál találtak áttétet;
valamint 1996 és 2006 között a 41 400 fős halálozási szám 27 350-re csökkent [71]. A PSA
alapú szűrés jelentőségéről és hasznosságáról kérdezték Catalona-t, akinek a válasza igen
rövid volt: „Because it works” (mert ez működik). Néhány adat az USA-ban bevezetett szűrés
eredményességére vonatkozóan: PSA ˃10 ng/ml: 1993-ban 25%; 1997-ben 29%; 2001-ben
21% és 2007-ben már csak 12%. 2004-ben az USA-ban a PSA szűrés során a 3,1-4,0 ng/ml
közötti értéket találták a leggyakoribbnak (26,9%).
Európában elsőként Tirol (Ausztria) tartományban kezdték el a PSA alapú szűrővizsgálatot
(1993 és 1995 között), melynek eredményeként jelentősen csökkent a PCa halálozás, szemben
a többi osztrák régióval (11. táblázat) [19, 20, 123, 244].
11. Táblázat:
Tirol és Ausztria többi régiójának PCa halálozási adata [19, 123]
Év

Tirol (/100 000 lakos)

1980
1985
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2003

22,9
17,7
20,3
18,3
19,5
17,8
11,3
13,7
14,0
11,6

Ausztria többi része
(/100 000 lakos)
15,3
15,5
16,8
17,1
16,1
16,9
16,1
16,5
15,2
15,5

Heidegger és munkatársai [118] munkájukban újra értékelték a Tirolban végzett biopsziás
minták analízisét a szérum PSA és fPSA kombináció alkalmazásával. Az új „cut-off” PSA érték
alkalmazásával végzett elemzések szerint 7,5%-kal csökkenthető lett volna az elvégzett
biopsziák aránya. Ajánlásuk szerint módosítani kellene a cut-off-ot; a szérum PSA „új”
határértéke ‒ amennyiben a fPSA ≥21% ‒: 69 éves korig 5,0 ng/ml; míg 70 éves korban vagy
e felett 6,0 ng/ml.
A PCa szűrés kérdésében számos szervezet is véleményt nyilvánított, így a PSA alapú szűrés
ellen foglalt állást többek között az USPSTF és az ACS; míg az NCCN, az AUA és az EAU
javasolják megfelelő kautélák melletti használatát [45, 102, 103, 155, 330, 341]. Etzoni és
munkatársai [79] a szűrés kapcsán felvetik, hogy jelentős a „túldiagnosztizálás” a paciensek
körében: az amerikai fehér bőrű férfiaknál ez 28,8%, míg az afro-amerikaiak körében 43,8%.
Jemal és munkatársai [138] értékelése szerint 2010 után csökkent az USA-ban a szűrésen
részvevő férfiak létszáma.
Két nagy létszámú vizsgálatot végeztek a XXI. század elején, Európában az ERSPC (European
Randomised Study of Screening for Prostate Cancer) megnevezéssel [ebben 8 európai ország
vett részt (18, 69, 147, 219, 236, 262, 270, 272, 273, 3331, 332)]; és az USA-ban PLCO
(Prostate, Lung, Colo- rectal and Ovarian Cancer Sceening Trial) elnevezéssel [269, 330].
Megnehezíti az összehasonlítást, hogy sok részletben nem volt egyforma a feltételrendszer és
az eljárás, pl. a biopszia indikációja az európai vizsgálatban 3,0 ng/ml, míg az amerikainál 4,0
ng/ml volt a szérum PSA szint; az ERSPC időtartama hosszabb (10 év) volt és nagyobb számú
(162 000 fő vs. 76 693 férfi) [271], stb. Schröder és munkatársai [270] elemezték az ERSPC
eredményét, az emelkedett szérum PSA (≥4.0 ng/ml) értéket Hollandiában találták a
legnagyobb számban (21 210 szűrt férfiből 1 514 adott pozitív eredményt). Összehasonlítva a
két vizsgálatot azt a következtetést vonták le, hogy a PLCO szűrés nem jelentett értékelhető
előnyt a betegeknek (sem 7 év, sem 10 év elteltével), ugyanakkor az ERSPC során az elemzés
20%-os csökkenést mutatott a halálozásban (a szűrt csoportban 8,2%-ban találtak PCa-t [214
fő halt meg] vs. nem szűrteknél 4,8%-ban [326 fő halt meg]; a szűrt csoportban
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szignifikánsan kevesebb volt a csont áttét és kevesebb volt a ≥ 7 Gleason értékű biopsziás
eredmény) [71, 192, 271, 330]. Ugyancsak jelentős különbséget jelentett, hogy a PLCO
vizsgálatban mind a vizsgálati, mind a kontroll csoportban túlnyomó többségben PSA alapú
szűrésen már átesettek vettek részt, míg az ERSPC tanulmány során a már szűrt férfiak aránya
minimális volt. Jelentős különbség volt a biopsziák arányában is, stb. [155].
Magyarországon 1995-ben végezték az első PSA alapú szűrővizsgálatot 15 467 férfi
részvételével [274]. A szérum PSA koncentráció referencia tartomány felső értékét 3,0 ng/mlnek határozták meg, mely alapján a vizsgáltak 9,66%-nak (1 495 eset) volt magasabb a
szérum marker szintje, s közülük 117 esetben igazolták a malignus sejteket.
A PSA alapú PCa szűréssel kapcsolatos nézeteket áttekintve, alapverően két nézőpont
rajzolódik ki, és ütközik egymással [199, 201, 202, 253, 258, 325, 330]:
 kritikus („CONTRA”), szűrés ellenes álláspont [73, 110, 201]:
a. „overdetection” (túldiagnosztizálás): a betegnek soha nem okozott volna panaszt, valódi
betegséget nem okozna, így áttétet sem adna, gyakorlatilag soha nem derült volna ki,
felesleges izgalmat, szorongást (vagy pont ellentétesen, hamis biztonságérzetet) jelent a
paciens számára a magasabb szérum PSA szint;
b. „overtreatment” (túlkezelés): nagyon kevés esetben történik a kezdeti szoros megfigyelés
(„active surveillance”), hanem elvégzik a műtétet, sugárkezelést vagy hormonterápiát
alkalmaznak (esetleg együtt); pedig a kis terjedelmű daganatot, mely alacsony
differenciáltságú, nem mindig szükséges kezelni időseknél;
c. mellékhatások: főleg a műtétek okozhatnak potencia- és kontinencia zavart, stb.; a
sugárterápia során is bekövetkezhet hematuria, húgycsőszűkület, gyulladás, stb. A
hormonterápia is számos mellékhatással járhat (pl. hormon refrakterré válik a tumor, stb.);
d. anyagi kihatás (jelentősek a kezelési költségek);
e. az elvégzett biopsziák értékelése során 25-27%-ban alulbecsülik, illetve 9-30%-ban
túlbecsülik a szövettani értéket.
 szűrést javasló („PRO”) álláspont [20, 258, 268, 270]:
a. csak így mutatható ki a korai, még tökéletesen meggyógyítható PCa;
b. a daganatos halálozás mintegy 20-30%-kal csökkenthető;
c. az áttétes esetek száma jelentősen csökken;
d. a betegek életminősége gyakorlatilag nem változik (nem csökken);
e. számos esetben elkerülhető a hormonterápia;
f. jelentősen lehet növelni a szérum PSA teszt érzékenységét és specificitását a PSA
származékok és a kombinációk alkalmazásával.
Magyarországon sem egységesek a daganatok szűrésével kapcsolatos vélemények, különösen
a PCa korai kimutatásának bevezetésével kapcsolatos állásfoglalások ellentmondóak, illetve a
CRC szűrési módszere okoz jelentős vitát és hátráltatta a széleskörű és hatékony bevezetést
(talán 2018-2019-ben elindul a „két lépcsős” szűrés) [73, 74, 110, 189, 258, 317, 333].
Romics [258] véleménye egyértelmű állásfoglalást jelent, mely szerint nem „tömegszűrést” kell
alkalmazni, hanem a „célzott szűrésnek” lenne létjogosultsága, mely a kockázati tényezők
ismeretén alapszik. Romics [256] szerint a PSA együtt jelent áldást és átkot. Csak a pozitív
prosztata biopsziás lelet eredménye bizonyít ja a PCa jelenlétét, minden többi vizsgálat csak a
daganat gyanúját veti fel.
Általánosságban áttekintve a különböző országok daganat szűrési stratégiáját és ajánlását, az
állapítható meg, hogy többé-kevésbé egységesek az emlő és cervix szűrési tekintetében; a
CRC esetében már eltérőek a stratégiák, míg a PCa vonatkozásában jelentős ellentmondásokat
találunk (azonos ország szervezetei és társaságai is eltérő véleményen vannak, pl. USA-ban
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AUA vs ACS, stb.). Az USA-ban és Európában is frissítik a PCa korai diagnosztikájára és
terápiájára vonatkozó ajánlásokat [45, 119, 284]. A legújabb európai irányelv (2016. évi
verzió) csak a rizikócsoport szűrését javasolja, mely növeli a lokális tumor felismerését, de
nem segíti a PCa-s betegek túlélését [199]. Alpert [8] a PSA szűrés új evidenciáit taglalta, az
aktív követés fontosságára hívja fel a figyelmet, szerinte az 55-75 év közötti férfiak évenkénti
szűrése során 199 fő vizsgálatával egy életet lehet megmenteni, a PCa halálozást 64%-al, míg
az össz mortalitást 24%-al lehet csökkenteni.
A PCa diagnosztika tumor markerei
A PCa korai diagnosztikában használt (valamint a még kísérletes fázisban levő) tumor
markerek: PSA és alformái: tPSA (total PSA), kötött PSA (cPSA), szabad PSA (fPSA), PSA
derivátumok, fPSA molekuláris formák: pro-PSA (proenzim PSA) formák; matematikai
kombinációk: phi; f/tPSA; PCA 3; TMPRSS2:ERG; human kallikrein 2 (hK2), urokináz
plazminogén aktiváció (uPA), TGF-β1, IL-6, endoglin (CD 105), GSTP1 (glutation S-transzferáz
P1), PSMA (prosztata specifikus membrán antigén), AMACR (α-metilacil-CoA recemáz),
szarkozin, engrailed-2, transmembrán proteáz szerin 2, miRNA, tioszulfát, stb. [2, 14, 36, 46,
115, 155, 182, 277, 302, 327].
A PCa esetében a tumor markerek értékelését az alábbi célokra használják: a tumor korai
diagnosztikára és differenciál diagnosztikára; a tumor szűrésére, illetve prognosztikára; a
daganat állapotának monitorizálására; a terápia hatásának/hatástalanságának kimutatására;
posztoperatív vizsgálatban a nadir értékelésére (esetleges kiújulás kimutatása);
kockázatbecslésre.
A tumorok diagnosztikai és kezelési költségvonzatára nem kívánok kitérni, csupán hivatkozni
szeretnék Rencz és munkatársai [245] munkájára, akik szerint 2001-ben az emlődaganatok
OEP által fedezett költsége: 8,58 milliárd Ft; míg a PCa költsége 2007-ben 10,56 milliárd Ft,
mely 2010-ben már kb. 12 milliárd Ft volt.
5. Prosztata specifikus antigén
Az 1980-as évek óta a Pub Med és a Web of Science adatbázisa mintegy 40 000 hivatkozást
tartalmaz (az elmúlt 10-15 évben erőteljesen emelkedő számban), amely a szérum PSA
meghatározással, differenciáldiagnosztikai szerepével, a PSA alapú szűréssel, stb. foglalkozik,
és bizonyítja e tumor marker „forradalmi” jelentőségét [33, 39, 54, 60].
A PSA-t 1966-ban Japánban Hara és munkatársai [116] ondóból mutatták ki, mint „γseminoprotein” (elnevezései: protein E, protein p30, EC 3.4.21.77), majd 1970-ben Ablin és
munkatársai [1] prosztata szövetben is identifikálták. Wang és munkatársai [336] tisztították és
jellemezték, majd 1980-ben Papsidero és munkatársai [227] szérumból is meghatározták. Az
1980-as években a szérum PSA meghatározást már a PCa monitorizálására használták [162].
A PSA kialakulása
A PSA a preproPSA-ból szintetizálódik, majd az első hasítás során az inaktív, 244 aminosav
hosszúságú prekurzor protein, a proPSA képződik. Az ezt követő enzimaktiválódáskor a proPSA
N-terminálisáról 7 aminosav szakad le és kialakul az aktív enzim, melyben 5 diszulfid-kötés
található és 33 kDa tömegű [1, 13, 318]. A kész, aktív protein N-terminálisán izoleucin van, ez
tripszinnel egyszerűen emészthető és aktiválható, de in vivo a fő aktiváló enzim a glandular
kallikrein (hK2), mely tripszinszerű aktivitással rendelkezik és a prosztata szekretoros
epitheliumában expresszálódik. A PSA talán más prosztata kallikreinnel is aktáválódhat, ilyen
lehet a prosztáz (hK4) is. Más inaktív izoformák is keletkeznek főleg proteázok útján a 85-86,
145-146 és 182-183-as hasítási pontokon [13, 231]. Az 5(Leu)-6(Ser) ponton történő hasítás
révén keletkező stabil forma a [-2]proPSA (p2PSA), mely az fPSA egyik alegysége és
szignifikáns összefüggést mutat a malignus prosztata szövettel.
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A PSA androgén-regulált szerin-proteáz, melyet a prosztata epithel sejtek, valamint a jó és
rosszindulatú tumor sejtek egyaránt termelnek (ugyanígy a periuretrális mirigyek epithel sejtjei
is), a szöveti kallikrein család (15 homológ szerin proteázt foglal magába) tagja [343]. [Négy
jelentős humán szöveti kallikrein: hK1 (pancreatic/renal kallikrein), hK2 (glandular kallikrein),
hK3 (PSA), hK4 (prosztáz) ismert.] A legmagasabb PSA koncentráció az ondóban található, fő
szubsztrátja a szemenogelin I és II, ezek a fehérjék az ondó gél állapot kialakulását mediálják.
Az ondóban a PSA kb. 1 millió ng/ml koncentráció értékű, míg az egészséges férfiak
szérumában a szintje 0-4 ng/ml, ezt meghaladó mértékben csak a prosztata hámsejtjeinek
membránsérülésekor kerül ki PSA.
A PSA felépítése, strukturális összetétele
A tPSA részei [131, 141, 196, 295]:
a. cPSA: ez a domináló rész 65-85%-kal (a következő proteázgátlókkal képez komplexet:
α1-antikimotripszin: 70-90%; α2-makroglobulin: 10-20%; α1-proteináz inhibitor: <10%;
inter-α-tripszin inhibitor: <10%; α1-antitripszin: <5%);
b.

fPSA: kisebb rész 15-35%-kal (alformák és megoszlásuk: intakt nem natív PSA: 39%;
benignus PSA (bPSA): 28%;[-2]proPSA: 6%; [-4]proPSA: 10%; [-5/-7]proPSA: 17%).
A tPSA felezési ideje 3,1 nap, a cPSA-é 2-3 nap, míg a fPSA-é 2-3 óra.

A szérum PSA meghatározás lehetőségei és nehézségei
Az 1980-as évek elején került a PSA a szakemberek és az ipar érdeklődésének homlokterébe,
és kezdetben úgy tűnt, hogy sikerült megtalálni az igazi („tökéletes”) tumor markert. A
Hybritech cég (USA) fejlesztette ki a szérum PSA meghatározásra alkalmas immunassay-t
(Hybritech Tandem-T; referencia tartomány: 0,00-4,00 ng/ml). Ebben az időben a Yang
Laboratories (USA) is kidolgozta a policlonalis Pros-Check PSA tesztet, melynek referencia
tartománya 0,0-2,5 ng/ml volt, de ez a módszer nem terjedt el [275]. A Hybritech cég 1986ban javasolta, hogy a szérum PSA „cut off” értéke 4,00 ng/ml legyen, s még ugyanebben az
évben az FDA engedélyezte a meghatározását és értékelését a PCa terápiás kontroll céljára.
1989-ben az USA-ban bevezették a szérum PSA meghatározással végzett PCa szűrést. Az FDA
1994-ben ismerte el és engedélyezte a szérum PSA és az RDV kombinációját PCa szűrésre. Az
1990-es évek elejétől jelentek meg publikációk (egyre nagyobb számban) a szérum PSA
vizsgálatról és eredményességéről. A magyar irodalomban Romics [252] volt az első, aki
beszámolt a PSA értékeléséről, később mások is közölték vizsgálataikat [22, 264]. Eleinte igen
kedvező, majd egyre több ezzel ellentétes álláspontú állásfoglalás jelent meg, melyek főleg a
PSA nem kielégítő érzékenységét, de főleg specificitását kifogásolták és kiemelték, hogy a PSA
nem tumor, hanem szerv specifikus [21, 26, 29, 35, 76, 127, 256]. A PSA specificitásának
fokozása érdekében javasolták a határérték módosítását, de jelentősebb eredmény nélkül,
pl. Welch és munkatársai [339] véleménye szerint, ha a 4,0 ng/ml határértéket 2,5 ng/ml-re
csökkentenék, akkor az USA-ban további 1,8 millió férfi minősülne veszélyeztetettnek,
ugyanakkor 450 000-nél diagnosztizálnának PCa-t, és a radikális prosztatektómia
következtében mintegy ezer fő halálára lehetne számolni, illetve 40 000 férfinél alakulna ki
inkontinencia; így nincs értelme a szérum PSA cut-off értéket megváltoztatni. Polascik és
munkatársai [235] a múlt század végén összefoglalta a PSA meghatározás értékelését és a
jövő lehetőségeit is taglalta.
PSA kimutatása a különböző testfolyadékokból és a tumor marker szintjét befolyásoló tényezők
A PSA jelenlétét nem csak a prosztata epitheliális részéből lehet kimutatni, hanem magát a
PSA-t és/vagy a PSA gén expresszió kimutatható az endometriumban, és az emlőszövetben is.
A PSA a szérum mellett számos testfolyadékból is meghatározható, így vizeletből,
magzatvízből, laktációs tejből, emlőváladékból, cisztafolyadékból, stb., de ezeknek a mérése a
gyakorlatban kevésbé terjedt el [11, 13, 68, 183, 205, 225, 226, 344, 345, 346]. A PSA szintet
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befolyásoló tényezők: életkor, etnikum, az egészséges prosztata szövet szerkezetének
megbomlása (pl. BPH; 1 g BPH-s szövet 0,2 ng/ml-rel növeli a szérum PSA értéket [291]),
akut vagy krónikus prosztatitisz, prosztatakő, malignus elváltozások, anuria, a prosztatával
kapcsolatos urológiai eszközös manipuláció (az RDV után is), prosztata masszázs (kb. egy
hétig emeli a PSA szintet), katéterezés, TRUV, transzrektalis vagy perinealis ultrahang vezérelt
prosztata tűbiopsziás mintavétel (6 hétig befolyásolhatja a PSA szintet), kerékpározás, MetS,
eltérő meghatározási eljárások, stb. [25, 29, 30, 139, 173, 176, 179, 185, 191, 198, 213, 238,
265, 291, 306, 311, 312, 320, 321, 322]. (A szérum PSA meghatározásra az eszközös
beavatkozások után 2-6 hét kihagyás után kerülhet sor; a PSA napi eliminációs sebessége 0,8
µg/l.) Jelentős számú publikáció taglalja, hogy számos gyógyszer befolyásolja a szérum PSA
szintet (5-50%-kal emelik vagy csökkentik), pl. az 5-α-reduktáz gátlók, a sztatinok, a nem
szteroid gyulladáscsökkentők, jelentős számú antibiotikum, az aszpirin, a ciklooxigenáz
inhibitorok, a metformin, az erektilis diszfunkció kezelésére alkalmazott gyógyszerféleségek
(pl. finasterid), stb. [15, 89, 109, 181, 226, 232, 257, 342]. (Kiemelendő a sztatinok, a
metformin és az aszpirin jelentősége, hiszen ezeket a gyógyszereket milliók szedik és ezeknek
jelentős [20-40%] a szérum PSA szintet mérséklő hatásuk [89, 179, 342]. Ugyanakkor Platz és
munkatársai [233] szerint a sztatinoknak nincs jelentős hatásuk.) A krónikusan hemodializált
(HMD) betegeknél és alacsony glomerulus filtrációs ráta (GFR) esetén szintén a valós szinttől
eltérő PSA koncentráció mérhető [42]. (Sikeres vese transzplantáció után 2-4 nappal a fPSA
szint jelentősen csökken, a cPSA koncentráció emelkedik, míg a tPSA érték jelentősen nem
változik.) Az elmúlt években jelentek meg azok a közlemények, melyek a napsugárzás ‒ itt
egyértelműen a D-vitamint kell alatta érteni ‒ szérum PSA értékét befolyásoló hatását
vizsgálták [208]. Dash és munkatársai [65] nőknél emlő tumorokban mértek értékelhető tPSA
(0-119 ng/l) és fPSA (0-80 ng/l) értékeket, malignitás esetén magasabb koncentrációkat
detektáltak. Hölgyeknél a szérum és vizelet PSA szintek emelkednek hirzutizmusban és PCOSban, míg mastectomia után jelentősen csökken a koncentrációjuk [209, 346]. Nőknél a PSA
kimutatható az emlő szövetén kívül az endometriális szövetből, anyatejből, amnialis
folyadékból (fPSA dominál), stb. Acikgöz és munkatársai [3] vizsgálatukban megállapították,
hogy AMI után 3-4 napig jelentősen csökken a szérum tPSA és a fPSA szint is.
A szérum PSA minta eltarthatóságára vonatkozó adatokat ismertettek Price és munkatársai
[239]. Eredményeik szerint -20°C-on, vagy -70°C-on 2 évig is jelentős koncentrációcsökkenés
nélkül eltarthatók a minták; 4°C-on 7 napig ajánlott eltartani a vizsgálati anyagot, de ekkor a
fPSA szint már jelentősen csökken; míg szobahőmérsékleten 5,0-5,5 óra után már
szignifikánsan alacsonyabb a PSA szint. Ul- mert és munkatársai [329] eredményei igazolják,
hogy a -20°C-on tartott plazmában a PSA koncentráció magasabb értékű, mint az azonos
paciensből nyert szérum mintában levő marker szint. A p2PSA is biztonságosan eltartható 70°C-on két évig jelentős koncentrációváltozás nélkül [276].
A vizelet PSA meghatározás kérdésében ellentmondó álláspontok ismertek. Jól ismert tény,
hogy a vizelet nem biztosít ideális környezetet a benne található anyagok meghatározására
(jelentősen befolyásolja a folyadékfelvétel, a különböző kórállapotok, a pH ingadozás, stb.),
illetve az összehasonlíthatóság és a hígítási hatások kiküszöbölése miatt, vonatkoztatni kell egy
állandó (pl. kreatinin) értékhez. Ugyanakkor újszülöttek (különösen a koraszülöttek),
csecsemők, rossz vénaviszonyú idősek számára gyakran ez a nem invazív beavatkozás az
egyetlen lehetőség a meghatározáshoz. A vizelet PSA szint meghatározása így egyes
esetekben segítséget jelent a diagnosztika, a differenciál diagnosztika és a terápia számára
[68, 87, 128, 129, 226, 264], de ezzel szemben áll Pannek és munkatársai [225] véleménye.
(Ma már a vizelet PSA meghatározást kevés helyen végzik, ellenben számos, főleg genetikai
marker, pl. PCA3, AMACR, TMPRSS2-ERG, stb., meghatározása történik vizeletből, s ezek
egyre jelentősebb szerepet kapnak a diagnosztikai palettán [14, 46, 225].)
A PSA klinikai gyakorlatba történő bevezetése utáni évtizedben (1986-1996) jelentős
mértékben nőtt a lokalizált PCa kimutatása és ugyanakkor szignifikánsan csökkent a késői
rákok és a távoli áttétet adó esetek száma. Egyre elfogadottabbá vált, hogy a PSA nem PCa
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specifikus (csupán prosztata specifikus), nem megfelelő a specificitása (a referencia
tartományon belül is magas %-ban mutattak ki PCa-t [20-30%-ban], ugyanakkor főleg a
„szürke zónába” [4-10 ng/ml] is jelentős számú eset bizonyult jóindulatú elváltozásnak) [51,
196]. Tang és munkatársai [319] vizsgálták az eltérő PSA koncentrációkhoz tartozó
érzékenységet és specificitást (12. táblázat).
12. Táblázat:
A különböző szérum PSA koncentrációkhoz tartozó érzékenység és specificitás [319]
Szérum PSA (ng/ml)
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
14,0

Érzékenység (%)
98
96
92
92
91
89
85
83
78
77
71
69

Specificitás (%)
18
29
39
47
56
63
68
72
75
78
82
84

Az enyhén emelkedett
szérum
PSA
koncentrációk
(4,1-8,0
ng/ml, gyakorlatilag a
szürke zónában) esetén a
marker
specificitása
50%-os, illetve enyhén
meghaladja
ezt
az
értéket, így nem segíti
eléggé a PCa-s elváltozás
az
egyéb
prosztata
betegségek elkülönítését.

A PSA meghatározási módszerek
Az 1990-es években még több mint 60 féle módszert használtak a tPSA és a fPSA
meghatározásra, és az eljárások közötti eltérés meghaladta a 30-300%-ot, míg a PSA
intraindividuális eltérése is jelentős: elérheti a 20%-ot. Napjainkban a párhuzamos mérések során
5-30%-os különbségeket lehet detektálni (különböznek az antitestek, eltérők az epitopok
specificitása és affinitása, stb.) [163, 215, 300, 305]. Az eltérő tesztek használata és az ebből
származó értékelés hibás következtetésekre vezethetnek, tévesen kelthetik a PCa gyanúját, vagy
ellenkezően elfedik a jelenlétét [104, 292, 296].
Az eltérő PSA módszerek összehasonlíthatóságának érdekében feltétlenül szükséges a megfelelő
standardizáció használata [4, 55, 67, 153, 178, 241, 287, 292, 293, 298, 300].
A gyakorlatban használt PSA módszerek szinte mindegyike automatizált és két különböző
kalibrációt használnak: a „hagyományos” Hybritech félét, illetve az 1999-ben az Expert Committee
on Biological Standardization of the WHO által bevezetett alternatív referencia anyagot, a 96/668
és a 96/670 standardot (WHO First International Standard for PSA). Az új kalibrátor 90%-ban
PSA-ACT-t és 10%-ban fPSA-t tartalmaz 1%-os BSA-ban, pH7,4 értékkel. A Beckman Coulter cég
2000-ben adaptálta a Hybritech Tandem PSA és fPSA eljárást az Access technológiára a Hybritech
kalibrációval [163]. A két standardizáció között átlag 23%-os (10-25%) eltérés van, (a WHO érték
kb. ennyivel alacsonyabb [28, 86, 297, 299, 301, 315]. A két eljárás összehasonlíthatósága: tPSA
(ng/ml) WHO=[0,81*tPSA(Hybritech)] + 0,04. Slev és munkatársai [283] hat PSA módszert
hasonlítottak össze, s megállapításaik szerint 15-25%-os volt az eltérés a tPSA és a fPSA
koncentrációk között. Stephan és munkatársai [300] szerint a PSA WHO kalibrációval mért értékek
esetében a PCa-s betegek 1/3-a „elvész” (a 24%-os eltérés miatt nem érik el a 4,0 ng/l-es
határértéket). Link és munkatársai [173] két eltérő készülékkel (Access [Beckman Coulter, USA]
és Centaur [Bayer, BRD]) párhuzamosan határoztak meg azonos mintákat (n=2,304), és
szignifikánsan különböző értékeket mértek (median PSA: Centaur 0,99 ng/ml és Access 1,09
ng/ml; p <0,001). Különböző PSA antitesteket használtak, és különböző cPSA formákat
detektáltak, ez jelentős klinikai dilemmát okoz az értékelés során (13. táblázat).
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13. Táblázat:
Acces és Centaur készülékekkel mért szérum PSA (ng/ml) minták (átlag±SD és min-max)
összehasonlítása az életkor alapján [173]
Életkor (év)
< 40
40 ‒ 49
50 ‒ 59
60 ‒ 69
70 ‒ 79
≥ 80
összes

Centaur készüléken mért
szérum PSA (ng/ml)
átlag±SD
min ‒ max
0,96±0,65
0,36 ‒
3,16
0,97±0,82
0,20 ‒
8,77
1,22±1,09
0,15 ‒ 13,47
1,90±5,70
0,07 ‒ 141,48
1,95±1,65
0,14 ‒ 10,79
1,96±1,69
0,19 ‒
8,70
1,47±3,20
0,07 ‒ 141,48

Access készüléken mért szérum
PSA (ng/ml)
átlag± SD
min ‒ max
1,00±0,73
0,27 ‒
3,47
1,0 ±1,06
0,12 ‒ 11,00
1,38±1,38
0,08 ‒ 16,66
2,2 ±6,97
0,01 ‒ 171,92
2,35±2,15
0,14 ‒ 15,37
2,4 ±2,29
0,23 ‒ 12,03
1,70±3,94
0,01 ‒ 171,92

A szérum PSA szintet az életkor jelentősen befolyásolja. A magzatvíz PSA értékek pozitív
korrelációt mutattak a 11-22 gesztációs héttel (0,1-16 µg/l), míg negatív volt az összefüggés az
AFP-vel [345]. Randell és munkatársai [242] vizsgálták a köldökzsinórvér PSA szintjét (fiúk
átlagértéke 0,006 µg/l; lányoké <0,003 µg/l), majd 10 éves korig alig értékelhető tartományban
tudták mérni a markert. A fiúk 11 éves korától emelkedik a szérum PSA koncentráció: ˃ 0,24 µg/l
(0,0-3,01 µg/l), majd az életkor előrehaladtával (főleg 50 év felett) jelentősen nő, ezért számos
helyen a PSA kor specifikus referencia tartományát használják a klinikai gyakorlatban [214, 264].
2004-ben az USA-ban a férfiak referencia tartományon belüli szérum PSA koncentráció
megoszlása a következő volt: ≤0,5 ng/ml = 6,6%; 0,6-1,0 ng/ml = 10,1%; 1,1-2,0 ng/ml =
23,9% és 3,1-4,0 ng/ml = 26,9%.
A 40 éves kor feletti férfiak szérum PSA értékének változását számos szerző vizsgálta, az
eredményeket a szerzők nevével és az irodalmi hivatkozásukkal a 14. táblázatban mutatjuk be.
14. Táblázat:
Számos szerző (irodalmi hivatkozással) szérum PSA koncentráció változásának
eredménye az életkor függvényében (átlag±SD és min-max)
Életkor
(év)
40 ‒ 49
50 ‒ 59
60 ‒ 69
70 ‒ 79

Oesterling
[213]
0,0-2,5
2,5±0,36
0,0-3,5
3,5±0,10
0,0-4,5
4,5±1,05
0,0-6,5
6,5±0,75

Dalkin
(63)
n.a.
3,5 (1,32±1,10)
5,4 (1,91±1,72)
6,3 (2,36±1,98)

DeAntoni
(66)
0,83±0,79
1,23±1,33
1,83±1,94
2,31±2,35

Anderson
(10)
1,5±0,64
2,5±0,90
4,5±1,05
7,5±0,25

Bangma
(17)
2,8±0,66
3,5 ‒ 4,0
4,7 ‒ 5,4
6,3±0,95

A különböző szerzők szérum PSA koncentrációjának átlaga igen eltér egymástól. Különösen
feltűnő, hogy a 60 év felettieknél egyedül DeAntoni és munkatársai (66) vizsgálati eredménye
egyezik a referencia értékekkel, a többiek szérum PSA szintje jelentősen meghaladja a
referencia tartományt.
Az USA-ban a PCa incidencia (2013-ban) etnikai alapon is jelentős különbséget mutatott
100 000 férfire vonatkoztatva: afro-amerikaiak 229 fő; fehérbőrű lakoság 141 fő; spanyol ajkúak
125 fő; amerikai indiánok 99 fő és ázsiai
15. Táblázat:
származásúak 77 fő [100]. Preston és
Az afro-amerikai és fehér bőrű amerikai férfiak
munkatársai [237] szerint az afro-amerikai
szérum PSA értékei (ng/ml) [200]
férfiaknak nem csak a szérum PSA szintje
Afro-amerikaiak
Fehér bőrű
magasabb, de a PCa súlyossági foka is Életkor
szérum PSA
amerikaiak szérum
általában jelentősebb, mint a fehér bőrű
(év)
(ng/ml) értéke
PSA (ng/ml)
(min– max)
értéke (min‒ max)
amerikai férfiaké. Moul [200] szerint az
0,0 ‒ 2,0
0,0 ‒ 2,5
afro-amerikai férfiak életkor szerinti 40 ‒ 49
50
‒
59
0,0
‒
4,0
0,0 ‒ 3,5
szérum
PSA
értéke
kb.
50%-kal
0,0 ‒ 4,5
0,0 ‒ 3,5
magasabb, mint a fehér bőrű amerikaiaké, 60 ‒ 69
70
‒
79
0,0
‒
5,5
0,0 ‒ 3,5
míg DeAntoni és munkatársai [66] szerint
20/34

a spanyol ajkú férfiak PSA értéke a legalacsonyabb, míg az afro-amerikaiak PSA koncentrációja
10-20%-kal haladja meg a fehér bőrű férfiak értékét (15. táblázat), melyet megerősí tett Lam és
munkatársai [164] is.
Az Amerikai Rák Társaság (ACS) szerint az afro-amerikai férfiak PCa incidenciája és prognózisa
sokkal rosszabb, mint az egyéb etnikumúaké, és különösen igaz ez a tény az elhízott afroamerikaiakra [289]. Morgan és munkatársai [198] szerint nem csak az életkorhoz igazított
szérum PSA referencia értékek magasabbak az afro-amerikai férfiaknál, hanem a PCa
diagnózisának időpontjában is emelkedettebb koncentrációk találhatók. DeAntoni és
munkatársai [66] összehasonlították az USA négy különböző etnikumú férfi lakosság szérum
PSA értékét (16. táblázat).
16. Táblázat:
Afro-amerikai, fehér bőrű, spanyol ajkú és ázsiai származású férfi lakosság szérum PSA (ng/ml) értéke
(átlag±SD és min‒max) [66]
Etnikum
megnevezése
fehér bőrű
afro-amerikai
spanyol ajkú
ázsiai
származású

Különböző életkorban (év) mért szérum PSA (ng/ml) koncentráció
(átlag±SD; min‒max)
40 ‒ 49
50 ‒ 59
60 ‒ 69
70 ‒ 79
1,2 ± 1,3
1,8 ± 1,9
2,3 ± 2,3
0,82±0,77 (0,0‒2,3)
(0,0‒3,8)
(0,0‒5,6)
(0,0‒6,9)
1,4 ± 1,6
2,0 ± 2,4
2,5 ± 2,7
0,87±0,92 (0,0‒2,7)
(0,0‒4,7)
(0,0‒6,7)
(0,0‒7,7)
1,3 ± 1,6
1,8 ± 2,1
2,0 ± 2,3
0,73±0,70 (0,0‒2,1)
(0,0‒4,3)
(0,0‒6,0)
(0,0‒6,6)
1,3 ± 1,6
1,8 ± 1,9
2,3 ± 2,3
0,85±0,57(0,0‒2,0)
(0,0‒4,5)
(0,0‒5,5)
(0,0‒6,8)

Összehasonlítva a távol-keleti férfiak se PSA értékeit, a legalacsonyabb koncentrációkat a
koreai, majd a japán férfiaknál lehet mérni. Liu és munkatársai [177] véleménye szerint
Kínában nem lehet a „szokásos” referencia tartományokat használni, hanem ki kell dolgozni a
kínai tájegységekre érvényes koncentrációkat. Lin és munkatársai [172] nagy létszámú tajvani
anyagon vizsgálta az életkor befolyásoló hatását a se PSA értékre (17. táblázat).
17. Táblázat:
Tajvani férfiak se PSA értéke az életkor függvényében [172]
Életkor (év)
≤ 19
20 ‒ 29
30 ‒ 39
40 ‒ 49
50 ‒ 59
60 ‒ 69
70 ‒ 79
≥ 80

Szérum PSA (ng/ml) koncentráció (átlag és %-os megoszlás)
átlag
2,51 ‒ 4,0
<2,5 (%)
˃4,01 (%)
(5% - 95%)
(%)
0,792
n.a.
n.a.
n.a.
(0,260 ‒ 1,712)
0,864
97,5
1,66
0,83
(0,286 ‒ 1,796)
0,864
97,7
1,26
0,98
(0,298 ‒ 1,836)
0,942
96,2
2,87
0,90
(0,288 – 2,167)
1,211
91,8
5,22
2,96
(0,308 ‒ 3,329)
1,762
78,5
12,9
8,52
(0,329 ‒ 5,114)
2,161
69,0
17,5
13,4
(0,302 ‒ 6,237)
2,500
62,3
15,0
22,5
(0,259 ‒ 6,613)

Sutcliffe és munkatársai [309] a fiatal férfiak szérum PSA koncentrációit vizsgálták (az irodalom
szerint 40 év alatt nagyon ritkán fordul elő PCa), melyet a 18. táblázatban mutatunk be.
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18. Táblázat:
29-36 év közötti amerikai fehérbőrű és afro-amerikai férfiak szérum PSA értéke
(átlag és min – max) [309]
életkor (év)
29 ‒ 30
31
32
33
34
35
36
összes

fehér bőrűek
se PSA (ng/ml) értéke
átlag
min ‒ max
0,59
0,22 ‒ 1,28
0,65
0,17 ‒ 1,60
0.59
0,17 ‒ 1,98
0,63
0,16 ‒ 3,34
0,76
0,11 ‒ 2,76
0,64
<0,01 ‒ 2,24
0,65
0,12 ‒ 1,84
<0
0,65
<0,01 ‒ 3,34

afro-amerikaiak
se PSA (ng/ml) értéke
átlag
min ‒ max
0,55
0,21 ‒ 1,81
0,72
0,15 ‒ 1,93
0,70
0,14 ‒ 2,32
0,85
0,22 ‒ 3,00
0,84
0,14 ‒ 6,45
0,85
0,12 ‒ 6,17
0,80
0,26 ‒ 3,44
0,79

0,12 ‒ 6,45

Kehinde és munkatársai [144] arab (Omán és Kuvait) férfiak se PSA, fPSA, a prosztata
nagyság és az életkor közti összefüggést elemezték (19. táblázat).
19. Táblázat:
Arab férfiak életkorának hatása a szérum PSA, fPSA, és prosztata volumen értékre [144]
Életkor

PSA (ng/ml)

fPSA (ng/ml)
fPA/PSA

n
15 – 19
52
20 – 29
68
30 – 39
64
40 – 49
62
50 – 59
78
60 – 69
60
70 – 79
12

Prosztata
nagyság

átlag ± SD

átlag ± SD

0,32 ± 0,25

0,07 ± 0,05

25,0 ± 6,12

n.a.

0,56 ± 0,32

0,12 ± 0,11

21,1 ± 3,11

n.a.

0,49 ± 0,33

0,11 ± 0,08

21,2 ± 4,22

n.a.

0,55 ± 0,68

0,13 ± 0,25

23,2 ± 5,22

14,4 ± 2,3

1,12 ± 2,09

0,18 ± 0,17

14,2 ± 2,67

17,8 ± 3,3

2,76 ± 4,26

0,43 ± 0,43

14,8 ± 3,11

22,4 ± 6,1

4,14 ± 3,49

0,68 ± 0,58

14,2 ± 2,31

22,9 ± 4,1

(ml)

A regressziós analízisek azt mutatták, hogy évente kb. 3,2%-kal nő a PSA értéke, s ez egy 60
éves férfinél 0,04 ng/ml-t jelent (ha 45 évesen a se PSA koncentrációja 2,5 ng/ml volt, akkor
75 éves korára a marker szint kb. 6,5 ng/ml-re emelkedik). A prosztata volumen évente kb.
1,6%-kal növekszik. A prosztata szövet l ml-s növekedése a PSA érték 4%-os emelkedését
okozza.
PSA derivátumok, formulák
A szérum PSA szint ‒ mint minden egyéb laboratóriumi érték is ‒ egy pillanatnyi állapotot
jelez. Az 1980-as évek végétől olyan paramétereket kezdtek keresni, melyek dinamikusabbá
teszik a PSA értékelést, elsődlegesen a szürke zónában. Így alakultak ki azok a matematikai
formulák, PSA derivátumok, melyek általában több komponenst értékelnek, egymáshoz
viszonyított arányuk egy viszonyszámot mutat, mely többet jelent, mint az egyedi érték [2, 23,
49]. Az értékelésük segíti a differenciál diagnosztikát, az elváltozás korai kimutatását, a terápia
hatékonyságát vagy esetleges eredménytelenségét. A PSA nem megfelelő specificitásának
korrigálására kidolgozott és ajánlott származtatott formák:
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a. PSA sebesség (velocity, PSAV): a PSA érték egy adott időtartam, ‒ általában 1 év ‒ alatti
emelkedését vizsgálja. Ennek értéke akkor kóros, ha az évi növekedés meghaladja a 0,75
ng/ml/év értéket.
b. PSA sűrűség (denzitás, PSAD): ezt az értéket a szérum PSA (ng/ml)/ prosztata volumen
(ml) hányadosából számolják ki. BPH esetén értéke <0,15; míg a PCa valószínűsége inkább
0,15 felett nagyobb. (PSA értékének a prosztata térfogatára történő korrigálása; a prosztata
volumennel nő a se PSA szintje.)
c. PSA korspecifikus érték: nagy átlagban elmondható, hogy 60-70 éves kor között kb. 10%kal, míg a következő évtizedben mintegy 20%-kal emelkedik a szérum PSAkoncentráció.
d. fPSA index: kiszámolásának alapja a fPSA/tPSA x 100; 20-25% feletti érték BPH-ra gyanús,
míg 16% alatt PCa feltételezhető.
e. PSA megduplázásához szükséges időtartam (PSADT): minél rövidebb ez az időtartam annál
eredménytelenebb a terápia, rövidebb a túlélés.
f. PSA half-life (PSAHL): PSA feleződéséhez szükséges időtartam.
A PCa diagnosztikájában hasznosítható új paraméterek alkalmazásának szükségessége
A PSA ugyan a PCa kimutatásában egy széles körben használt tumormarker, melynek
bevezetése forradalmasította a klinikai diagnosztikát, de az is közismert, hogy nem tumor
specifikus, ezért szükség van egy jobb specificitással rendelkező markerre (elsődlegesen a
szürke zónában), hogy csökkenteni lehessen a feleslegesen végzett biopsziák számát. Ez
különösen lényeges szempont a rosszul differenciált, illetve a prosztata tokján való
túlterjedésre hajlamos daganatok esetén. Így az újabb és újabb vizsgált markerek (plazmából
és/vagy vizeletből) nagy jelentőségűek és folyamatosan a figyelem középpontjában vannak, pl.
hepsin, hK2, prostate-specific membrane antigen, MIC-1, MIF, caveolin, annexin A3,
racemase, endoglin, urokináz plazminogén aktivátor, sarcosine, Golgi phosphoprotein2,
TMPRSS2-ERG, PCA3, spondin-2, galectin-3, a tumor-asszocialt fehérje, stb. [5, 14, 23, 46, 87,
130, 150, 187, 211, 246, 277, 295, 304, 327]. Külön ki kell emelni a PCA3 gén (egy nem
kódoló messenger RNS) vizeletből történő meghatározást, melyet 2006-ban vezettek be a
klinikai gyakorlatba és az FDA 2012-ben hagyta jóvá a használatát (50 év feletti férfiak
esetében, a megismételt biopszia szükségességét eldöntő kérdésben). Bussemakers és
munkatársai [43] írták le elsők között a PCA3 gén vizsgálatot prosztatamasszázs után. Az
értékét nem befolyásolja a prosztata mérete, az életkor, korrelál a daganat volumennel és a
sejtek differenciáltságával, stb. A kezdeti eredmények jobb érzékenységet (44-84%) és 4091%-os specificitást mutattak, így jobb értékelhetőséget jelzett, mint a PSA, de a módszer
standardizációs
nehézsége,
a
célértékkel
(cut-off
érték:
10-51)
kapcsolatos
véleménykülönbségek, valamint a meghatározás jelentős anyagi vonzata miatt még nem
terjedt el a rutin klinikai gyakorlatban [82, 155, 261, 304].
Balla és munkatársai [14] összehasonlították a vizelet PCA3 és a szérum PSA értékeket
tumoros és tumor mentes férfiaknál (20. táblázat).
20. Táblázat:
Vizelet PCA3 és szérum PSA értékek (medián, átlag±SD) alakulása a biopsziás eredmény alapján [14]
PCa (n=85)

Nem PCa (n=371)

Szignifikancia

medián

átlag ± SD

medián

átlag ± SD

életkor (év)

68

67,30 ± 6,29

64

64,16 ± 5,49

p = 0,0003

PCA3 érték

58

80,98 ± 47,58

24

33,40 ± 21,90

p < 0,0001

PSA (ng/ml)

8,7

13,65 ± 9,33

7,61

9,73 ± 4,98

p = 0,0039

A vizelet PCA3 értékek átlaga jelentősen különbözött a PCa-s és a nem tumoros csoport
között.
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Az fPSA és alfrakciói, proPSA és izoformái
Az 1990-es évek óta ismert, hogy a szérum tPSA mellett a szabad frakciója (az FDA engedélyezte,
hogy a prosztata betegségek differenciál diagnosztikájára használják) is több
alegységből/alformából áll [131, 194, 195, 196, 197, 304]. A három fő része mind az inaktív PSA
csoportjába tartozik: proPSA (a prekurzor PSA formák keveréke), természetes formában 7
aminosav N-terminális pro-leader peptidből áll, amely proteolitikus hasítással gyorsan hasad
tovább a [-2]proPSA-ig (p2PSA); benignus PSA (bPSA) (amely főleg a BPH-s betegekben fordul
elő, ahol a PSA-ban két intramole kuláris peptid kötés található a Lys145 és Lys182-es
pozíciókban, és az intakt PSA (iPSA) (amely PSA variánsok keveréke, egy enzimatikusan inaktív
forma, mely nem kötődik az α1-antikimotripszinhez, de pontos szerepe még nem tisztázott) [174].
A proPSA egy 244 aminosavból álló prekurzor fehérje, melyet gyakran [-7]proPSA-ként is
említenek. Ez a forma megtalálható a normál prosztata epitheliumban, de ennek trunkált formáit
is kimutatták. A részek közül a p2PSA a legjelentősebb, mely 239 aminosavból áll, szérumból
kimutatható, és melyet leginkább összefüggésbe hoztak a PCa-val (az első közleményt 1997-ben
Mikolajczyk és munkatársai írták[194]), majd számos vizsgálat igazolta az állítást [52, 88, 194,
195, 228, 231]. Sokoll és munkatársai [286] szerint a p2PSA jól korrelál a daganat
agresszivitásával (Gleason score >7). Rhodes és munkatársai [247] vizsgálata szerint az életkorral
nő a p2PSA értéke: 20-40 év között 2,1%-kal; 50-59 év között 3,4%-kal; 60-69 év között 5,0%kal és 70 év felett 6,7%-kal. A fPSA számos egyéb izoformáját is vizsgálták, pl.: [-5]proPSA, stb.
(a megcsonkított proPSA izoformák nevei a pro-leader aminosavak számát jelentik), és
megpróbáltak összefüggést keresni ezen izoformák és a PCa korai diagnózisa között ‒ főleg a
szürke zónában ‒ de nem növelték meg jelentősen a diagnosztikai eredményességet [107].
p2PSA és staging
Számos vizsgálat igazolta, hogy a 4,00-10,00 ng/ml-es, illetve a 4,00 ng/ml alatti szérum PSA
értékeknél a p2PSA meghatározása és értékelése nagy segítséget nyújt a PCa kimutatásában
[122, 165, 194, 313]. A jelenlegi klinikai gyakorlat szerint a 4,00 ng/ml feletti szérum PSA szint
esetén a PCa diagnózisának megerősítése vagy kizárására el kell végezni a prosztata biopsziát.
A minta szövettani értékelése során számolt Gleason’s score a leggyakrabban használt mutató
a prosztata szövet felépítésének, a tumor differenciáltsági fokának és a malignitásának
jellemzésére [101]. A daganat patológiai karakterének meghatározása sokszor nehézkes a
10,00 ng/ml alatti PSA értéknél. A PCa heterogén természete és biológiai variabilitása (tumor
vascularisatio, multifokalitás) mind-mind befolyásoló tényező. A prosztata tokon való
túlterjedés, a pozitív sebészi szélek és a magas Gleason score egyértelműen összefüggésbe
hozhatók a csökkent túléléssel. A proPSA formák kimutathatóan erősebb összefüggésben
állnak a PCa-val, és az agresszívebb megjelenési formákkal is [108].
A phi (prostate health index)
A felesleges (negatív) biopsziák számának csökkentése és a minél korábbi PCa kimutatásának
érdekében a Beckman Coulter cég kifejlesztett egy matematikai formulát, a phi-t („prosztata
egészség index”), melyben kombinálják a tPSA, fPSA és a p2PSA értékeket (számítása:
p2PSA/fPSA x √tPSA) [303]. Az FDA 2012-ben engedélyezte és jóváhagyta használatát a
biopsziás döntésekhez megfelelő kautélák (50 év feletti férfiak, se PSA érték 2,0-10,0 ng/ml,
negatív RDV érték, kizárólag azonos cég reagenseivel kell a meghatározásokat végezni) mellett.
A phi-nek szignifikánsan magasabbak az értékei agresszív prosztatarák esetén. Számos szerző
a legérzékenyebb paraméternek tartja a phi-t (a PCa-s betegek phi értéke általában 30-35
feletti) [2, 29, 53, 84, 85, 91, 169, 180, 182, 206, 303].
Sun és munkatársai [308] kínai vizsgálatai szerint a phi értéket leginkább az életkor
befolyásolja (két csúcsot mutat, a 30-39 év és a 60-69 év között). Cheng és munkatársai [58]
megállapítása szerint a phi optimális cut-off értéke 21,62 (90%-os érzékenységnél).
Lughezzani és munkatársai [184] szerint a phi alapú nomogram sokat segíthet a jövőben a
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rizikócsoportok kijelöléséhez, és így csökkenthető lesz a felesleges biopsziák száma.
A szerző és munkatársai vizsgálata szerint is a szérum p2PSA és a phi érték egyezett meg
legjobban a klinikai eredménnyel (PCa, BPH és gyulladás esetében) [313, 314].
Bruun és munkatársai [42] a HMD és CAPD terápiában részesülő betegek szérum PSA
vizsgálatát végezték el (21. táblázat).
21. Táblázat:
HMD, CAPD betegek, valamint kontrollok szérum PSA és derivátumainak értékei [42]
Geometrikus középérték

Paraméter

HMD

CAPD

kontroll

p

PSA (ng/ml)

1,05 (0,74-1,51)

0,83 (0,60-1,15)

0,95 (0,93-0,98)

>0,05

fPSA

0,42 (0,31-0,56)

0,33 (0,25-0,43)

0,27 (0,26-0,27)

<0,01

cPSA (ng/ml)

0,60 (0,40-0,90)

0,48 (0,33-0,69)

0,66 (0,64-0,68)

>0,05

%fPSA

39,5 (33,4-46,7)

39,6 (34,1-45,9)

28,1 (27,7-28,5)

<0,0001

Tzanakis és munkatársai [328] vizsgálatuk során azt találták, hogy HMD előtt a betegek
szérum PSA értéke alacsonyabb volt a kontrollokhoz képest, míg a kezelés után 9,5%-kal
emelkedett a PSA szint (a Ht értékük pedig 10,1%-kal nőtt). Ez egyértelműen a
hemokoncentrációra utal, illetve arra, hogy a dializáló hártya nem engedi át a PSA-t.
A nemzetközi irodalom többsége szerint a szérum PSA koncentráció fordítottan arányos a BMI
értékkel (a szérum PSA koncentrációt 5-30%-kal csökkenti az elhízás) [16, 180, 216]. Ennek
az oka nem ismert, ugyanakkor a magas BMI együtt jár alacsony szérum tesztoszteron és
SHBG szinttel, valamint magasabb ösztrogén koncentrációval (talán ez az endokrin zavar
befolyásolhatja a PSA termelést). Banez és munkatársai [16] szerint az elhízott férfiaknak
magasabb a plazma volumenük és alacsonyabb a szérum PSA szintjük, ugyanakkor a BMI
pozitív korrelációt mutatott a PSA tömeggel. (Banez és munkatársai [16], valamint Grubb és
munkatársai [106] meghatározták a PSA tömeget (µg) is az alábbi egyenlet segítségével:
testtömeg (kg0,425) x magasság (m0,725) x 0,2025 x 1,670 x szérum PSA; {azaz: testfelszín
x plazma mennyiség x szérum PSA}). Kim és munkatársai [148] szerint a MetS komponensek
csökkentik a szérum PSA szintet. Li és munkatársai [171] vizsgálataik alapján azt találták, hogy
a dohányzás mértéke fordítottan arányos a szérum tPSA és a fPSA koncentrációval. Grubb és
munkatársai [106] BMI kategóriák szerinti se PSA koncentrációk, PSA tömeg és plazma
volumen összehasonlításának értékeit a 22. táblázatban ismertetjük.
22. Táblázat:
PSA tömeg, szérum PSA szint és plazma volumen összefüggése a BMI kategóriákkal
(átlag±SD, illetve szélső értékek) [106]
Paraméter

BMI kategóriák (kg/m2)
18,5 ‒ 24,9

25,0 ‒ 29,9

30,0 ‒ 34,9

≥ 35,0

n
se PSA
(ng/ml)

7,328

14,331

5,223

1,454

1,27

1,25

1,18

1,07

(átlag,
min-max)
plazma
volumen (l)
(átlag±SD)
PSA tömeg
(µg)

(1,25-1,29)

(1,23-1,26)

(1,16-1,20)

(1,03-1,11)

3,19 ± 0,08

3,41 ± 0,08

3,65 ± 0,08

3,94 ± 0,08

3,78

3,95

3,97

3,82

(átlag,
min-max)

(3,72-3,85)

Szignifikancia

< 0,001

< 0,001

0,12
(3,90-4,00)

(3,89-4,05)

(3,67-3,97)
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Ohwaki és munkatársai [217] japán férfiak vizsgálata során alacsonyabb BMI értéknél
alacsonyabb Ht és PSA értékeket talált, de fordítva ez már nem volt kimutatható.
Reissigl és munkatársai [243] egy éves PCa szűrés eredményét értékelve megállapították, hogy a
21 078 férfi 8%-ánál mértek szérum PSA ≥4,0 ng/ml értéket. Az elvégzett 778 szövettani vizsgálat
25%-ánál diagnosztizáltak PCa-t. 66 fiatal életkorú férfinél, akiknél a se PSA koncentráció <4,0
ng/ml volt, szintén elvégezték a biopsziát és 16 esetben mutattak ki daganatot.
Schröder és munkatársai [267] az ERSPC keretében vizsgálták a szérum PSA értékek
megoszlását, a PPV és a PCa előfordulását (23. táblázat).
23. Táblázat:
A szérum PSA összefüggése a PPV és PCa eredményekkel [267]
PSA (ng/ml)
0,0 ‒ 0,9
1,0 ‒ 1,9
2,0 ‒ 2,9
3,0 ‒ 3,9
4,0 ‒ 9,9
≥ 10,0
összesen

Vizsgált férfiak
száma
(n)
%
3.559
36,4
3,051
31,2
1,198
12,3
702
7,2
1,063
10,9
206
2,1
9 778
100,0

Biopszia száma
(n)
%
183
511
221
174
985
193
2 267

8,1
22,5
9,7
7,7
43,4
8,5
100,0

PCa száma
(n)
%
4
45
30
44
241
109
473

PPV

0,8
9,5
6,3
9,3
51,0
23,0
100,0

2,2
8,8
13,6
25,3
24,5
56,5
20,9

Oesterling és munkatársai [214] voltak az elsők, akik összehasonlították a szérum PSA szintet,
a prosztata nagyságot és a PSA denzitást az életkorral (24. táblázat).
24. Táblázat:
A szérum PSA koncentráció, a prosztata nagyság és a PSAD értékének
(átlag és min-max) összefüggése az életkorral [214]
Paraméter
n
PSA (ng/ml)
átlag
(min ‒ max)
prosztata
nagysága (ml)
átlag
(min ‒ max)
PS PSAD
(ng/ml /ml)

40 ‒ 49

Életkor (év)
50 ‒ 59
60 ‒ 69

70 ‒ 79

165

144

94

68

0,7
(0,5 ‒ 1,1)

1,0
(0,6 ‒ 1,4)

1,4
(0,9 ‒ 3,0)

2,0
(0,9 ‒ 3,2)

23,5
(20,4 ‒ 29,0)

30,7
(23,0 ‒ 37,1)

34,6
(28,0 ‒ 43,7)

35,4
(29,6 ‒ 51,4)

0,03
(0,02 ‒ 0,04)

0,03
(0,02 ‒ 0,05)

0,05
(0,03 ‒ 0,07)

0,05
(0,03 ‒ 0,08)

Rhodes és munkatársai [247] vizsgálata szerint a p2PSA értéke is szignifikánsan emelkedik az
életkorral: 40-49 év között 2,1%-kal; 50-59 év között 3,4%-kal; 60-69 évesek esetén 5,0%kal; míg 70 év felett már 6,7%-kal.
Stamey és munkatársai [294] elemezték 1983 és 2003 közti időszakban a PSA szint és a PCa
összefüggés változását. Jelentősen csökkent a diagnózis felállításakor a férfiak életkora
(64,14±7,67 év vs 59,54±6,93 év); erőteljesen alacsonyabb lett a szérum PSA szint átlaga
(24,41±39,47 ng/ml vs. 7,32±6,65 ng/ml); kisebb lett a tumor mérete; kevesebb volt a
kapszuláris penetráció és a nyirokcsomó/csont áttét, stb. Penson és munkatársai [230] közel
30 év (1973-2001) alatti történteket vizsgált a PCa vonatkozásában, s megállapításuk szerint a
70-es évekbeli 20%-os metasztatikus elváltozás 5%-ra csökkent, az 5-10 éves túlélés
jelentősen megemelkedett, jelentősen csökkent a kórházban töltött időtartam, a radikális
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prosztatektómiák száma erőteljesen csökkent a 65 év felettieknél, míg emelkedett a fiatalabb
generációnál, stb.
Mire használható a szérum PSA (és izoformái, derivátumai, stb.) szint értékelése:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a prosztata betegségek diagnosztikájára
a prosztata elváltozások differenciáldiagnosztikájára
a PCa stádium meghatározására
a PCa terápia effektivitásának nyomon követésére
a PCa recidíva kimutatására
a PCa prognózisának meghatározására
a PCa szűrővizsgálatára

6. Következtetés
A szerző véleménye szerint a PSA még hosszú évekig a prosztata betegségek
alapdiagnosztikájában fog szerepelni. Ugyanakkor a diagnosztikai paraméterek közé feltétlenül
be kellene illeszteni a szérum p2PSA koncentráció meghatározást és a phi értékelést, valamint
a PCA3 kimutatást. Az új markerek kipróbálásával és a jelenleg használatosakkal történő
összehasonlításukkal talán lehetővé válhat egy PCa specifikus biomarker megtalálása. Nem
hagyható figyelmen kívül a PCa szűrés bevezetése a leginkább veszélyeztetettek számára,
hiszen nem engedhető meg, hogy 1 300-1 400 férfi haljon meg egy olyan elváltozásban,
melynek
korai
stádiumú
kimutatása
utáni
terápiával
gyakorlatilag
90-95%-os gyógyulás érhető el.
Összefoglalás
A szerző összefoglalja a prosztata betegségeit, külön részletesen ismerteti a PCa
epidemiológiáját. A magyarországi halálokok mintegy egyharmadáért a daganatos betegségek
felelősek. A magyar emberek daganatos terhe kiemelkedő Európában, az incidenciai és
halálozási adatok szinte a legrosszabbak. A férfiak egyik legjelentősebb rákterhe a PCa szűrési
lehetőség hiányában évi 3 500 - 4700 új beteget diagnosztizálnak, és 1 200-1 500 haláleset
igazol a Nemzeti Rákregiszter. Az 1980-as években úgy tűnt, hogy egy új tumor marker, a PSA
megoldja a PCa korai diagnosztika nehézségeit. Néhány év alatt azonban nyilvánvalóvá vált,
hogy a PSA nem rák, hanem szövet specifikus. Ennek ellenére néhány országban bevezették a
PSA alapú PCa szűrést. Az elmúlt 25-35 év alatt az USA-ban jelentősen emelkedett a PCa
incidencia, míg csökkent a halálozás (a kezdeti emelkedés után), erőteljesen lecsökkent az
előrehaladott és agresszív formájú, valamint a metasztázisos prosztatarák előfordulása. A
dolgozat részletesen tárgyalja a PSA kialakulását, szerkezetét, a koncentrációját befolyásoló
tényezőket, a derivátumokat és az új fejlesztésű markereket, illetve a matematikai modelleket.
A szerző elérhetősége:
E-mail: salgolaszlodr@gmail.com
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
ACP: savanyú foszfatáz; ACS: Amerikai Rák Társaság (American Cancer Society); AFP: α-fötoprotein; AMI: akut
miokardialis infarktus; AUA: Amerikai Urológusok Szervezete (American Urological Association); BMI: testtömeg index
(body mass index); BPH: benignus prosztata hipertrófia/hiperplázia; bPSA: benignus PSA; BRCA1: emlőrák gén 1;
BRCA2: emlőrák gén 2; CA 15-3: karbohidrát -antigén 15-3; CA 125: karbohidrát-antigén 125; CaPSURE: Cancer
of the Prostate Strategic Urologic Endeavor; CAPD: con tinuous ambulantory peritoneal dialysis; CEA:
karcinoembrionális antigén; CMV: Citomegalovírus; CPDR: Department of Defense Center for Prostate Disease
Research; cPSA: komplex PSA; CRC: vastag- és végbélrák; D: Dél; DHT: 5α-dihidrotesztoszteron; DM: diabetes
mellitus; EAU: Európai Urológus Társaság (European Association of Urology); EBV: Epstein-Barr vírus; ERSPC:
European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer; É: észak; FDA: USA Gyógyszer- és Élelmiszerellenőrző
Hatóság (U.S. Food and Drug Administration); fPSA: szabad prosztata specifikus antigén; GFR: glomerulus filtrációs
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ráta; GLOBOCAN: Global cancer burden; HBV: hepatitis B vírus; HCMV: humán citomegalovírus; HCV: hepatitis C
vírus; HHV: humán herpesz vírus; hK: humán kallikrein; hK3: prosztata specifikus antigén; HMD: hemodialízis; Hp:
Helicobacter pylori; HPV: humán papilloma vírus; Ht: hematokrit; IL-6: interleukin-6; iPSA: intakt PSA; KSH:
Központi Statisztikai Hivatal; LUTS: alsó húgyúti traktus tünet együttes; MetS: metabolikus szindróma; MIC-1:
macrophage inhibitory cytokine-1; MIF: cytokine macrophage migration inhibitory factor; MRI: mágneses rezonancia
vizsgálat; n.a.: nincs adat; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; NR: Magyar Nemzeti Rákregiszter; Ny:
nyugat; OEP: Országos Egészségbiztosítási Pénztár; PCa: prosztata rák; PCA 3: Prostate CAncer gene3; PCOS:
policisztás ovarium szindróma; phi: prosztata-egészség index; PLCO: Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer
Screening Trial; proPSA: precursor form of PSA; p2PSA: [‒2]proPSA; PSA: prosztata specifikus antigén; PSAD: PSA
denzitás; PSADT: PSA megduplázásához szükséges időtartam; PSAP: prosztatikus savanyú foszfatáz; PSAV: PSA
gyorsulás/emelkedés; PSMA: prosztata specifikus membrán antigén; RDV: rektális digitális vizsgálat; Rtg: röntgen;
SHBG: szexual hormont kötő globulin; 2TDM: 2-es típusú diabetes mellitus; TGF-β1: transzformáló növekedési
faktor-β1; tPSA: összes prosztata specifikus antigén; TRUV: transzrektális ultrahangvizsgálat; TUR: transzuretrális
reszekció; uPA: urokináz plazminogén aktiváció; USA: Amerikai Egyesült Államok; USPSTF: USA Betegség Megelőző
Szervezet (US Preventive Sevices Task Force); WHO: ENSZ Egészségügyi Világszervezet; %f/tPSA: a szabad/össz
PSA %-os értéke; %p2pPSA: a p2PSA/fPSA %-os értéke
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