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The Impact of Free/Total PSA Ratio on Prostate Cancer
Diagnosis in Patients with PSA Level Between 2,5-10 mg/dl
Undergoing Transrectal Prostate Biopsy
Transrektal Prostat Biyopsisi Yapılan ve PSA Seviyesi
2,5-10 mg/dl olan Hastalarda Serbest/Total PSA
Oranlarının Prostat Kanseri Tespitine Etkisi
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Özet
Amaç: Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat iğne biyopsisi (TRİB) yapılmış hastaların serbest/ total PSA (s/t PSA) oranlarını patolojik tanıları ile
karşılaştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Mayıs 2012 Aralık 2013 tarihleri arasında PSA değerleri 2,5-10 arasında olup da TRİB yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastalar, s/t PSA oranlarına göre %20’nin altında olan hastalar ve olmayan hastalar olarak ikiye ayrıldı. PSA oranı %20’nin altında olanlar Grup 1, altında olmayanlar ise Grup 2
olarak adlandırıldı. Bulgular: Hastalar gruplandığında, birinci grupta 60, ikinci grupta ise 82 hasta olduğu görüldü. PSA değerleri sırasıyla Grup 1 ve 2 için
7,45 ± 2,14 ve 6,31 ± 1,89 olarak ölçüldü (p=0,067). Birinci grupta 14 hastada (%23), 2. Grupta ise 15 hastada prostat kanseri tespit edildi (%18). PSA
değeri 2,5-10 arasında duyarlılık %100, özgüllük ise %23 olarak tespit edildi. Tartışma: s/t PSA oranının bizim popülasyonumuzda da 2,5-10 arası değerlerde de uygulanabileceği ortaya konulmuştur. Literatürle kıyaslandığında
daha düşük görünen özgüllük oranlarına rağmen yüksek duyarlılık oranları ile
kullanılabileceği görülmektedir.
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Aim: In this study, we aimed to compare the outcomes of pathologic results
of patients underwent transrectal prostate biopsy (TRIB) with free/total PSA
ratio. Material and Method: Patients having a PSA level between 2.5-10 ng/
ml and underwent TRIB were retrospectively analyzed. Patients were divided
into two groups as having a free/total PSA ratio below and over 20%. The ratio below 20% was in Group 1 and over 20% were in Group 2. Results: There
were 60 patients in Group 1 and 82 patients in Group 2. PSA levels were 7,45
± 2,14 and 6,31 ± 1,89 for groups 1 and 2, respectively (p=0.067). Fourteen
patients in Group 1 (23%) and 15 patients in Group 2 (18%) were diagnosed
with prostate cancer. Sensitivity was 100% and specificity was 23% when
PSA level was between 2.5 and 10. Discussion: Free/Total PSA ratio can be
applied to PSA levels between 2.5 and 10. Even though it has a low specificity, with high sensitivity, it can be used in urologic practice.
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Giriş
Prostat kanseri, dünyada erkek popülasyonunda görülen en sık
kanserdir. Beş ve altıncı dekatta sıklığı artar [1]. Prostat spesifik antijenin (PSA) üroloji dünyasına girmesi ile prostat kanserine çok daha erken tanı konulmaya başlanmıştır. Bu belirteç sayesinde pek çok hastaya, hastalık ilerlemeden, erken donemde
tanı koyulmakta ve tedavi edilebilmektedir [2].
Ancak PSA organa özgül bir belirteç olmakla birlikte, maalesef
hastalığa özgü bir belirteç değildir. Bu sebeple, her PSA yüksekliği prostat kanseri tanısı koyduramamaktadır. Bu belirteci daha
özgül bir hale getirmek amacı ile yaşa özgü PSA, serbest/total
PSA oranı, PSA dansitesi, PSA hızı gibi değişiklikler kullanılmaktadır [3, 4].
Biz bu çalışmada, kliniğimizde transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi (TRİB) yapılmış hastaların serbest/ total PSA (s/t PSA) oranlarını patolojik tanıları ile karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Kliniğimizde Mayıs 2012 - Aralık 2013 tarihleri arasında (Prostat Spesifik Antijen) PSA yüksekliği nedeniyle TRİB yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Bu hastalar arasında biyopsi öncesi parmakla rektal muayenede patolojik bulgu
tespit edilen, PSA değeri 10’un üzerinde olan hastalar çalışma
harici bırakıldı. Geri kalan 142 hasta, total ve serbest PSA değerleri, total ve serbest PSA oranları, biyopsi sırasında kaydedilmiş olan prostat hacimleri ve patoloji sonuçları ile değerlendirildi. Bu hastalara lokal anestezi ile TRİB uygulandı. Tüm hastalardan 12 kadran biyopsi alındı.
Hastalar, s/t PSA oranlarına göre %20’nin altında olan hastalar
ve olmayan hastalar olarak ikiye ayrıldı. PSA oranı %20’nin altında olanlar Grup 1, altında olmayanlar ise Grup 2 olarak adlandırıldı. Hastalarda tedavi sonrası gelişen komplikasyonlar da tespit edilerek çalışma için kullanıldı.
İstatistiksel analiz
Verilerin analizi SPSS for Mac 20.0 paket programında yapıldı. Sürekli değişkenlerin dağılımının normale yakın olup olmadığı Shapiro Wilk testiyle araştırıldı. Tanımlayıcı istatistikler sürekli değişkenler için ortalama ± standart sapma olarak, kategorik değişkenler ise olgu sayısı ve (%) şeklinde gösterildi. Gruplar
arasında ortalamalar yönünden farkın önemliliği Student’s t test
ile incelendi. Parametrik olmayan değişkenler ise Fisher’s exact
test ile değerlendirildi. p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Tüm biyopsi yapılmış olan hastaların ortalama hasta yaşı,
63,35±8,32 idi. Hastaların total PSA değerleri ise 6,79±2,08
idi. bu değerler oranlandığında, total/serbest PSA oranı ise
%11±0.1 olarak bulundu. Hastalarda ölçülen ortalama prostat
hacmi 48,68± 19,79 ml olarak bulundu.
Hastalar gruplandığında, birinci grupta 60, ikinci grupta ise 82
hasta olduğu görüldü. Birinci grupta ortalama hasta yaşı 68,80
± 9.22, 2. Grupta ortalama hasta yaşı 63,02 ± 7,63 idi (p=0.585).
PSA değerleri sırasıyla Grup 1 ve 2 için 7,45 ± 2,14 ve 6,31
± 1,89 olarak ölçüldü (p=0,067). Prostat hacimleri 1. Grup için
47,02 ± 16,72, ikinci grup için ise 56,14 ± 38,49 idi (p=0,058).
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Birinci grupta 14 hastada (%23), 2. Grupta ise 15 hastada prostat kanseri tespit edildi (%18). PSA değeri 2,5-10 arasında duyarlılık %100, özgüllük ise %23 olarak tespit edildi.
Patolojik olarak değerlendirme yapıldığında, iki grupta toplam
beş hastada ASAP (Asiner Small Asiner Proliferasyon), yedi hastada yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi (HGPIN),
yedi hastada kronik prostatit, 29 hastada prostat kanseri ve 94
hastada benign prostat hiperplazisi (BPH) sonucu alındı. İstatistiksel değerlendirme yapıldığında, 1. Grupta prostat kanseri yakalama oranı, 2. Gruba göre anlamlı daha fazla olarak tespit edildi (p=0,048).
Tartışma
s/t PSA oranları, PSA yüksekliği durumunda son yıllarda prostat
kanseri ayrımında oldukça gözde bir şekilde kullanıma girmiştir.
PSA değeri kimi araştırmacılara göre 4 ng/ml’nin, kimi araştırmacılara göre ise 10 ng/ml’nin üzerinde gerçek anlamda yüksek
kabul edilmekte ve bu değerlerde hastalara prostat kanseri insidansı arttığı için kesin olarak biyopsi önermektedirler [5]. Bu değer ile, genellikle BPH’nin üst sınırı kabul edilen 2,5 ng/ml’nin altı
değerler arası ise gri zon olarak kabul edilmektedir. İşte s/t PSA
oranı gri zondaki bu hastalar için anlamlı kabul edilmektedir [6].
1990’li yıllarda başlatılan European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) çalışmasında, PSA taraması araştırılmış, İtalya’da gri zon olarak 3-4 ng/ml PSA değeri seçilmiştir [7].
Serbest PSA, PSA molekülünün alfa 1 antikimotripsin molekülüne bağlı olmadan serumda serbestçe taşındığı izo-formudur
[8]. Serbest PSA değerinin benign hastalıklarda daha çok yükseldiği gösterilmiştir [9], bu durum da s/t PSA oranı yükseldikçe
hastalığın benign olma ihtimalinin arttığını göstermektedir. Bu
oran için farklı eşik değerler tanımlanmıştır. Catalona ve arkadaşları, PSA 4-10 ng/ml arasında iken s/t PSA oranında eşik değer olarak %25 değeri alındığında prostat kanserlerinin %95’ine
teşhis konulabildiğini, hastaların da %20’sine gereksiz biyopsi
yapılmayacağını öne sürmüşlerdir [10]. Başka bir çalışmada, bu
oran %22’nin altına düştüğünde hastaların %30’unda yanlış biyopsilerin önüne geçilirken %98 prostat kanseri yakalanabileceği bildirilmektedir. [11]. Bu oran, bir diğer çalışmada %23’e çekildiğinde, %21,4 oranında kanser saptanabildiği ve gereksiz biyopsilerin de %18 azaltılabileceği öngörülmüştür [12].
Çin kaynaklı bir çalışmada, PSA değerleri 2,5-20 ng/ml arasında olan hastaların prostat biyopsi sonuçları incelenmiş, serbest
PSA seviyesinde düşme olduğunda prostat kanseri tespit etme
ihtimalinin arttığı gözlenmiş ancak PSA seviyesinin 2,5-20 ng/
ml arasında olduğu vakalarda total PSA seviyesi ile s/t PSA oranı arasında anlamlı fark bulunmadığı belirtilmiştir [13]. Başka bir çalışmada ise PSA seviyesi 2,1- 10 ng/ml arasında değişen 1277 erkek hasta çalışmaya dahil edilmiş ve bu hastaların prostat kanseri tespit oranları araştırılmış. Araştırmada s/t
PSA oranlarının prostat kanseri tespitinde oldukça önemli olduğu vurgulanmıştır [14]. Üstün ve arkadaşları ise, s/t PSA eşik değerini %20 aldıklarında duyarlılık seviyesini %90, özgüllük seviyesini %44 bulurken, %10 aldıklarında bu oranlar sırasıyla %44
ve %78 olarak bulunmuştur [5]. Bir diğer çalışmada ise 43 hastalık bir grup oluşturulmuş, bu grupta prostat kanseri olan hastalar ile olmayanlar karşılaştırılmıştır. s/t PSA oranları prostat
kanseri olan ve olmayan olgularda sırasıyla %28 ve %35 olarak
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bulunmuştur [15].
Avrupa Üroloji Birliği kılavuzlarında, f/t PSA<0,1 olduğunda biyopside %56 oranında, f/t PSA oranı >0,25 olduğunda ise %8
oranında prostat kanseri yakalanabildiğini belirtmişlerdir. Ancak
hangi oranın kullanılması gerektiği belirtilmemiştir [16]. Amerikan Üroloji Birliği ise kılavuzunda biyopsi yapılacak hasta seçerken s/t PSA oranının kullanılabileceğini ancak herhangi bir öneride bulunmak için yeterli veri olmadığını ve hastaya vereceği
yarar/zarar oranının net olmadığını bildirmektedir [17].
Güncel olarak, PSA alt siniri 2,5 ng/ml alındığında PCA3, -2
proPSA ve prostat health index (phi) gibi güncel tedaviler devreye girmiştir. Bu tedaviler için detaylı çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalar doğrulanmadan, PSA basarisini arttıran modifikasyonların kullanımı kılavuzlarda önerilmektedir [16].
Çalışmamızın limitasyonları arasında düşük hasta sayısı, hastaların detaylı patolojik incelemesinin yapılmamış olması, prospektif ve randomize olmaması sayılabilir.
Bizim çalışmamızda, eşik değer %20 alındığında iki grup arasında prostat kanseri yakalama oranları karşılaştırıldığında ise, 1.
Grupta anlamlı daha yüksek prostat kanseri yakalama oranları
bulunduğu tespit edildi. s/t PSA oranı, genel olarak pek çok çalışmada, ya 2,5-4 ya da 4-10 ng/ml arası değerler için uygulanmakta bizim çalışmamızda bu oranın bizim popülasyonumuzda
da 2,5-10 arası değerlerde de uygulanabileceği ortaya konulmuştur. Literatürle kıyaslandığında daha düşük görünen özgüllük oranlarına rağmen yüksek duyarlılık oranları ile kullanılabileceği görülmektedir.
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