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ÖZET
Günümüzde, Prostat kanseri erkek popülasyonunda en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden birisidir. Bu sebeple yaygınlaşan
prostat kanseri taraması, insidasının artmasına, hastalığa spesifik
survinin uzamasına neden olmuş, ancak aynı zamanda fazla tanı
ve tedaviyi doğurmuştur. Prostat kanserinin tanısı, tarama yöntemi olarak kullanılan serum PSA ölçümü ve parmakla rektal muayeneye dayanmaktadır. Bilindiği gibi PSA, prostat organına özgün
olmakla birlikte prostat adenokanserine spesifik değildir. Benin
prostat hiperplazisi ve prostatit gibi hastalıklarda da yüksek serum PSA değerleri saptanabilir. Diğer bir deyişle, tek başına serum
PSA ölçümü prostat kanserinin tesbit edilebilmesi açısından spesifitesi düşük bir yöntemdir; yanlış pozitif sonuçlara ve gereksiz biyopsilere neden olmaktadır. Serum PSA ile ilgili bu kısıtlılığın varlığı son yıllarda yeni belirteçlerin arayışına yol açmıştır.

ABSTRACT
Prostate cancer is one of the most encountered health problem
in male population. Therefore, extensive screening for prostate
cancer has led to increased incidence, improved disease specific
survival, but also to overdiagnosis and overtreatment. The diagnosis of prostate cancer depends on DRE and measurement of
serum PSA, used for screening method. PSA is unique for prostate
gland but not specific to the prostate adenocancer. High serum
PSA levels can also be determined in diseases like BPH and prostatitis. In other words, the specificity of serum PSA measurement
in detecting prostate adenocancer by itself is lower and causes
numerous false positive results and many unnecessary biopsies.
The limitations of serum PSA have led to active investigation of
new biomarkers in recent years.

Prostat kanserinin tanısında ve prognozunun değerlendirilmesinde kullanılmak üzere idrarda çok sayıda protein, moleküller, DNA ve
RNA içerikli belirteçler saptanmıştır. Bu testler içerisinde en ümit verici olanı idrarda PCA3 ölçümüdür. Birçok çalışmada prostat kanseri tanısında PCA3 testinin yararlılığı ispatlanmıştır ve bazı çalışmalar
PCA3 testinin prognostik değerinin de olabileceğini belirtmektedir.

Numerous protein, molecules, DNA or RNA markers in urine are
explored in order to improve detection and prognostic evaluation of prostate cancer. Within these tests PCA3 measurement in
the urine is the most hopeful one. Several clinical studies have
demonstrated the utility of PCA3 for the diagnosis of prostate
cancer and some studies suggest that PCA3 may also have prognostic value.

Günümüze kadar yapılan çalışmalara göre PCA3 idrar testi prostat biyopsi sonuçlarını öngörmede serum PSA testini desteklemede en iyi
testtir. Ayrıca geleneksel serum belirteçlerine göre tanısal kesinliğinin
daha fazla olduğunu gösteren klinik anlamlılığı da ispat edilmiştir.

Up to now, the PCA3 urine test is probably the best test among
urine markers to support serum PSA for predicting biopsy outcome. Also, it has proven clinical relevance, providing greater diagnostic accuracy than traditional serum biomarkers.
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S

erum PSA ölçümünün rutin uygulamaya girmesi ve kullanımındaki yaygınlık nedeniyle prostat kanseri günümüzde erkek popülasyonun en sık karşı karşıya kaldığı sağlık problerinden biri olmuştur (1, 2). Prostat kanserinin erken tanısı tarama yöntemi olarak kullanılan serum PSA ölçümü ve parmakla rektal muayeneye dayanmaktadır. Bu amaçla serum PSA testinin sıkça
kullanımı, daha fazla prostat kanseri saptanmasını sağlamakla birlikte negatif biyopsi oranlarını da anlamlı ölçüde artırmıştır. Diğer taraftan, Avrupa Randomize Prostat Kanseri Tarama Çalışmasının (ERSPC)
yedi ayrı ülkeden 162,243 erkekte yaptığı çalışmasında serum PSA
testi kullanımının prostat kanserine bağlı ölümü %20 oranında azalttığı ancak fazla tanı ihtimalini arttırdığı gösterilmiştir (3). Yani, prostat
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kanser taramasının esas hedefi olan kansere bağlı mortaliteyi azaltma oranı kanser tesbit oranına göre daha düşüktür.
Bilindiği gibi PSA, prostat organına özgün olmakla birlikte prostat kanserine spesifik değildir. Benin prostat hiperplazisi ve prostatit gibi hastalıklarda da yüksek serum PSA değerleri saptanabilmektedir. Diğer bir deyişle, tek başına serum PSA ölçümü prostat kanserinin tesbit edilebilmesi açısından ideal spesifisiteye sahip değildir.
Serum PSA ölçümünün bu kısıtlılığı spesifitesi daha yüksek ve tedavi için esas hedef olan yüksek riskli prostat kanserine sahip alt grupları tanıyabilecek belirteçlerin arayışını arttırmıştır. Bu nedenle her ne
kadar çeşitli PSA dinamikleri (serbest PSA, PSA dansitesi, PSA artış
hızı...v.b) kullanılmış olsa da serum PSA’nın prostat kanserinin tesbiti
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Gen metilasyonu sonucu ortaya çıkan idrar
belirteçleri prostat kanseri tanısında kullanılabilecek gibi görülse de prospektif geniş serilere ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir.

Tablo 1. İdrarda tesbit edilebilen prostate kanser belir teçleri.
Belirteç Tipi

Belirtecin Adı
DNA metilasyonu

DNA Temelli Belir teçler

RNA Temelli Belir teçler

GSTP1

Glutatyon S Transferaz

8-OhdG

8 Hidroksi-deoksi Guanozin

PCA 3

Prostat Kanser Antijeni 3

ETS gen füzyonları

TMPRSS2 ve ETS

AMACR

α- metal koenzim A racemase

GOLM1

Golgi membrane protein 1

SPINK1

Serin peptidaz inhibitor, Kazal Tip 1

TFF3

Trefoil factor 3

TERT

Telomeraz revers transkriptaz

ANXA3

Anneksin A3

MMP

Matriks metalloproteinaz

Proteomik ve
metabolomikler
İdrar PSA

Protein Belir teçleri

c-met

Hepatosit büyüme faktörü

VEGF

Vasküler endotelyal büyüme faktörü

Transferrin
SRD5A2

Steroid 5 alfa reduktaz tip 2

Survivin

Diğer

PIP

Prostatik inhibin benzeri peptid

TMSB15A

Timozin beta 15 A

Sarkozin

aşamasında hala arzu edilen seviyeye ulaşılamamıştır.

siyonu ile idrarda metilasyon belirteçlerinin
saptandığı bilinmektedir.

Son on yılda idrarda ölçülebilen, prostat
kanserine daha spesifik olan ve agresif hastalığı tanıyabilecek yeni belirteçlerin klinik
kullanımına yönelik umut verici gelişmeler
olmaktadır. Günümüze kadar bu konuyla ilgili olarak idrarda pek çok moleküller çalışılmıştır (Tablo 1). Bu derlemede, prostat kanserini tanımada ve kansere bağlı mortaliteye
sebep olabilecek riskli tiplerini tahmin etmede kullanılabilecek idrar belirteçleri arasında
ön plana çıkanların klinik kullanımı tartışılacaktır.

Hipermetilasyon
sonucu
glutatyon-Stransferaz yokluğu (GSTP1) prostat kanserinde en sık bildirilen moleküler değişikliktir (4). GSTP1, DNA’yı serbest radikallere karşı korumaktadır. İdrarda GSTP1 metilasyonunun analizi çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir
(5-11). Bu çalışmalarda artmış GSTP1 metilasyonunun prostat kanserini saptamaya yönelik spesifitesi %93 ile %100 arasında, sensivitesi ise %21.4 ile %38.9 arasında bildirilmektedir (6, 8-10). Ancak prostat masajı sonrasında alınan idrarın değerlendirilmesi sonucunda sensivitenin %75’e yükseldiği tesbit edilmiştir (8). Farklı DNA bölgelerinin metilasyonu sonucu ortaya çıkan idrardaki belirteçler tek başına veya kombine kullanılarak prostat kanserini ve agresifliğini saptamadaki etkinliği açısından çalışılmış ancak
birbirinden çok farklı spesifite ve sensitivite oranları bildirilmiştir (12-14). GSTP1’in de
kombinasyona dahil edildiği bu çalışmalarda sadece GSTP1’in en iyi diagnostik performansı gösterdiği belirtilmiştir.

DNA metilasyonu
Genlerin promotor bölgesindeki sitozinguanin adacıklarının metilasyonu tümör
supresör gen inaktivasyonunda ana mekanizma olarak kabul edilir. Değişik genlerdeki
hipermetilasyonun malignite ile ilişkili olduğu gösterilmiş ve prostat kanserinde de çeşitli DNA metilasyon belirteçleri incelenmiştir. Metilasyon spesifik polimeraz zincir reak-
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Metilasyon dışında prostat kanseri tanısında kullanılabilecek başka DNA-bazlı idrar
belirteçleri de araştırılmıştır. Serum PSA seviyesi 4-10 ng/ml arasında olan hastalarda
yapılmış az sayıda çalışmada idrarda artmış
8-hidroksideoksiguanozin seviyesinin ve heterozigosite kaybının prostat kanserini tanımada anlamlı olabileceği gösterilmiş ancak
geniş serilere gereksinim olduğu vurgulanmıştır (15-17).

PCA3
PCA 3 (önceki adıyla DD3) geni ilk defa
1990’ların ortalarında prostat kanserli dokuda izole edilmiştir. Dokuzuncu kromozomda yerleşik olan bu genin herhangi bir spesifik proteni kodladığına dair veri henüz yoktur (non-coding mRNA). Bu RNA belirtecinin
prostat kanserinde biomarker olabileceği
ise 1999’da PCA3 mRNA’nın artmış ekspresyonunun radikal prostatektomi materyallerinde normal dokuya göre kanserli dokuda daha fazla bulunduğunun gösterilmesiyle gündeme gelmiştir (18). Günümüze kadar
tesbit edilmiş prostat kanserine en çok spesifik olan gendir.
Revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemiyle PCA3 mRNA ekspresyonunun normal prostat dokularında saptanmaması belirtecin bu yönüyle de
prostat kanserine spesifik olduğunu ortaya
koymuştur (18). Prostat doku örneklerinin
kullanıldığı pek çok çalışmada PCA3 mRNA
ekspresyonunun normal dokuya oranla adenokarsinomlu dokuda yaklaşık 66 kat daha
fazla arttığı ve %10’dan az prostat kanser
hücresi olan spesimenlerde de 11 kat artmış olduğu gösterilerek bu belirtecin kanser
spesifikliğine dikkat çekilmiştir (19, 20, 21).
PCA3 mRNA’nın lökositlerde saptanmaması ve sadece vücut sıvılarında varlığının gösterilmesi de prostat kanseri tanısında bir idrar belirteci olarak kullanılabileceğini göstermiştir (19). RT-PCR bazlı PCA3 testi ile rektal muayene sonrası alınan ilk idrarda prostat kanser hücrelerinin saptanması Hessel ve
ark.ları tarafından tariflenmiştir (20). Test için
örnek toplanması konusunda objektif olarak standart bir yöntem yoktur. Genel kabul
gören yaklaşım prostatı lateralden medial’e
doğru sağmaktır. Prostat’ın her lob’u ayrı
ayrı 3 kere güçlü bir şekilde (prostat yüzeyinde yaklaşık 1cm’lik çöküntü oluşturacak şe-
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kilde) sıvazlandıktan sonraki ilk 20-30 cc’lik
idrar alınarak ölçüm yapılır (22).
RT-PCR bazlı idrarda PCA3 tayini yönteminin
sensitivitesi %67, spesifisitesi ise %87 olarak
bildirilmiştir (20). Bu yöntem ile PCA3 tayininin uzun ve zorlu bir süreç gerektirmesi sebebiyle daha basit ve hızlı bir yöntem olan
TMA (transkripsiyon aracılı amplifikasyon
paneli, APTIMA®) bazlı PCA3 testi günümüzde yerini almıştır ve FDA tarafından onaylanmıştır (22).
Prostat biyopsisinde kanseri tesbit edebilme
olasılığını tahmin edebilmek amacıyla geliştirilmiş olan PCA3 skoru kantitatif bir ölçüm
yöntemidir ve PCA3 mRNA / PSA mRNA olarak tarif edilmiştir (22). Kantitatif TMA bazlı PCA3 testinin biyopsi sonuçlarını öngörmedeki etkinliğini değerlendiren çalışmalarda, ortalama PCA3 skorlarının pozitif biyopsi saptanan grupta negatif biyopsi saptanan gruba ve prostat kanseri için risk taşımayan sağlıklı gruba göre daha yüksek saptandığı bildirilmiştir (22, 23). Bu çalışmada
sensitivite %69, spesifite %79 olarak bildirilmiş ve PCA3 skoru için eşik değer 50 olarak belirtilmiştir. Bir başka çalışmada PCA3
skoru <5 olan hastalarda pozitif biyopsi oranı %14, ≥100 olanlarda ise %69 olarak bildirilmiştir (24). Haese ve ark.’ları re-biyopsi sonuçlarını öngörmede yüzde serbest PSA ile
PCA3 testinin tanısal doğruluğunu karşılaştırdıkları çalışmasında PCA3 testini daha üstün bulmuşlardır (25).
PCA3 skorunun prostatektomi piyeslerindeki tümör volümü, evresi ve Gleason skoru ile ilişkisini değerlendiren pek çok çalışma
mevcuttur. PCA 3 skoruyla tümör hacmi ve
Gleason skoru ile arasında korelasyon olmadığını gösteren çalışmalar mevcutsa da tümör hacmi, grade’i ve evresi ile arasında yakın ilişkiye sahip olduğuna dikkat çeken çalışmalarda mevcuttur çalışmaların çoğunda
yüksek PCA 3 skoru ile tümör hacmi ve evresi arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekmektedir (26, 27, 28). Daha önce bir veya iki negatif biyopsi öyküsü olan toplam 463 hastanın dahil edildiği çok merkezli bir çalışmada
klinik anlamlı prostat kanseri olan hastalarda
klinik önemsiz kanseri olanlara göre PCA3
skorlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (25). Aynı çalışmada, klinik T2 kanserlerde
T1c kanserlere göre daha yüksek PCA3 skoru saptanmış ve PCA3 skorunun ekstrakapsüler yayılım için bağımsız prediktif bir faktör olduğu vurgulanmıştır. Balcerczak E ve
ark ise PCA3 mRNA’nın iyi ve orta diferansiye
tümörlerde yüksek grade’li tümörlere göre
daha yüksek oranda tesbit ettiklerini bildirmişlerdir (29).
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İleriye dönük iyi bir prostat kanseri belirteci olabileceğine dair olumlu verileri olan
PCA 3 skorunun, literatürdeki çalışmaların
sonuçlarına göre klinik kullanımını dört başlık altında toplamak mümkün olabilmektedir. Negatif biyopsi ve düşük PCA3 varlığında konservatif takip, negatif biyopsi ve yüksek PCA3 varlığında ileri görüntüleme yöntemleri (MRG), pozitif biyopsi ve düşük PCA3
varlığında aktif takip ve son olarak pozitif biyopsi ve yüksek PCA3 varlığında mutlak tedavi yaklaşımının tercihi bugünkü bilgilerimiz ışığında doğru olacaktır (30). Bu noktada
PCA3 skoru için eşik değer tartışması gündeme gelmektedir. Henüz üzerinde konsensusa varılmış ortak bir “cut-off” değeri olmasa da birkaç çalışmada eşik değer olarak 35
alınmış ve sensitivite ve spesifite arası optimal dengeyi bu eşik değerin sağladığı gösterilmiştir (24, 25, 31). Bunun yanı sıra başka çalışmalarda eşik değerinin 26 ya da 50
olabileceği vurgulanmıştır (23, 32). Eşik değerlerindeki uyumsuzluk bu çalışmalardaki
hasta karakteristikleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Gerçek ve doğru bir validasyon için geniş
serili daha homojen gruplara ihtiyaç vardır.

ETS Gen Füzyonları
Androjen bağımlı transmembran serin 2 gen
(TMPRSS2) ve E26 (ETS) transkripsiyon faktörlerinin füzyonunun varlığı insan prostat
kanserinde gösterilmiştir (33). Sonrasında,
ETS füzyonunun prostat kanseri gelişmesi ve agresivitesi ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalarla bu RNA belirteçlerinin klinik
kullanımı gündeme gelmiştir (34). Laxman
ve ark’larının yaptığı bir çalışmada 19 prostat kanserli hastanın 8’inde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle postprostatik masaj sonrası alınan idrar örneklerinde TMPRSS2-ETS füzyonu belirteçleri gösterilmiştir (35). Serum PSA seviyesi 3 ve üzerinde olan, prostat biyopsisi alınan 108 prostat
kanserli hastayı içeren bir başka çalışmada
TMPRSS2-ETS füzyonunun prostat kanserini
tanımada sensitivitesi %37, spesifisitesi ise
%97 olarak bildirilmiştir (36). Ayrıca yazarlar
TMPRSS2-ETS füzyonunun prostat biyopsisi
gleason skoru ile anlamlı ilişkisinin olmadığını vurgulamışlardır. İlginç olarak PCA3 ile
kombine edildiğinde sensitivitenin %73’e
çıktığı bildirilmiştir.
Sonuç olarak, yapılmış çalışmalarda
TMPRSS2-ETS füzyonunun non-invaziv prostat kanseri ile ilişkili olduğu görülmüş olmakla birlikte prostat kanserinin prognozu
ile ilişkisi konusunun aydınlatılması açısından ek çalışmalara gereksinim vardır.

AMACR
α-metilaçil koenzim A racemase (AMACR)
yağ asitleri dal zincirlerinin peroksizmal
β-oksidasyonu regüle eden bir enzimdir
ve günümüzde AMACR için immün boyama yöntemiyle prostat biyopsilerinde atipik
lezyonlara prostat kanseri tanısı konulması için satandart olarak kullanılmaktadır (37).
AMACR idrar örneklerinde mRNA ve protein seviyeleri şeklinde tespit edilebilmektedir.
Yapılan bir çalışmada AMACR skoru idrarda
AMACR RNA’sının PSA RNA’sına oranı şeklinde tarif edilmiş ve prostat kanseri için prediktif olduğu gösterilmiştir (38). Ouyang ve
ark’ları çalışmalarında üriner AMACR skorunun prostat kanserini tespit etmede serum
PSA ölçümüne üstün olduğu belirterek sensitivite ve spesifisite değerlerini sırasıyla %70
ve %71 olarak rapor etmişlerdir (39). Ayrıca,
yazarlar PCA3 ile birlikte kullanıldığında sensitivite ve spesifite değerlerini sırasıyla %81
ve %84 olarak saptandıklarını not etmişlerdir. AMACR ile ilgili bu olumlu verilere rağmen çalışma sayısının henüz yeterli olmayışı onun klinik kullanımı önündeki en büyük
engel olmaktadır.

GOLM1
Golgi membran protein 1’in net olarak fonksiyonu bilinmemektedir. Ancak prostat kanserli dokularda artmış GOLM1 ekspresyonu gösterilmiştir (40). Araştırmalarda artmış
GOLM1 ekspresyonunun prostat kanseri için
prediktif olduğu ve idrarda artmış GOLM1
mRNA’sının prostat kanserini tanımada %51
sensitif ve %71 spesifik olduğu gösterilmiştir (41, 42).
İdrarda mRNA bazlı belirteçlerin kombine
olarak kullanıldığı ve prostat kanseri için prediktif olabilecek çoklu mRNA belirteç analiz
paneli oluşturmak amaçlı yapılmış çalışmalarda bu tür panellerin klinik kullanıma geçmesi için geniş serili çalışmalara ihtiyaç duyulduğu aşikardır (41, 43).

İdrarda PSA
İlk defa 1980’li yıllarda idrarda PSA varlığı
tespit edilmiştir (44). Serum PSA konusunda
oldukça yoğun araştırmalar yapılmış olmasına rağmen günümüze kadar idrar PSA’sıyla
ilgili yeterli çalışmalar yapılmamıştır. İlk işenen idrarda tesbit edilen PSA’nın orta ve son
akım idrardan elde edilen PSA’ya göre lokal PSA üretimini daha iyi temsil ettiği gösterilmiştir (45). Ayrıca Radikal prostatektomi sonrasında da belli bir düzeyde idrar
PSA’sının tesbit edildiği de aynı çalışmada
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belirtilmiştir. Çok merkezli iki çalışmada, idrar PSA oranının, total serum PSA tayini ve
serbest-total PSA oranı tayininine göre prostat kanserini tanımada serum PSA değeri gri
zonda (2,5-10 ng/ml) olan hastalarda daha
üstün olduğu belirtilmiştir (46, 47).
Anneksin A3
Anneksin A3 hücre diferansiyasyonu ve
migrasyonunda görevlidir. Over adenokanseri ve kolorektal kanseri ile ters ilişkisi gösterilmiştir (48). Prostat kanserinde de “western blot” yöntemiyle idrarda anneksin A3
tayini gösterilmiştir (49). Anneksin A3 serum PSA tayinini tamamlayıcı olarak kullanılmakta ve prostat kanseri ile zıt ilişkilidir.
Total veya serbest PSA oranına göre anneksin A3 ve PSA kombinasyonu prostat kanserini tanımada daha üstün olduğu gösterilmiştir (49).

Matriks metalloproteinazlar
Matriks metalloproteinazlarının bazı tümörlerde tümör büyümesi, invazyonu ve metastazında rolleri olduğu bilinmektedir (50).
Roy ve ark’ları çalışmalarında idrar matriks
metalloproteinazlarının prostat kanserini tanımadaki spesifisite ve sensitivitesini sırasıyla %82, %74 olarak bildirmiş ve metalloproteinazlardan MMP9’un prediktif bir faktör
olabileceğini vurgulamıştır (51).

Proteomikler ve metabolomikler
Proteomikler ve metabolomikler prostat
kanseri için araştırılan idrar belirteçlerine
yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Yukarıda
bahsedilen DNA ve RNA bazlı belirteçlerle
saptayamadığımız post-translasyonel değişikliklerin ve total protein ekspresyon seviyelerinin erken saptanması imkanını sağlamaktadır (52, 53). İdrarda ilk saptanan proteomik kalgranulin B (MRP-14)’dir ve idrarda
MRP-14 tayininin kanser ile normal dokuyu
%67.4 sensitivite, %71.2 spesifisite ile ayırt
edebildiği gösterilmiştir (54). Buna karşın
idrar MRP-14 düzeyi ile prostat kanseri arasında bir ilişki olmadığını belirten çalışmada mevcuttur (55). Çok merkezli bir çalışmada rektal muayene ve biyopsi öncesinde ilk
idrarda 12 adet üriner peptid araştırılmış ve
bu panelin prostat kanserini %91 sensitivite
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ve %69 spesifisite ile saptadığı gösterilmiştir (53).
1126 metabolitin 262 idrar örneğinde değerlendirildiği bir çalışmada glisin aminoasidinin N-metil derivesi olan sarkozinin prostat kanserinde idrarda miktarının arttığı ve
hastalık progresyonu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (56). Sarkozin Kolin ve Betain metabolizmasının ara ürünü olmakla beraber
prostat dokusuna ve prostat kanserine spesifik değildir. Her ne kadar idrarda yüksek
sarkozin düzeyi ile prostat adenokarsinomu
arasında bir ilişki olabileceğini işaret eden
yayınlar olsa da yakın dönemde yapılan başka bir çalışmada böyle bir ilişkinin olmadığı
ve idrar sarkozin seviyesinin prostat adenokanseri için bir belirteç olamayacağı bildirildi (56, 57).
Prostat kanserinin tanınması ve agresif
kanserin saptanması konusunda delta katenin, hepatosit büyüme faktörü, timozin β15, prostatik inhibin benzeri peptid,
5α-redüktaz tip 2 gibi birçok protein bazlı idrar belirteci çalışılmıştır. Ancak bu çalışmalar pilot çalışmalardır ve doğrulayıcı sonuçlar henüz yoktur (58-62).

Endoglin (CD 105)
Çok yakın dönemde ve az çalışılmış olan olası belirteçtir. Enfeksiyon ve tümör anjigenezi sırasında endotel hücrelerinde ekspresyonu artan tip 1 homodimerik integral transmembran glikoproteindir (63). Bir çalışmada idrar endoglin düzeyi ile serum PSA’nın
karşılaştırılmasında endoglin için “ROC” eğrisi altındaki alan 0.72 iken PSA için 0.50 olarak bulunmuştur (p<0.01) (64). Ancak bu belirteç ile ilgili daha çok çalışmalara ihtiyaç
vardır.

Telomeraz
Telomerler, kromozomların terminal kısımlarında yerleşimli olup DNA ve protein içeren
yapılardır. Telomerik sonlanmaları sentezleyen ve koruyan enzim ise Telomeraz Revers
Transkriptaz enzimidir. Meid ve ark’ları
prostat masajı sonrası alınan idrar örneklerinde bu enzimin artmış aktivitesini prostat kanserinde tespit etmiş olup sensitivite ve spesifisite’sinin sırasıyla %58 ve %100

olduğunu bildirmişlerdir (65). Aynı çalışmada yazarlar Gleason skoru ile artmış telomeraz aktivitesi arasındaki anlamlı ilişkiyede
dikkat çekmişlerdir.
Prostat kanseri için idrar belirteçlerinin araştırılması konusunda sonuçları etkileyebilecek bazı faktörler mevcuttur. İdrar örneğini
toplama yöntemi konusunda net bir standardizasyon yoktur ancak genel kanı prostat
masajını takiben alınan ilk idrarın değerlendirilmesi yönündedir (66). Çünkü muayene
sonrası ilk idrar prostatik ve üretral sekresyonlar açısından zengindir (67). Ayrıca orta
akım idrarının yeterli ayrıma imkan vermediğini bildiren çalışmalar da mevcuttur (53).
Prostat masajının nasıl alınacağı konusu optimize edilmemiştir ve geniş serilerle standardize edilmesi sensitivite ve spesifiteyi artırabilir. Son olarak bu belirteçler için maliyet
analizlerinin yapılması kullanımı belirleyen
bir diğer faktör olarak karşımıza çıkacaktır.

Sonuç
Serum PSA düzeyinin prostat kanserini tesbit edebilmedeki mevcut olan düşük spesifisitesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda idrarda belirteç arama süreci devam edecektir. İdrarda belirteç aramanın esas yöntemi
olarak da çoğunlukla prostatın rektal tuşe
ile sağılmasıyla beraber tümöre bağlı ortaya çıkabilecek pek çok moleküllerin (angiogenez faktörleri, büyüme faktörleri, sitokinler, proteinler...v.b.) prostatik üretraya itilerek
idrarla beraber dışarı atılan bu moleküllerin
saptanması esasına dayanmaktadır. Ancak,
prostat kanserinin heterojenik yapısından
dolayı tek bir belirtecin teşhiste yer almasından ziyade pek çok belirtecin içinde olduğu
birbirini tamamlayan belirteçler panelinin
kullanılacak olması muhtemeldir.
Prostat kanserinde idrar belirteçleri konusunu araştıran çalışmalar arasında çalışma
grupları, idrar toplama, dondurma ve saklama yöntemleri ve laboratuar teknikleri konusunda farklılıklar mevcuttur. Bu nedenle bu çalışmaları birbirleriyle karşılaştırmak
zordur. Ancak bütün bu belirteçler içerisinde günümüzde idrarda PCA3 belirtecinin biyopsi sonuçlarını öngörmede serum PSA tayini yönteminin en iyi destekçisi ve klinik
kullanım için en uygun olduğu kanaati destekleyecek bilimsel veriler mevcuttur.
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