
1 

DR. NAGY KÁROLY 

A PROSZTATARÁK SZŰRÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN 

A prosztaták szűrésével kapcsolatban többször is felmerült a kérdés az elmúlt években, hogy 

mennyire hatékony is valójában. 2011-ben az Amerikai Egyesült Államok Megelőző 

Szolgáltatások Munkacsoportja „nem ajánlott” minősítést adott a PSA szűrésnek egészséges 

férfiak esetében, mivel több vizsgálat áttekintését követően arra következtetésre jutottak, 13 

év elteltével sem volt bizonyíték arra, hogy a PSA alapú szűrés életeket mentett volna (vagyis 

csak keveset). Az ajánlás kidolgozásába nem vontak be onkológus és urológus szakértőket, 

továbbá a vizsgálatok értékelésénél több tényezőt hagytak figyelmen kívül. Arra bizonyosan 

rávilágítottak, hogy a jelenlegi szűrésnek hátrányai (hiányai), veszélyei is lehetnek. 

Szeretnénk elöljáróban kiemelni, hogy a jelenlegi bizonyítékok alapján a szűrés szükséges, 

azonban vannak korlátai, és ezt figyelembe kell venni a további döntések meghozatala során. 

Hazánkban a prosztatarák a férfiak daganatos halálozási sorrendjében az előkelő 3-4. helyen 

áll, évi halálozási aránya 1300-1400 fő. Az utóbbi 15 évben gyakorisága hazánkban alig 

változott, hullámzó tendenciát mutat. A betegség kialakulásában kockázati tényezőnek számít 

az etnikai hovatartozás (fekete rassz), az életkor és a családi anamnézis. A betegség ritkán 

alakul ki 45 éves kor előtt (<0,1%), ezt követően azonban előfordulása meredeken emelkedik. 

Az esetek 85%-a 65 év felett kerül felfedezésre, és a 65 év feletti korosztályt 90%-ban 

veszélyezteti a betegség okozta halálozás is. Családi anamnézis esetén a férfiak elsőfokú 

rokonainál 2,5-szer nagyobb a betegség előfordulásának valószínűsége, mint terhelő 

kórtörténet nélküli esetekben. A táplálkozással összefüggő faktorok (hal és fehér húst 

fogyasztóknál alacsonyabb az előfordulás) tisztázására jelenleg is folynak a kutatások.  

Korai stádiumban történő felfedezés esetén a kuratív kezelés (radikális prostatectomia, 

sugárterápia) 80-90%-ban biztosítja a teljes gyógyulást. Magyarországon jelenleg még a 

betegek többségét (kb. 60-70%-ban) előrehaladt, áttétes stádiumban fedezik fel, amikor csak 

palliatív kezelésre van lehetőség. Az Egyesült Államokban történt felmérés alapján a 

prosztatarák szűrése és a korai felismerésre való törekvés 6-8 éves várakozást követően 

eredményezi a halálozás csökkenését. 

Jelenleg a prosztatarák diagnosztikája és szűrése 3 eljárásra alapozott: 

 A prosztata specifikus antigén (PSA) szint mérésére, 

 a rektális digitális vizsgálatra (RDV) és  

 az ultrahang vezérelt transzrektális multiplex biopsziára. 

Ezek közül a PSA teszt és a RDV nagyvonalakban megfelel a „szűrővizsgáltra alkalmas 

módszer” támasztotta kritériumoknak. Azaz költséghatékony, könnyen kivitelezhető, 

mindezeken kívül segít elkülöníteni a klinikailag jelentős eseteket a jelentéktelenektől. 

Azonban sajnos a PSA kimutatás nem elég szenzitív és nem elég specifikus. A PSA-t ugyanis 

nem csak a prosztatarák, hanem az egészséges prosztata epithelsejtjei is termelik, ami annyit 
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jelent, hogy a PSA a prosztatára és nem pedig a prosztatarákra specifikus. 4ng/ml alatti 

értéknél érzékenysége kb. 20%, habár a prosztatarák előfordulása ebben a tartományban is 

eléri a 38%-ot. 4-10ng/ml közötti tartományban a PSA csak a prosztatarák kockázatának 

mértékére utal, mi több a prosztatarákos betegek 25%-ának PSA szintje alacsonyabb az alsó 

határértéknél. Ahhoz, hogy egy szűrővizsgálatot hatékonynak nyilvánítsunk, az szükséges, 

hogy már tünetmentes állapotban kimutassa a betegséget, és ezt követően a megfelelő terápia 

megváltoztathassa a betegség alakulását. Úgy tűnik, hogy a PSA ezt a feltételt kielégíti, 

hiszen több vizsgálat szolgáltatott bizonyítékot, arra vonatkozólag, hogy a PSA olyan 

daganatokra is felhívja a figyelmet, amelyek egyébként rejtve maradnának.  

A PSA szenzitivitásának és specificitásának növelése céljából különböző egyéb paramétereket 

alkalmaznak, mint pl. PSA denzitást (PSA/prosztata súly), PSA velocitást (évenkénti 

növekedési arány), szabad-kötött PSA-t, ill. ennek arányát. Mindezen módosítások némileg 

finomították a prosztatarák és az egyéb prosztatabetegségek elkülönítésének lehetőségét, 

azonban nem oldották meg a túldiagnosztizálás és a következményes túlkezelés problémáját. 

A PCA 3 gén teszt mindenképpen megemlítendő, mivel specificitása 80% felett van, a 

szenzitivitása pedig meghaladja a 90%-ot. Ez azt jelenti, hogy míg a PSA teszt egyáltalán 

nem szelektív az agresszív, kezelésre szoruló prosztatarák vonatkozásában, addig a PCA 3 

teszttel a kezelendő prosztatarákok 85%-át felfedezhetjük. Jelenleg szűrésben, többek között, 

magas ára miatt nem használjuk. 

A prosztatarák szűrésének ellentmondásai és korlátai megnehezítik az eredmény értékelését 

az orvos számára, ugyanakkor a beteget összezavarhatják. A beteget tájékoztatni kell a szűrés 

veszélyeiről és a benne rejlő előnyökről, továbbá az orvosnak tisztában kell lennie azzal, hogy 

a kóros szűrési lelet birtokában mi lenne a következő lépés. Eddig hiányzott az egyértelmű 

bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a szűrés közvetlenül csökkenti a prosztatarák okozta 

halálozást. A szűrés ellenzői azt állították, hogy nem a szűrés következtében csökken a 

halálozás, hanem a szűrés során a daganat 8 évvel korábban fedezhető fel, így csak a „lead 

time” torzító hatásáról van szó. Ezt több vizsgálat is megcáfolta, mint például a Scandinavian 

Prostate Cancer Group (SPGS) vizsgálat, mely 8 éven túl is bizonyította, hogy a radikális 

műtét az aktív követéssel szemben szignifikánsan (8,9% vs. 4,6%) csökkentette a daganat 

specifikus halálozást, valamint az áttétes progresszió veszélyét (27,3% vs. 13,4%). 

Bár a szűrés halálozást csökkentő hatása még napjainkban is kérdéses, számos más olyan 

vizsgálat áll rendelkezésünkre, amelyek a prosztatarák szűrés előnyös hatásait bizonyítják.  

A szűrés kérdésének eldöntésében kiemelkedő European Randomized study of Screening for 

Prostate Cancer (ERSPC) vizsgálat, amelynek eredményei a New England Journal of 

Medicine 2009. márciusi számában kerültek közlésre. A vizsgálat során 82816 50-74 év 

közötti férfit szűrtek prosztatarák tekintetében (PSA évente 1×, ill. RDV emelkedett esetben), 

míg 98184 azonos korosztályú beteg volt a kontroll csoport. A legtöbb centrumnál 4ng/ml 

feletti PSA esetén transzrektális UH vezérelt prosztata biopsziát végeztek. A 4 éves screening 

időszak és az átlagos 8,8 éves utánkövetés során a szűrt betegpopulációban a kontroll 

csoporthoz képest 20%-kal csökkent a prosztatarák okozta halálozás. Továbbá e vizsgálat is 

igazolta, hogy a PSA-szint alapján kimutatott tünetmentes tumorok jelentős többsége jól 

differenciált, kevésbé agresszív, azaz a szűréssel a túldiagnosztizálás és túlkezelés is együtt 

jár. A vizsgálat adatai alapján ez azt jelenti, hogy 1068 férfit kell szűrni és 48-at kuratív 

kezelésben részesíteni, hogy egy ember életét megmentsük.  

Ugyanebben az időszakban jelent meg az amerikai „Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian 

Cancer Screening” vizsgálat (PLCO) eredménye, amely nem igazolta a szűrés mortalitást 

csökkentő hatását. Ennek hátterében számtalan magyarázat állhat, pl. a szűrt betegcsoport 

száma nagyobb volt, a PSA határérték a két vizsgálatban különböző volt, a szűrt populációba 
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olyan betegek kerültek be, akiket már eddig is szűrtek, így a betegcsoport nem volt homogén, 

az utánkövetési idő rövidebb volt (átlagosan 7 év). 

Napjainkban számos ajánlás, áttekintés, információ áll rendelkezésre, amelyek lehetőséget 

biztosítanak, hogy mind a beteg, mind az orvos megfelelő információkat kaphasson a 

betegséggel kapcsolatban. A mindennapi gyakorlatban ritkán születik tájékoztatáson alapuló 

döntés a PSA vizsgálatra vonatkozólag. A közös döntést akadályozza a szűkre szabott 

betegvizsgálati idő, a beteg információ- és egészségügyi műveltségének hiánya. Annak 

ellenére, hogy a szűréssel kapcsolatos problémákat a beteg és orvosa közösen tárgyalja meg, a 

szűréssel kapcsolatos végső döntést a beteg egyéni jellemzői is befolyásolják, pl. a 

betegségtől való félelme, családi halmozódás, a szűrő vizsgálatokkal szemben támasztott 

elvárások. A legtöbb nemzetközi urológus társaság a közös döntést hangsúlyozza. 

Jelen álláspont szerint a PSA szűrés elsősorban az 50-69 év közötti férfiak számára jelenthet 

előnyt, míg 70 év felett a rövidebb életkilátások, ill. a magas fals pozitív arány miatt szerepük 

megkérdőjelezhető. 

Lund, 2014.02.16. 
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