
1

VALOAREA SAP ŞI PSA REFERITOR LA SCINTIGRAMA OSOASĂ A
PACIENŢILOR CU O BOALĂ PROSTATICĂ

A. Oertl1, Sandra E. Bălan2, D. Jonas1, G.M. Oremek2

1 Spitalul Universităţii Johann-Wolfgang-Goethe, Secţia Urologie
2 Spitalul Universităţii Johann-Wolfgang-Goethe, Laboratorul Central, Theodor-Stern-Kai 7
D-60590 Frankfurt am Main, Germany

Corespondenţă: S. Bălan, Zentrallabor, Zentrum der Inneren Medizin, Klinikum der Johann
Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main, Germania, Email: balan@online.de

Abstract
The aim of this study was to compare the diagnosis value of skeletal alkaline phosphatase
(SAP) and prostatic specific antigen (PSA) with skeletal scintigram in patients with prostatic
cancer. PSA and skeletal AP (SAP) were measured by Tandem-R-OstaseTM Assay (IRMA)
and Tandem-R-PSA-Assay. 64 patients with prostatic cancer, 20 of them in stage D2 were
involved. Patients with a prostatic cancer and bone metastases show remarkable increased
skeletal AP concentrations with median concentration of 50 ng/ml SAP and 95 ng/ml PSA.
Patients without bone metastases have a lower median concentration of SAP at 10 ng/ml
which is within the normal range and PSA concentration of 40 ng/ml. Six out of 20 patients at
stage D2 showed a significant increase of SAP and even of PSA before bone metastases were
seen by skeletal scintigraphy. We conclude when skeletal metastases are assumed in patients
with prostatic cancer, a combination of skeletal scintigram and measurement of SAP seems to
be of advantage to recognize patients with bone metastases earlier.
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Introducere

Cancerul de prostată este una dintre cele mai frecvente surse de metastaze osoase, afectând
predominant scheletul axial [1,2,3,4,5]. Evoluţia metastazelor osoase produce schimbări
locale în echilibrul normal al remanierii osoase produse de către osteoblaşti. Celulele
cancerului de prostată stimulează activitatea osteoblaştilor, în aşa fel încât metastazele tind să
devină sclerotice.
Scopul acestui studiu este de a determina dacă AP-ul scheletal este util în diagnosticul
metastazelor osoase.

Pacienţi şi Metodă

64 de pacienţi cu carcinom prostatic au fost analizaţi, 20 dintre aceştia în stadiul D2. Pacienţii
au fost observaţi timp de 2,5 ani. PSA-ul şi controlul fosfatazei alcaline osoase au fost făcute
la fiecare 3 luni. Au fost măsurate concentraţia serului fosfatazei alcaline osoase (SAP) şi
antigenul specific prostatic (PSA).
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Pentru determinarea SAP-ului s-a utilizat o probă monoclonală dublu imunoradiometrică,
Tandem-R-OstaseTM, Hybritech. PSA-ul s-a măsurat printr-o probă dublă monoclonală
imunoradiometrică Tanden-R-PSA, Hybritech [6,7].

Rezultate

La probanţii sănătoşi am găsit o valoare medie a SAP-ului de 11,8 ng/ml şi a PSA-ului de 2,8
ng/ml. Au fost consultaţi 6 pacienţi cu o creştere semnificativă a SAP-ului şi PSA-ului. La
aceşti pacienţi scintigrama osoasă indică în fiecare caz metastaze osoase. Pacienţii cu
carcinom prostatic metastatic au o concentraţie a PSA-ului ridicată (media 95 ng/ml). La
pacienţii fără metastaze osoase concentraţia SAP-ului a fost de 10 ng/ml, această valoare fiind
normală, iar concentraţia PSA-ului a fost de 40 ng/ml.
În figurile 1 şi 2 se poate urmări evoluţia concentraţiilor PSA-ului şi SAP-ului la un pacient
cu cancer de prostată dezvoltând metastaze osoase, după un tratament chirurgical. Scintigrame
osoase de control făcute pre- şi postoperator nu au indicat existenţa vreunei leziuni. După 25
de săptămâni s-a constatat o creştere a SAP-ului corespunzător metastazelor osoase în
scintigrama osoasă.

Fig. 1. Evoluţia concentraţiei PSA-ului la pacienţii cu cancer de prostată la 25 de săptămâni
după tratamentul chirurgical
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Fig. 2. Evoluţia concentraţiei SAP-ului la pacienţii cu cancer de prostată la 25 de săptămâni
după tratamentul chirurgical

Concluzii

Indicatorii biochimici ai resorbţiei şi formării osoase au fost anormal crescuţi la pacienţii cu
boli osoase metastatice. Indicatorii funcţiei osteoblastice, ca de exemplu SAP-ul, par să fie
folositori la diagnosticarea şi tratarea pacienţilor cu malignităţi ce produc metastaze osoase.
În studiul nostru markerul osos, SAP-ul, arată o corelaţie semnificativă cu ambele, prezenţa
metastazelor osoase şi nivelul activităţii scheletale. O corelaţie strânsă poate fi stabilită cu
apariţia scintigramelor osoase patologice [8,9,10,11].
În concluzie, când sunt suspectate metastaze osoase la pacienţi cu carcinom prostatic este
avantajoasă o combinaţie diagnostică a scintigramei osoase şi o evaluare a SAP-ului ca
indicator senzitiv.
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