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Személyes beszélgetések alkalmával urológusok és onkológusok közül többen is úgy vélték, hogy 

szerintük a PSA mérése alapján nem lehet megbízható szűrési eljárást kialakítani, fölépíteni; ha 

mégis, annak nincs kellően szilárd alapja. 

Ebben a dolgozatban arra kívánok rámutatni, hogy ez a nézet és vélemény, bár látszólag 

helyesnek és elfogadhatónak tűnik, azonban mégsem lehet vele azonosulni és azt magunkévá 

tenni. 

A tudományos életben gyakran találkozunk ilyen hozzáállással, ami abból adódik, hogy nem 

tudjuk a fölmerült kérdést, problémát egzakt módon kezelni. Ilyenkor heurisztikus következtetés 

alkalmazására kényszerülünk, mert valamilyen megoldást mindenképpen keresni, találni kell! 

Nem tárhatjuk szét – tehetetlenségre utalva – két karunkat, hogy ezzel is jelezzük: semmit sem 

tehetünk, megoldás nincsen! 

* 

Induljunk ki abból, hogy PSA értéket akkor is mérhetünk, ha a biopszia nem mutat ki rákot. A 

PSA értékének alakulását (ingadozását) nem feltétlenül minden esetben okozza prosztatarák 

(megléte). Alacsony szinten az értékek jelentősnek tűnő változását valamilyen kóros állapot (pl. 

fertőzés, gyulladás) is előidézheti, okozhatja. 

Jelölje A azt az eseményt, hogy a vizsgált személynek (páciensnek) prosztatarákja van. A B 

esemény pedig azt, hogy a vizsgált személy PSA értéke ≤c, ahol c állandó. (Statisztikai adatok 

valamilyen átlaga!) Ekkor a B esemény azt jelenti, hogy a PSA értéke nagyobb c-nél (PSA>c); 

P(B)=1-P(B). 

Jelölje továbbá P(A|B) annak a valószínűségét, hogy az A esemény bekövetkezik, feltéve, hogy B 

bekövetkezett. Legyen P(A|B)=p1>0; P(B|A)=p2; P(A|B)=p3. Ezek ismeretében határozzuk meg az 

A és B események valószínűségét, vagyis a P(A) és P(B) értékét. 

Valószínűségszámítás alkalmazásával belátható, hogy: 
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Ha a p1, p2, p3 valószínűségeknek különböző értékeket adunk, akkor képet kapunk a P(A) és P(B) 

valószínűségek alakulásáról. A gyakorlatban c értékét (statisztikai eljárás alapján) úgy választjuk 

meg, hogy p2 nulla, p3 pedig az egy számérték közelébe essék. 

Ha p2=0, p3=1, akkor 

(3)   P(B)=0; P(B)=1; P(A)=1. 

Ebben az esetben a vizsgált személynek 1 valószínűséggel prosztatarákja van. 

A közöltekre való tekintettel az alábbi heurisztikus következtetésre jutottunk: 

Ha PSA>c, akkor nagy a valószínűsége (majdnem biztosra vehető), hogy a páciensnek rákos 

daganata van. Másképpen: minél nagyobb mértékben múlja felül a PSA értéke c-t, annál 

hihetőbb, hogy a páciens rákos. 

Itt és most erre volt szükségünk. Ez szavatolja nagy valószínűséggel a szűrés biztonságát, ez 

támasztja alá és teszi lehetővé a PRO-FILTER alkalmazásának jogosságát. Az így elérhető 

pontosság és megbízhatóság a gyakorlat számára elegendőnek bizonyul(hat), s nem hozható fel 

alaposabb indok az eljárás mellőzésére. – Lehet más megoldást keresni, de a sztochasztikus 

szkémáról kauzális szkémára nem lehet áttérni! A problémában a véletlen elkerülhetetlenül 

szerepet játszik, azzal számolni kell. 
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