
Prostat biyopsilerinin % 80'inden 
fazlasının düşük dereceli veya hiçbir 
şekilde prostat kanseri hücresi 
bulunmadığı tespit edilmiştir.1

Tek başına yapılan PSA testi sonucu 

hastaları gereksiz biyopsiye ve uzun 

süreli yan etkilere maruz 

bırakabilmektedir. 

Çıkan PSA miktarına göre adlandırılan 

"Gri bölge" sonuçları, yorumlanacak 

kesin bir kılavuza sahip değildir.

Prostat Kanseri Testi'nin Farkları
Prostat Kanseri Testi, hastanın kan dolaşımında ki tümör hücrelerini (CTC) tespit eder. CTC'ler yaklaşık 20 yıldır kapsamlı bir 
şekilde çalışılmaktadır. Ancak son zamanlarda kullanımı güvenilir hale gelerek kanser için biyolojik belirteç olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. CMx Platformun'da kullanılan patentli nadir hücre tespit yöntemi, özel bir kaplamaya sahip mikro-akışkan bir çip 
kullanır. Hedef hücrelerin çipe bağlanması sayesinde dolaşımdaki tümör hücreleri izole edilebilir ve daha fazla boyama ve analiz 
için muhafaza edilebilir. Tescilli bir yazılım platformu ile de CTC'ler analiz edilir ve sayılır.7
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1 tüp kan örneği merkeze 

gönderilir.

Anormal hücrelerin izlerini 

bulmak için kapsamlı testler 

yapılır.

Test raporunuzu 2 hafta 

içinde çıkar.

Klinik Uzmanlarımız herhangi 

bir sorunuz olduğunda 

cevap verir.
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Genkord'un basit kan testi sayesinde 
gereksiz biyopsi sayısını %90 azaltabilir. 

CellMax Life - Genkord 
CellMax'ın ve Genkord'un hedefi; tescilli, basit ve doğru kan testleriyle, tedavi edilebilir bir aşamada 
kanseri tespit ederek kanser ölümlerini ortadan kaldırmaktır.

Yüksek afiniteli çift-bazlı 
bağlanma sağlayan özel 

antikor modifikasyonu

Patentli kirlenmeyen yüzey 
işlemi, spesifik olmayan 
adsorpsiyonu azaltır

Yüksek çözünürlüklü, yüksek 
verimli görüntüleme için 
geliştirilen tescilli yazılım

Giriş

Mikro-akışkan Çip
En İyi Yakalama Etkinliği için 

Etkileşimlerin Sayısını En Üst Düzeye 
Çıkarır...

Doğru Hücre Sayımı
Boyama ve Görüntüleme

CTC

CK20/DAPI

DAPI

CK20

CTC

CTC

CTC
Biyomimetik Lipid Katman
hücrelerin bağlanmasını en üst 

düzeye çıkarır.

PSA Seviyeniz 
4-10 ng/ml ise
Gri Bölge

PSA Seviyeniz
4-10 ng/ml ise
"Gri Bölge"
   hastası olduğunuzu unutmayın.

Artık, "Gri Bölge" hastaları için 
özel olarak geliştirilmiş basit bir 
kan testi ile hekime biyopsinin ne 
zaman yapılması gerektiği 
hakkında olanak tanır.
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Prostat kanseri, erken tanı konması durumunda neredeyse %100 sağkalım oranına sahiptir.2 Standart tarama testi (PSA) dünya 

çapında tanınmasına rağmen, kansere özgü olmayan prostat büyümesinden, prostatit veya üriner sistem hastalıkları gibi kanserli 

olmayan durumlara bağlı olarak yanlış pozitif çıkmasına neden olur. Özellikle "gri bölge" dediğimiz PSA seviyesi 4-10 ng/ml olan 

hasta grupları için bahsettiğimiz durum ortaya çıkabilir.3,4,5 ”Gri bölge" hasta yönetimi için herhangi bir fikir birliği olan rehber 

bulunmadığından prostat biyopsilerinin yaklaşık % 80'i kanser yönünden negatif çıkmaktadır1. Gereksiz yere binlerce insanı zararlı yan 

etkenlere maruz bırakmaktadır.

Özellikle hastanın 4-10 ng/ml aralığında bir PSA testi sonucuna sahip olması durumunda CellMax Life birlikteliği ile sunduğumuz 

Prostat Kanseri Testi doktorların uygulayacağı klinik yönetim için daha kesin bilgiler sağlar. Tescilli, klinik olarak onaylanmış CellMax 

CTC platformu ile güçlendirilen bu basit kan testi, doktorlara prostat kanseri olasılığını ve biyopside garanti edilip edilmediğini 

belirlemenize yardımcı olan küçük prostat spesifik dolaşımdaki tümör hücreleri (CTC) izlerini saptamaktadır.

Klinik olarak kanıtlanmış PCT testinin amacı klinisyenlerin hastalık

ve tedavi üzerine daha doğru karar vermesini sağlamaktır.

CellMax Prostat Kanseri Testini 
Kimler Yaptırmalı?

45-70 yaş arası erkekler

PSA değeri 4-10 ng/ml olanlar

Prostat kanseri tanısı hiç konulmamış hastalar

Son 6 ay içinde herhangi ürolojik bir operasyon 

geçirmeyenler

PCT Testi:"Gri Bölge" PSA Test Sonuçlarında 
Teşhis İkileminin Çözülmesi İçin Yeni Bir Yöntem

Basit bir kan testi ile yapılması

İnvaziv ve ışın olmayan bir yöntem olması

Prostat kanserine özel kanda dolaşan kanser hücresini 
belirlemesi 

PSA için alınan kandan çalışılabilir. Ayrı bir kana ihtiyaç 
duyulmaz.

Tayvanlı nüfusta klinik olarak kanıtlanması

Gereksiz biyopsilerden ve tehlikeli yan etkilerinden uzak 
olması

Klinik Çalışma
CellMax Life'ın Prostat Kanseri Testi (PCT), hastaya 

tıbbi olarak bir biyopsi yapılması gerekip 

gerekmediğini belirlemek için 4-10 ng/mL arasında 

"gri bölge" PSA düzeyleri olan erkekler için spesifik 

olarak tasarlanmış kan temelli bir testtir. Test, 

dolaşımdaki tümör hücresi (CTC) sayısı ve hastanın 

çevresel spesifik değişkenleri göz önüne alınarak 

PCT skoru hesaplanır. PCT skoruna göre hastaları 

sınıflandırır ve gereksiz biyopsileri belirgin bir 

şekilde azaltır. Rastgele seçilen hasta grubunda 

yapılan kontrollü bir çalışmada PCT; %90 

doğrulukla, yüksek duyarlılık (% 80) ve spesifite (%

94) göstermiştir5. Testin yüksek performans

özellikleri prostat kanserini saptamada kabiliyetini

göstermiştir.
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Vaka Çalışmaları: CellMax PCT Testi "Gri Bölge" PSA Test 
Sonuçlarındaki Belirsizliği Ortadan Kaldırır

Klinik Vaka Çalışması 1

Yaş

Semptomlar

Aile Öyküsü

PSA Test Sonucu

58

Babası 60 yaşında prostat kanseri olmuş

7

Klinisyenler başlangıçta bu hastaya PSA skoru, aile öyküsü ve yakın 

zamandaki klinik semptomlar göz önüne alındığında biyopsi 

düşünmüştür.

Hasta ve ailesi biyopsi tavsiyesi üzerine tereddüt içindeydiler.

Klinisyenler, hastanın sınıflamasına yardımcı olmak için CellMax 

Prostat Kanseri Testi talimatı verdi. 

PCT skoru, yüksek dereceli kansere sahip hastanın olasılığını 

azalttığını ortaya koydu.

İdrar tahlili ve DRE'i tetkikleri tedavi edilebilir bir idrar yolu 

enfeksiyonu (sistit) olduğunu doğruladı.

Hasta Test Sonucu

Sonuç: Negatif (PCT Skor: 48)
Özet Sonuç:

Yorum:

PSA seviyeleri 4-10 ng / mL'nin aralığında ise, CellMax Prostat Kanseri Testi'ni yıl bazında düzenli aralıklarla 
yaptırın.

Gereksiz Biyopsiden Kaçınan Hasta

Geceleri aşırı idrara çıkma; idrar çıkışında zayıflık ; 
idrara çıkma sırasında keskin ağrı

Klinik Vaka Çalışması 2

52

Yok

4

Ürolog, hastanın düşük riskli klinik özelliği göz önüne alındığında  

CellMax Prostat Kanseri Testi'ni önerdi ve hastanın yeniden 

değerlendirilmesine karar verildi.

PCT skoru, yüksek dereceli kansere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Prostat biyopsisinde bezin sol tarafında Gleason grade 4 + 3 = 7 

prostat kanseri olduğu tespit edildi.

Hastaya açık radikal prostatektomi uygulandı ve 2 cm tümörü 

tamamen çıkarıldı. 

Hasta Test Sonucu

Hastanın Tedavi Yönetimini Değiştirme

Sık idrara çıkma ; perineumda hafif ağrı

Sonuç: Pozitif (PCT Skor: 69)
Özet Sonuç

Yorum:

Üroloğu ve kişisel bakım uzmanının tavsiyesi üzerine gözlem altında olmasını önerdiler. 

Prostat Kanserine Özgü Belirteç Testi
Gereksiz Biyopsileri Azaltabilir 

Adenokarsionama 
için pozitif prostat 
biyopsi ihtimali 
artmaktadır. 

Adenokarsionama 
için pozitif prostat 
biyopsi ihtimali 
azalmaktadır.

Yaş

Semptomlar

Aile Öyküsü

PSA Test Sonucu

Bu bireyin PCT skoru 48'dir ve bu 65'lik kiritik değerinin altındadır. Prostatik adenokarsinoma için pozitif biyopsi olma 
olasılığının azalması ile korelasyon gösterir.

Bu bireyin PCT skoru 69'dir ve bu 65'lik kiritik değerinin üstündedir. Prostatik adenokarsinoma için pozitif biyopsi 
olma olasılığının artması ile korelasyon gösterir.




