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Kvalita stanovení 
a logika indikace PSA
Reflexní teStování nebo 
respektování požadavku 
KliniKA?

A. Jabor

Laboratorní možnosti vyšetření u onemocnění 
prostaty zahrnují měření celkové koncentrace PSA, 
volné koncentrace PSA a různé možnosti vyjádření 
výsledků: poměr volného a celkového PSA (f/t PSA), 
PSA denzita (poměr celkového PSA k objemu žlázy 
zjištěnému ultrasonograficky), PSA velocita (PSAV, 
rychlost změny koncentrace za čas, určená ze dvou 
měření PSA vzdálených minimálně 1 rok od sebe, 
přepočtená na standardní údaj µg/l za rok), PSA 
doubling time (PSADT, čas, za který se zdvojná-
sobila koncentrace PSA). Urolog vždy kombinuje 

laboratorní výsledky a jejich různá vyjádření s ana-
mnestickými a klinickými údaji (Heidenreich, 2010). 
Pro laboratorní pracovníky je základem spolehlivé 
stanovení PSA a volného PSA. Jsou k dispozici další 
moderní diagnostické postupy, ale nejsou dosud 
jednoznačně inkorporovány v klinických guidelines 
(Sardana, 2008).

stav analytiky podle výsledků eHk
SEKK spolupracuje při hodnocení externí kontroly 
kvality s německým systémem RfB(Referenzinstitut 
für Bioanalytik), takže jsou k dispozici poměrně 
robustní údaje o stavu analytiky ve střední Evropě. 
V tabulce 1 jsou uvedeny koncentrace celkového 
PSA pro kontrolní vzorky A a B cyklu TM1/11 
a koncentrace volného PSA pouze pro kontrolní 
vzorek B. Minimální a maximální koncentrace (arit-
metický průměr s vyloučením odlehlých hodnot, 
MAM) celkového PSA jsou v rozmezí 23,38 až 32,3 
µg/l (vzorek A), 2,395 až 3,45 µg/l (vzorek B) a pro 
volný PSA ve vzorku B 2,159 až 2,91 µg/l.

Tabulka 1. Koncentrace celkového a volného PSA kontrolního cyklu TM1/11. Setříděno podle hodnoty 
celkového PSA (kontrolní vzorek B, šedě). Uvedeny pouze hodnoty dosažené v České republice. Není 
uveden údaj pro TOSOH (1 účastník).

Skupiny  
dle SEKK

Výrobci  
dle SEKK

Celkový PSA 
(µg/l) 
MAM  

Vzorek A

Celkový PSA 
(µg/l) 
MAM  

Vzorek B

Volný PSA 
(µg/l) 
MAM  

Vzorek B

Celkový (volný) 
PSA počet 

účastníků ČR

FPIA, MEIA Abbott 23,38 2,395 2,225 5 (4)
RIA, IRMA Immunotech 24,15 2,645 není údaj 4 (0)
LIA, ILMA Abbott 25,94 2,725 2,555 7 (7)
LIA, ILMA Siemens 

(Bayer)
27,95 2,855 2,25 4 (4)

LIA, ILMA Beckman 
Coulter 
(WHO)

26,26 3,08 2,465 5 (4)

LIA, ILMA Roche 30,49 3,41 2,159 25 (22)
LIA, ILMA Siemens 

(DPC)
29,64 3,445 2,196 15 (17)

LIA, ILMA Beckman 
Coulter

32,3 3,45 2,91 8 (8)

V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty variačních 
koeficientů reprodukovatelnosti stanovení celko-
vého PSA (kontrolní vzorky A a B) a volného PSA 

pouze pro kontrolní vzorek B, který je diagnosticky 
zajímavější (vzorek A pro volný PSA byl na úrovni 
21,2 µg/l).



kl
in

ick
é 

as
pe

kt
y

26

Tabulka 2. Variační koeficienty reprodukovatelnosti (mezilaboratorní variační koeficient) systémů 
používaných v ČR. Setříděno podle hodnoty variačního koeficientu celkového PSA (kontrolní vzorek B, 
šedě). Nejsou uvedeny údaje pro TOSOH - pouze 1 účastník z ČR (celkem 12, CV pro všechny účastníky 
TOSOH 7,85 %). Celkový počet uvádí účastníky německého kontrolního systému RfB (více zemí včetně 
SRN, Rakouska, ČR a SR).

Skupiny  
dle SEKK

Výrobci  
dle SEKK

Celkový 
PSA CV 

(%) 
ČR  

Vzorek B

Celkový 
PSA CV 

(%)  
všichni  

Vzorek B

Volný PSA 
CV  
(%)  
ČR  

Vzorek B

Volný PSA 
CV  
(%) 

všichni  
Vzorek B

Celkový 
PSA počet 
účastníků 
(všichni)

RIA, IRMA Immunotech 1,54 1,21 není údaj není údaj 5
LIA, ILMA Roche 4,36 4,87 5,7 4,74 352
LIA, ILMA Abbott 1,19 5,22 2,11 5,17 84
LIA, ILMA Siemens 

(Bayer)
1,94 6,14 8,53 9,75 71

LIA, ILMA Beckman 
Coulter

4,09 7,29 2,33 7,54 71

LIA, ILMA Beckman 
Coulter 
(WHO)

8,16 8,03 8,53 6,67 10

LIA, ILMA Siemens 
(DPC)

9,36 8,07 7,24 6,22 104

FPIA, MEIA Abbott 9,18 8,28 8,46 7,74 40

Při srovnání podle hodnoty koncentrace v tabulce 
1 (pořadí pro vzorek B s diagnosticky zajímavější 
koncentrací) vyniká heterogenita výsledků jednot-
livých diagnostických postupů. Podobně v tabulce 2 
je vidět, že některé diagnostické soupravy dosahují 
v reprodukovatelnosti mezi laboratořemi variační 
koeficient pod 5 % (celkový PSA, vyšší koncentrace), 
resp. pod 7 % (celkový PSA, nižší koncentrace a vol-
ný PSA), zatímco u jiných se hodnoty pohybují nad 
polovinou TMU (15 % pro celkový PSA, 16 % pro 
volný PSA). Situace je obdobná v ČR i pro všechny 
účastníky kontrolního cyklu (viz komentář supervi-
zorů tohoto cyklu). Z tohoto hlediska je tedy více než 
obtížné pracovat s univerzálními hodnotami cut-off, 
ať již pro celkovou koncentraci PSA, tak pro volnou 
koncentraci nebo pro výpočty z nich odvozené. 

Screening karcinomu prostaty
Otázka screeningu karcinomu prostaty není uzavře-
na z řady důvodů: na straně jedné je výhodou plošný 
screening identifikující pacienty s dosud latentním 
karcinomem prostaty, na straně druhé vede záchyt 
laboratorní metodou k zatěžování pacienta psychic-
ky, dalším bioptickým vyšetřováním a případnou 
léčbou. Nelze přitom spolehlivě odhadnout, zda 
zachycený karcinom pacienta neohrožuje nebo zda 
jde o agresivní nádor. Screening nevede ke snížení 

celkové mortality a mortality na karcinom prostaty 
a nemá benefit u mužů s očekávanou délkou dožití 
10 – 15 let (Ilic, 2011). Přesto se v širším měřítku 
provádí a dochází k (přechodnému) zvýšení inciden-
ce karcinomu prostaty (Schröder, 2010).
Časná detekce se provádí u mladších mužů (40 – 49 
let), vyšší pozornost zasluhují muži s koncentrací 
celkového PSA již 0,6 µg/l a vyšší, jinak se vyšetření 
per rectum a stanovení PSA opakuje po 5 letech, od 
50 let věku pak každoročně. U mužů ve věku 50 let 
a výše se hodnotí vždy více ukazatelů (klinický stav, 
hodnota celkového PSA, PSA velocity, případě poměr 
f/t PSA). Poměr f/t PSA může být urologem indikován 
bez ohledu na dosud používaný koncept šedé zóny (4 
– 10 µg/l celkového PSA), takže je nutné přehodnotit 
benefit používání automatického stanovení volného 
PSA pouze při koncentraci PSA uvnitř šedé zóny. 
V jakékoli věkové kategorii je podezřelý nález per 
rectum důvodem ke zvážení idikace, resp. provedení 
biopsie prostaty bez ohledu na hodnotu PSA.

Reflexní testování
Koncept reflexního testování, kdy laboratoř nastavila 
pásmo koncentrace celkového PSA, pro který byla 
vždy automaticky analyzátorem stanovena koncent-
race volného PSA s automatickým výpočtem poměru 
f/t PSA, byl zamýšlen jako racionální opatření s cílem 
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lépe identifikovat muže s vyšším rizikem karcinomu 
prostaty. Tak jak se postupně snižovaly cut-off hodnoty 
ještě přípustné koncentrace celkového PSA až k úrovni 
kolem 2,5 µg/l a díky lepší organizaci péče naopak 
klesal počet mužů s primárním záchytem celkového 
PSA nad 10 µg/l, stával se koncept reflexního testování 
méně užitečný. Navíc pevná hodnota „šedé zóny“, ve 
které k automatické indikaci stanovení volného PSA 
docházelo, neumožňovala pracovat s hodnotami 
závislými na věku pacienta, ačkoli je známá rychlost 
změny celkového PSA s věkem (kolem 0,1 µg/l za rok). 
Výsledkem je tedy oprávněný požadavek urologů, aby 
se automatické reflexní testování opustilo a volný PSA 
byl indikován výhradně podle požadavku urologa 
bez ohledu na koncentraci celkového PSA. Jedná se 
například o situaci, kdy je negativní nález per rectum, 
celkový PSA pod 2,6 µg/l  a je zvýšená PSA velocita 
nad 0,35 µg/l za rok (NCCN Guidelines, 2010). Tento 
požadavek ale zatím není zakotven v domácích odbor-
ných doporučeních a je tedy vhodné konkrétní způsob 
s urology navrhnout nebo respektovat schémata, která 
jsou v dané lokalitě dostupná (jako příklad lze uvést 
materiály Urologické kliniky, FN Hradec Králové, zpra-
cované podle NCCN Guidelines 2008). Situaci může 
komplikovat spolupráce s praktickými lékaři, pro které 
může být výhodnější zůstat u principu reflexního tes-
tování. Je ale nutné vždy považovat za základ vyšetření 
per rectum, ať již je pacient u kteréhokoli odborníka. 
Screening založený pouze na laboratorním vyšetření 
nemá racionální opodstatnění.

Závěry
1) PSA zůstává základním vyšetřením, které urolog 

v laboratoři při vyšetření prostaty indikuje. Je 
vhodné, abychom kolegům urologům demon-
strovali současný stav analytiky jak pro celkový, 
tak pro volný PSA. Je nutné doporučit, aby 
nedocházelo ke střídání laboratoří při vyšetření 
jednotlivého pacienta. Ve vlastní laboratoři 
metody verifikovat, s ohledem na heterogenitu 
mezi výrobci diagnostických souprav volit tako-
vé, jejichž reprodukovatelnost (mezilaboratorní 
variační koeficient) je přiměřeně nízká a údaje 
výrobce nebo výsledky EHK lze úspěšně kon-
frontovat s vlastními verifikacemi.

2) Hodnocení PSA a volného PSA je pouze částí 
informace, které má urolog k dispozici. Koncept 
„šedé zóny“ (s obvyklou horní mezí 10 µg/l) 
nelze považovat za univerzální, používá se někdy 
pro pásmo indikace vyšetření poměru volného 
a celkového PSA (f/t PSA, indikace při 4 – 10 
µg/l celkového PSA). 

3) Cut-off hodnota (porovnatelná s pojmem horní 
referenční mez) je mezi 2,5 (především pro 
mladší muže) až 3,0 µg/l (Heidenreich, 2008). 

4) Poměr volného a celkového PSA (f/t PSA) pod 
0,20 (20 %) a PSA velocita nad 0,75 µg/l za rok 
(uvádí se i 0,60 µg/l za rok) se u mužů se zvýše-
nými koncentracemi PSA považuje za stav se 
zvýšeným rizikem karcinomu prostaty. Karcinom 
prostaty se vyskytuje pouze u 8 % mužů při f/t 
PSA nad 0,25 (25 %). Běžně se vyšší pozornost 
věnuje mužům s f/t PSA mezi 0,10 – 0,25 (10 – 25 
%), kdy se zvažuje provedení biopsie prostaty. Při 
f/t PSA pod 0,10 (10 %) se karcinom prostaty 
vyskytuje u 56 % mužů a jedná se o stav, kdy je 
biopsie prostaty plně odůvodněna.

5) Indikace stanovení poměru f/t PSA může nastat 
v situacích, kdy je celkový PSA i pod 2,6 µg/l, 
ale pro zvýšené riziko karcinomu hovoří velocita 
> 0,35 µg/l za rok nebo klinické a anamnestické 
údaje. V laboratořích je z tohoto důvodu vhodné 
přehodnotit, resp. opustit používání reflexního 
testování. Existují klinické algoritmy, ve kterých 
je volný PSA indikován urologem při jakékoli 
koncentraci celkového PSA, tj. mimo běžnou 
šedou zónu. Ideálním postupem je dohodnout 
způsob vyšetřování volného PSA po dohodě 
s kliniky daného regionu. 
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