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Úvod:

V pilotním projektu jsme optimalizovali multiplexní analýzu močových onkomarkerů pro karcinom prostaty,
konkrétně PCA3, AMACR, TRPM8 a MSMB. Naším současným cílem bylo validovat tuto metodu na rozšířeném souboru
pacientů a také otestovat další vybrané transkripty a klinické parametry (PSA index) za účelem zlepšení selekce pacientů
pro rebiopsie prostaty

Soubor pacientů a metody:

V hlavním souboru 299 mužů (121 CaP, 178 BPH) jsme provedli vyšetření již dříve
optimalizovaných močových onkomarkerů (PCA3, AMACR, TRPM8 a MSMB s normalizací na KLK3). Z toho bylo 266
pacientů s PSA hladinami 2,5-10 ng/ml. Bylo také testováno 10 pacientů s karcinomem prostaty s nižšími hladinami PSA a
23 mužů s benigním nálezem na prostatě a vyššími hladinami PSA. V menším souboru (69 CaP a 77 BPH) jsme
analyzovali také další vybrané transkripty (CD45, EpCAM, EZH2, Ki67, PA2G4, PSGR, RHOA, TBP). Vždy byla po masáži
prostaty odebrána a centrifugována první porce moči a buněčný sediment byl stabilizován v lyzačním pufru. Následně byla
provedena izolace RNA, reverzní transkripce a kvantitativní PCR pro vybrané transkripty. Výsledky byly statisticky
zpracovány s ohledem na klinicko-patologické parametry (procento volného PSA, zánět v benigní tkáni, Gleason skóre a
stádium nádoru).

Multivariátní logistický regresní model pro PCA3, AMACR a PSA index

AUC: 0,73
senzitivita 69 %
specificita 63 %

Výsledky a závěr
Ve skupině pacientů vyšetřovaných na čtyři optimalizované biomarkery bylo pozorováno, že PCA3, AMACR, TRPM8 a
PSA index rozlišují karcinom prostaty od benigní hyperplazie (AUC 0.59, 0.56, 0.60 a 0.66, resp.). Společné hodnocení
těchto parametrů vykazovalo AUC 0.73 (senzitivita 69% při specificitě 63%).
% volného PSA, AMACR, EZH2, PCA3, TRPM8 signifikantně rozlišují karcinom prostaty od benigní hyperplazie (p<0,05)
Společné hodnocení procenta volného PSA a močových markerů PCA3, AMACR a TRPM8 přispívá ke zpřesnění indikace
biopsie prostaty a umožní tak odlišit pacienty, kteří jsou ušetřeni rebiopsií prostaty.
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