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ÖNSÖZ 

İnsanlarda kanserin ilk kanıtları olan fosilleşmiş kemik tümörleri eski 

Mısır’daki  insan mumyaları ve eski el yazmaları arasında bulunur. 

Kansere dair ilk yazılı kayıtlar olan Edwin Smith papirüsü, meme 

kanseri  hakkında bilgiler içeriyordu. 1940’larda Dr. Charles B. 

Huggins’in çalışmaları, bilim adamlarının tüm kanser hücrelerinin 

davranışlarına ait öngörülerini değiştirmiş ve ilerlemiş kanserlerin 

tedavi ihtimaline dair umut vermiştir. Günümüzde kanser ile savaş 

tüm hızıyla devam etmekte olup, tüm kanser türleri için yeni tedavi 

arayışları halen devam etmektedir. Dünya çapında yer alan kanser 

vakalarının %10’undan fazlasının ürolojik kanserler sonucu meydana 

geldiği bilinmektedir. Yaşlı nüfusun hızla artmasına paralel olarak 

ürolojik kanserlerde de meydana gelen artış, üroonkolojiye olan ilgiyi 

daha da artırmıştır. Bu kitap özellikle üroonkolojiye ilgi duyan üroloji 

uzmanlarına yardımcı olması amacıyla yazılmıştır. Aşırı bilgi üretimi 

hangi bilginin kanıta dayalı yararlı bilgi olduğu konusunda zorluklara 

neden olmaktadır. Yoğun bir emeğin ürünü olan bu kitapta tüm 

ürolojik kanserlerle ilgili güncel tanı ve tedavi algoritmalarına hızlı bir 

şekilde ulaşmak mümkündür. Kitabın yazımı esnasında bölüm 

yazarlığı yapan birbirinden değerli meslektaşlarıma teşekkürlerimi 

sunmaktan  büyük bir mutluluk duyarım. 

Okuyan herkese yararlı olması dileğiyle… 

 Dr. Emrullah DURMUŞ 

Dr. Fesih OK 
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EPİDEMİYOLOJİ: 

Renal hücreli karsinom, tüm kanserlerin yaklaşık %3'ünü temsil eder 

ve en yüksek insidans Batı ülkelerinde görülür [2,3]. Renal hücreli 

karsinom, böbrek içindeki en yaygın katı lezyondur ve tüm böbrek 

malignitelerinin yaklaşık %90'ını oluşturur. Erkeklerde kadınlara göre 

1.5:1'lik bir baskınlık vardır ve yaşlı popülasyonda insidansı daha 

yüksektir [3,5]. 

ETYOLOJİ: 

Yerleşik risk faktörleri, sigara,obezite ve hipertansiyon gibi yaşam 

tarzı faktörlerini içerir. [3,5]. Yakın tarihli bir sistematik derlemede 

diyabetin de zararlı olduğu bulunmuştur [6]. Böbrek kanseri olan 

birinci derece bir akrabaya sahip olmak, RCC riskinin artmasıyla da 

ilişkilidir. En etkili profilaksi sigaradan kaçınmak ve obeziteyi 

azaltmaktır [3,5]. 

HİSTOLOJİK TANI: 

Renal hücreli karsinomlar, 2016 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

sınıflandırmasında tanımlanan geniş bir histopatolojik varlık 

yelpazesini içerir [ 4,7]. Üç ana RCC tipi vardır: şeffaf hücre 

(ccRCC), papiller (pRCC tip I ve II) ve kromofob (chRCC). 

Histolojik tanı, RCC tipinin yanı sıra; nükleer derece, sarkomatoid 

özellikler, vasküler invazyon, tümör nekrozu ve toplayıcı sistem 

invazyonu ve peri-renal yağ doku, pT ve hatta pN kategorilerinin 

değerlendirilmesi ile yapılır. WHO/ISUP (Uluslararası Ürolojik 
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Patoloji Derneği) derecelendirme sistemi, Fuhrman derecelendirme 

sisteminin yerini almıştır [ 4] . 

Şeffaf hücreli RCC 

Genel olarak, iyi sınırlıdır ve genellikle kapsülü yoktur. Kesik yüzeyi 

altın sarısıdır, sıklıkla hemoraji ve nekroz ile birliktedir. 3p 

kromozomunun kaybı ve 3p25 kromozomunda von Hippel-Lindau 

(VHL) geninin mutasyonu sıklıkla bulunur. Von Hippel-Lindau 

protein fonksiyonunun kaybı, tümörün başlamasına, ilerlemesine ve 

metastazlara katkıda bulunur. [ 7 ]. Genel olarak, ccRCC, pRCC ve 

chRCC ile karşılaştırıldığında daha kötü bir prognoza sahiptir [ 8,9 ]. 

Papiller RCC 

Papiller RCC, RCC'nin en sık karşılaşılan ikinci morfolojik tipidir. 

Papiller RCC geleneksel olarak iki tipe ayrılmıştır [ 4 ]. Klinik ve 

biyolojik olarak farklı olduğu gösterilen Tip I ve Tip II pRCC. pRCC 

tip I, MET'nin aktive edici germ hattı mutasyonları ile ilişkilidir ve 

pRCC tip II, NRF2-ARE yolunun aktivasyonu ile ilişkilidir [ 10 ]. 

pRCC tip 1'in tipik belirtileri aşağıdaki gibidir: hardal rengi, daha 

sıklıkla ekzofitik, ekstrarenal büyüme, düşük dereceli ve düşük 

malignite potansiyeli; bu tümörlerin %75'inden fazlası NSS cerrahisi 

ile tedavi edilebilir. Papiller RCC tip I daha yaygındır ve genellikle 

pRCC tip II'den daha iyi prognoza sahip olduğu kabul edilir [ 4, 9, 11 

]. 
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Kromofob RCC 

Genel olarak, chRCC uçuk ten rengi, nispeten homojen ve sert, iyi 

sınırlı, kapsülsüz bir kitledir. Y, 1, 2, 6, 10, 13, 17 ve 21 

kromozomlarının kaybı tipik genetik değişikliklerdir [ 4 ]. Prognoz, 

yüksek 5 yıllık nükssüz sağkalım (RFS) ve 10 yıllık CSS ile nispeten 

iyidir [ 12 ]. 

Diğer böbrek tümörleri 

Diğer böbrek tümörleri, kalan renal kortikal tümörleri oluşturur. 

Bunlar, bazıları yakın zamanda tanımlanan çeşitli yaygın olmayan, 

sporadik ve ailesel karsinomların yanı sıra bir grup sınıflandırılmamış 

karsinom içerir. 

Böbrek medüller karsinom 

Renal medüller karsinom (RMC), tüm RCC'lerin < %0,5'ini oluşturan 

çok nadir bir tümördür [ 13 ] ve ağırlıklı olarak orak 

hemoglobinopatili genç erişkinlerde (ortanca yaş 28) teşhis edilir. 

Çoğunlukla merkezi bir konumdadır ve sınırları belirsizdir. Renal 

medüller karsinom en agresif RCC'lerden biridir [ 9 , 10 ] ve çoğu 

hasta (~%67) metastatik hastalık [ 14,15 ] ile başvuracaktır. 

Son dönem böbrek hastalığı ile ilişkili karsinom; edinilmiş kistik 

hastalıkla ilişkili RCC 

Nativ son dönem böbreklerin renal hücreli karsinomları hastaların 

yaklaşık %4'ünde bulunur. Yaşam boyu RCC geliştirme riskleri, genel 
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popülasyondan en az on kat daha yüksektir. Sporadik RCC'lerle 

karşılaştırıldığında, ESRD ile ilişkili RCC'ler genellikle çok merkezli 

ve bilateraldir, daha genç hastalarda (çoğunlukla erkek) bulunur ve 

daha az agresiftir [16,17]. 

Papiller Adenom 

Bu tümörler, düşük nükleer dereceli papiller veya tübüler bir 

mimariye sahiptir ve WHO 2016 sınıflamasına göre 15 mm çapa 

kadar veya daha küçük olabilir [18] [4]. 

Kalıtsal böbrek tümörleri 

RCC'lerin yüzde beş ila sekizi kalıtsaldır. Kalıtsal RCC sendromları 

genellikle aile öyküsü, başlangıç yaşı ve ilgili sendromlar için tipik 

olan diğer lezyonların varlığı ile önerilir. Kalıtsal RCC için medyan 

yaş 37'dir [ 19 ]. Kalıtsal böbrek tümörleri ;VHL sendromu, kalıtsal 

pRCC, Birt-Hogg-Dube sendromu, kalıtsal leiomyomatozis , 

tuberoskleroz, germline süksinat dehidrojenaz (SDH) mutasyonu, 

polipoz olmayan kolorektal kanser sendromu, hiperparatiroidizm -

çene tümörü sendromu, fosfataz ve tensin homologu (PTEN) 

hamartom sendromu (PHTS), ve ailesel sendromik olmayan ccRCC 

ile ilişkilidir. Kalıtsal hemoglobinopatilerle ilişkisi nedeniyle renal 

medüller karsinom dahil edilebilir [ 18, 20-21 ]. 

Kalıtsal böbrek kanseri sendromları olan hastalar, tekrarlayan cerrahi 

müdahale gerektirebilir [ 22 , 23 ]. Kalıtsal RCC'lerin çoğunda nefron 

koruyucu yaklaşımlar önerilir. 
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Daha genç hastalar için, bilateral ve çoklu tümörler, geçmiş bir RCC 

öyküsü ve yaygın olmayan morfoloji durumunda genetik danışmanlık 

önerilir. 

Anjiyomiyolipom 

Anjiyomiyolipom (AML), sporadik olarak veya tüberoskleroz 

kompleksinin bir parçası olarak ortaya çıkabilen iyi huylu bir 

mezenkimal tümördür [24]. Genel prevalans, kadınlarda %0,6 ve 

erkek popülasyonlarında %0,3 olmak üzere %0,44'tür. Bu hastaların 

sadece %5'i birden fazla AML ile başvurur [25]. Anjiyomiyolipom, 

perivasküler epiteloid hücrelerin proliferasyonu ile karakterize edilen, 

PEComas (perivasküler epitelioid hücre tümörleri) olarak adlandırılan 

bir aileye aittir. Klasik AML'ler tamamen iyi huyludur [4,18,26]. 

Ultrason (US), BT ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI), yağ 

dokusunun varlığı nedeniyle sıklıkla AML'lerin teşhisine yol açar; 

ancak yağdan fakir AML'de tanısal görüntüleme bu lezyonları 

güvenilir bir şekilde tanımlayamaz. Perkütan biyopsi nadiren 

faydalıdır. Anjiyomiyolipom, genel olarak, yavaş ve tutarlı bir 

büyüme hızına ve minimal morbiditeye sahiptir . 

Bazı durumlarda, daha büyük AML'ler lokal ağrıya neden olabilir. 

AML'lerin ana komplikasyonu, yaşamı tehdit edebilen retroperitonda 

veya toplayıcı sisteme spontan kanamadır. Kanama, tümörün 

kendiliğinden yırtılmasından kaynaklanır. Kanama risk faktörleri 

hakkında çok az şey bilinmektedir, ancak bunun tümör boyutuyla 

arttığına ve tümörün düzensiz kan damarlarını içeren anjiyojenik 
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bileşeniyle ilişkili olabileceğine inanılmaktadır . Kanama için başlıca 

risk faktörleri tümör boyutu, anjiyojenik bileşenin derecesi ve 

tüberoskleroz varlığıdır [27,28].Aktif sürveyans çoğu AML için en 

uygun seçenektir (%48). Cerrahi endike olduğunda, teknik olarak 

mümkünse NSS tercih edilen seçenektir. Daha az invaziv selektif 

arteriyel embolizasyonun (SAE) ana dezavantajları, daha fazla nüks 

ve ikincil tedaviye ihtiyaç duymasıdır [1].Kalıcı ağrı, rüptüre AML 

(akut veya tekrarlayan kanama) veya çok büyük bir AML olması 

durumunda aktif tedavi (SAE, cerrahi veya ablasyon) başlatılmalıdır. 

Özel hasta koşulları, aktif tedavi sunma seçimini etkileyebilir; örneğin 

karın travması riski yüksek hastalar, doğurganlık çağındaki kadınlar 

veya takip veya acil bakıma erişimin yetersiz olabileceği hastalar. 

Hayatı tehdit eden AML kanaması durumunda selektif arteriyel 

embolizasyon bir seçenektir. 

Renal Onkositoma 

Onkositoma, tüm solid renal tümörlerin %3-7'sini temsil eden iyi 

huylu bir tümördür ve <4 cm tümörler düşünüldüğünde insidansı 

%18'e yükselir [4,29]. Renal onkositomada görüntüleme 

yöntemlerinin (BT, MRI) tanısal doğruluğu sınırlı olmasına rağmen 

histopatoloji tek güvenilir tanı yöntemi olmaya devam etmektedir 

[4,29]. Bununla birlikte, yeni görüntüleme teknolojisi 99mTc-

sestamibi (SestaMIBI, MIBI) SPECT/CT, benign ve düşük dereceli 

RHK arasındaki ayrım için umut verici ilk sonuçlar göstermiştir [30]. 

Renal onkositoma için standart tedavi, diğer renal tümörlerinkine 

benzerdir; parsiyel veya radikal nefrektomi (RN) ile cerrahi eksizyon 
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ve ardından histopatolojik doğrulamadır. Bununla birlikte, modern 

görüntüleme tekniklerinin benign renal kitleleri malign renal 

kitlelerden ayırt edememesi nedeniyle, cerrahi müdahale öncesinde 

renal kitle biyopsisine (RMB) yeniden ilgi artmaktadır. 

Onkositomların çoğu, yıllık büyüme oranı <14 mm [31-32] ile yavaş 

ilerler. 

Kistik böbrek tümörleri 

Kistik böbrek lezyonları Boşnak sınıflandırmasına göre sınıflandırılır. 

Boşnak I ve II kistleri takip gerektirmeyen iyi huylu lezyonlardır [33]. 

Boşnak IV kistleri çoğunlukla (%83) sadece psödokistik değişiklikleri 

olan malign tümörlerdir [34]. Boşnak IIF ve III kistleri klinisyenler 

için zorlu olmaya devam etmektedir. IIF/III kategorilerinde iyi huylu 

ve kötü huylu tümörün ayrımı, MRI ve kontrastlı ultrasonun (CEUS) 

artan rolü ile çoğunlukla BT olmak üzere görüntülemeye 

dayanmaktadır.Cerrahi ve radyolojik kohort havuzlanmış tahminler, 

sırasıyla Boşnak III kistlerinde 0,51 (0,44–0,58) ve Boşnak IV 

kistlerinde 0,89 (0,83–0,92) malignite prevalansı göstermektedir. 

EVRELEME VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ 

EVRELEME 

TNM sınıflandırma sistemi klinik ve bilimsel kullanım için önerilir 

[35], ancak sürekli yeniden değerlendirme gerektirir [4,36]. TNM 

sınıflandırma sistemine tümör boyutu, venöz invazyon, renal kapsüler 

invazyon, adrenal tutulum, LN ve uzak metastaz dahildir (Tablo 4.1). 
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Tablo 4.1: 2017 TNM evreleme sınıflandırma sistemi [35] 

T: Primer Tümör 

Tx : Tümör değerlendirilemiyor 

T0: Tümör yok 

T1 : Tümör ≤ 7 cm ve böbrek içine sınırlı 

T1a : Tümör ≤ 4 cm ve böbrek içine sınırlı 

T1b: Tümör > 4 cm ve ≤ 7 cm ve böbrek içine sınırlı 

T2 : Tümör > 7 cm ve böbrek içine sınırlı 

T2a: Tümör > 7 cm ve ≤ 10 cm ve böbrek içine sınırlı 

T2b: Tümör > 10 cm ve böbrek içine sınırlı 

T3: Tümör major venlere veya periferik dokulara yayılmış ancak, aynı 

taraf böbrek üstü bezi veya Gerota fasyasının ötesine 

uzanmamaktadır. 

T3a: Tümör renal ven veya venin (kas içeren) segmental kısımlarına 

makroskopik olarak uzanır veya tumor perirenal ve/veya renal 

sinusa(peripelvik) invaze olur, ancak Gerota fasyasının ötesine 

geçmez 

T3b: Tümör makroskopik olarak diyafram altında vena kavaya uzanır 

T3c: Tümör vena kavaya veya onun diyafram üzerindeki duvarına 

makroskopik olarak uzanır veya vena kava duvarına invaze olur 

T4: Tümör Gerato fasyası dışına yayılmış (adrenal bezin içine 

uzanarak yayılma dahil) 

N: Bölgesel Lenf Düğümleri 

NX: Bölgesel lenf düğümleri değerlendirilemiyor 

N0: Bölgesel lenf düğümü metastazı yok 
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N1: Bölgesel lenf düğümüne (lerine) metastaz 

M: Uzak Metastaz 

MX: Uzak metastaz değerlendirilemiyor 

M0: Uzak metastaz yok 

M1: Uzak metastaz var 

Evre Grupları 

Evre I: T1N0M0 

Evre II: T2N0M0 

Evre III: T1/T27T3N1M0 T3N0M0 

Evre IV: T4(Herhangi)NM0 T(Herhangi)N(Herhangi)M1 

Anatomik sınıflandırma sistemleri 

Anatomik (PADUA) sınıflandırma sistemi için Kullanılan Preoperatif 

Yönler ve Boyutlar gibi objektif anatomik sınıflandırma sistemleri, 

R.E.N.A.L. nefrometri skoru, C-endeksi, Arteriyel Bazlı Komplekslik 

(ABC) Skorlama Sistemi ve Zonal NePhRO skorlama sistemi, renal 

tümörlerin tanımını standardize etmek için önerilmiştir [37-38]. Bu 

sistemler, tümör boyutunun, ekzofitik/endofitik özelliklerin, toplayıcı 

sisteme ve renal sinüse yakınlığın ve ön/arka veya alt/üst kutup 

yerleşiminin değerlendirilmesini içerir. 

Böyle bir sistemin kullanılması, NSS ve tümör ablasyon tekniklerinin 

potansiyel morbiditesinin objektif tahminine izin verdiği için 

faydalıdır. Bu araçlar, tedavi planlaması, hasta danışmanlığı ve 

parsiyel nefrektomi (PN) ile tümör ablasyon serilerinin 
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karşılaştırılması için bilgi sağlar. Ancak en uygun tedavi seçeneği 

seçilirken hasta özellikleri ve cerrah deneyimi ile birlikte anatomik 

skorlar da dikkate alınmalıdır. 

TANI DEĞERLENDİRME 

Semptomlar 

Birçok renal kitle hastalığın geç evrelerine kadar asemptomatik kalır. 

RCC'lerin çoğu, çeşitli spesifik olmayan semptomları ve diğer 

abdominal hastalıkları araştıran invazif olmayan görüntüleme ile 

tesadüfen saptanır [39] . Yan ağrısı, hematüri ve palpabl abdominal 

kitleden oluşan klasik triadır. Paraneoplastik sendromlar, semptomatik 

RCC'li hastaların yaklaşık %30'unda bulunur [40] . Bazı semptomatik 

hastalar, kemik ağrısı veya inatçı öksürük gibi metastatik hastalığın 

neden olduğu semptomlarla başvurur [41]. 

Fizik muayene 

Fizik muayenenin RCC tanısında sınırlı bir rolü vardır. Ancak, 

aşağıdaki bulgular radyolojik incelemelere yol açmalıdır: 

-palpe edilebilen karın kitlesi; 

-palpe edilebilir servikal lenfadenopati; 

-azalmayan varikosel ve venöz tutulumu düşündüren bilateral alt 

ekstremite ödemi. 
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Laboratuvar Bulguları 

Yaygın olarak değerlendirilen laboratuvar parametreleri, serum 

kreatinini, glomerüler filtrasyon hızı (GFR), tam hücre kan sayımı, 

eritrosit sedimantasyon hızı, karaciğer fonksiyon testleri, alkalen 

fosfataz, laktat dehidrojenaz (LDH), serumda düzeltilmiş kalsiyum 

[42], pıhtılaşma faktörleri ve idrar tahlilidir . Toplayıcı sisteme bitişik 

veya invaze olan santral renal kitleler için, ürotelyal kanseri dışlamak 

için üriner sitoloji ve muhtemelen endoskopik değerlendirme 

düşünülmelidir . 

Görüntüleme Yöntemleri 

Çoğu renal tümör, diğer tıbbi nedenlerle yapılan abdominal US veya 

BT ile teşhis edilir [39] . Renal kitleler görüntüleme bulgularına göre 

solid veya kistik olarak sınıflandırılır. 

Solid renal kitlelerde malign lezyonları ayırt etmek için en önemli 

kriter kontrastlanmanın varlığıdır [43] . Geleneksel olarak, US, CT ve 

MRI, renal kitleleri saptamak ve karakterize etmek için kullanılır. 

Çoğu renal kitle, yalnızca görüntüleme ile doğru bir şekilde teşhis 

edilir. 

Bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme 

Renal kitleleri karakterize etmek için bilgisayarlı tomografi veya MRI 

kullanılır. Görüntüleme, kontrastlanmayı göstermek için kontrastsız, 

erken arteriyel fazda ve parankimal fazda intravenöz kontrast madde 

ile yapılmalıdır. BT görüntülemede, kontrast uygulamasından önce ve 
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sonra Hounsfield birimleri (Hus) karşılaştırılarak renal kitlelerdeki 

artış belirlenir. Katı tümör bölümlerinde on beş HU veya daha fazla 

bir değişiklik tümör varlığını gösterir [44] . Abdominal BT [45] 

;kontralateral böbreğin işlevi ve morfolojisi [46] , birincil tümör 

uzantısı, venöz tutulum, bölgesel LN'lerin genişletilmesi, adrenal 

bezlerin ve diğer katı organların durumu hakkında bilgi verir. 

Manyetik rezonans görüntüleme; inferior vena kava (IVC) tümör 

trombüsünün kapsamının BT'de yeterince tanımlanamadığı 

durumlarda venöz tutulum hakkında ek bilgi için [47-50] , intravenöz 

BT kontrast maddesine alerjisi olan hastalarda ve böbrek yetmezliği 

olmayan gebeliklerde [50,51], kompleks böbrek kistlerinin (Boşnak 

IIF-III) teşhisi için, sık yapılan BT taramalarının radyasyona maruz 

kalmasından endişe duyan daha genç hastalarda, MRG alternatif 

olarak kullanılabilir [52]. 

Diğer Yöntemler 

Renal arteriyografi ve inferior venakavografinin seçilmiş RHK 

hastalarının değerlendirilmesinde sınırlı bir rolü vardır 

RCC metastazlarını değerlendirmek için radyografik incelemeler 

Göğüs BT'si göğüs evrelemesi için yapılabilir [55-57] . Tümör 

boyutuna, klinik evreye ve sistemik semptomların varlığına dayalı 

olarak akciğer metastazı riskini hesaplamak için nomogramların 

kullanılması önerilmiştir [58,59]. 
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Renal Biyopsi 

Perkütan böbrek tümörü biyopsisi 

• Radyolojik olarak belirlenemeyen renal kitlelerin 

histolojik tanısının koyulması, 

• Küçük renal kitlesi olan ve aktif izlem düşünülen 

hastaların seçimi, 

• Ablatif tedaviler öncesi ve sırasında histolojik tanının 

belirlenmesi 

• Metastatik hastalıkta en uygun medikal ve cerrahi tedavi 

stratejisinin belirlenmesi için kullanılır 

PROGNOSTİK FAKTÖRLER 

Anatomik faktörler 

Tümör boyutu, venöz invazyon ve yayılım, toplayıcı sistem 

invazyonu, perinefrik ve sinüs yağ invazyonu, adrenal tutulum , LN ve 

uzak metastaz TNM sınıflandırma sistemine dahil edilmiştir [60] . 

Histolojik Faktörler 

Histolojik faktörler arasında tümör derecesi, RCC alt tipi, 

lenfovasküler invazyon, tümör nekrozu ve toplayıcı sistem invazyonu 

bulunur [61,62]. Tümör derecesi, en önemli histolojik prognostik 

faktörlerden biri olarak kabul edilir. Fuhrman nükleer derecesi, 

nükleer boyut, nükleer şekil ve nükleolar belirginliğin aynı anda 

araştırılmasına dayanır [63]. Uzun süre en yaygın olarak kabul edilen 
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derecelendirme sistemi olmuştur, ancak şimdi büyük ölçüde 

WHO/ISUP derecelendirme sınıflandırması ile değiştirilmiştir [64]. 

WHO/ISUP derecelendirmesinin, özellikle evre 2 ve evre 3 tümörler 

için Fuhrman derecelendirmesine kıyasla üstün prognostik bilgi 

sağladığı gösterilmiştir [65]. 

Tüm RHK tiplerinde prognoz; evre ve histopatolojik derece ile 

kötüleşir (Tablo 6.2). Beş yıllık sağ kalım tüm RCC türleri için 

%49'dur ve bu oran, muhtemelen tesadüfen saptanan RCC'lerdeki artış 

ve yeni sistemik tedaviler nedeniyle 2006'dan beri iyileşmiştir [66,67]. 

Klinik faktörler 

Klinik faktörler arasında performans durumu (PS), lokal semptomlar, 

kaşeksi, anemi, trombosit sayısı, nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, C-

reaktif protein (CRP) [68], albümin gibi bu faktörlerden kaynaklanan 

çeşitli indeksler yer alır [69-74] .Obezite RHK için etiyolojik bir 

faktör olmasına rağmen prognostik bilgi sağladığı da gözlemlenmiştir. 

Yüksek vücut kitle indeksi (BMI), hem metastatik olmayan hem de 

metastatik RCC'de iyileştirilmiş sağkalım sonuçları ile ilişkili 

görünmektedir [75-77). Obez RCC hastaları artan BMI ile artan tüm 

nedenlere bağlı mortaliteyi gösterirken, bu ilişki kansere özgü 

mortalite açısından doğrusaldır [78]. 

Moleküler Faktörler 

Karbonik anhidraz IX (CaIX), VEGF, hipoksi ile indüklenebilir faktör 

(HIF), Ki67 (proliferasyon), p53, p21 [79], PTEN (fosfataz ve tensin 
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homologu) hücre döngüsü [80], E-kadherin gibi çok sayıda moleküler 

belirteç , osteopontin [81] CD44 (hücre yapışması) [82,83], CXCR4 

[84], PD-L1 [85], miRNA, SNP'ler, gen mutasyonları ve gen 

metilasyonları araştırılmıştır [8]. Ayrıca, mRCC'de tedavi seçimi için 

moleküler belirteçlerin değeri hakkında kesin bir kanıt yoktur 

[68,85,86]. Bu nedenle klinik pratikte rutin kullanımları önerilmez. 

HASTALIK YÖNETİMİ 

Lokalize RCC Tedavisi 

Cerrahi Tedavi 

-Lokalize RCC'de radikal nefrektomiye karşı nefron koruyucu 

cerrahi 

T1 RCC 

Parsiyel nefrektominin, ameliyattan sonra böbrek fonksiyonunu daha 

iyi koruduğu ve böylece kardiyovasküler bozuklukların gelişme 

riskini potansiyel olarak azalttığı gözlenmiştir [87,88-92]. Radikal bir 

cerrahi yaklaşımla karşılaştırıldığında, RN'ye kıyasla PN için 

kardiyovasküler spesifik mortalitenin azaldığı izlenmiştir [89,93] . 

PN'nin onkolojik güvenliğinin şimdiye kadar RN sonuçlarından farklı 

olmadığı bulunduğundan, PN, böbrek fonksiyonunu daha iyi ve uzun 

süre koruduğu için T1 RCC için tercih edilen tedavidir. Herhangi bir 

nedene bağlı mortalitenin azalmasının PN'ye atfedilip 

atfedilemeyeceği hala çözülmemiştir, ancak önceden var olan KBH 



ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 20 

 

olan hastalarda PN, böbrek fonksiyonunun daha da kötüleşmesini 

engellediği için tercih edilen cerrahi tedavi seçeneğidir. 

T2 RCC 

Daha büyük böbrek kitlesi olan hastalarda (T2) optimal cerrahi 

tedaviye ilişkin çok sınırlı kanıt vardır. T2 RCC için PN ve RN'nin 

bazı retrospektif karşılaştırmalı çalışmaları yayınlanmıştır [94]. 

T2 tümörlü hastalarla PN'nin riskleri ve yararları tartışılmalıdır. Bu 

durumda, teknik olarak mümkünse, soliter böbrekli, bilateral renal 

tümörlü veya yeterli parankimal hacmi korunan KBH olan hastalarda, 

yeterli postoperatif böbrek fonksiyonuna izin vermek için PN 

düşünülmelidir. 

T3 RCC 

T3 hastalarda PN'li ve RN’li hastalarda hiçbir fark gösterilemedi, bu 

da PN tekniklerinin fonksiyonel faydalar için ve teknik olarak 

uygulanabilirse kullanılabileceğini gösteriyor [95] . 

-EK PROSEDÜRLER 

ADRENELEKTOMİ 

Bir prospektif randomize olmayan çalışma, ipsilateral adrenalektomi 

olan veya olmayan RN'nin sonuçlarını karşılaştırdı [96]. 

Adrenalektomi olsun ya da olmasın, OS'de beş veya on yılda hiçbir 

fark görülmedi. Adrenalektomi, radyografik ve intraoperatif bulgulara 

dayalı kriterler kullanılarak gerekçelendirildi. 2,065 hastanın sadece 
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48'ine eş zamanlı ipsilateral adrenalektomi uygulandı ve 48 

müdahalenin 42'si iyi huylu lezyonlar olarak raporlandı [96]. 

KLİNİK OLARAK NEGATİF LENF NODLARI (cN0) İÇİN 

LENF NODU DİSEKSİYONU 

PN veya RN ile birlikte LN diseksiyonunun (LND) endikasyonu hala 

tartışmalıdır [97]. LN durumunun klinik değerlendirmesi, ya BT/MRI 

ile ya da genişlemiş düğümlerin intraoperatif palpe edilebilirliği ile 

LN'lerin genişlemesinin saptanmasına dayanır. Şüpheli metastatik 

düğümlerin (cN+) %20'sinden azı histopatolojik incelemede (pN+) 

metastatik hastalık için pozitiftir [98]. Hem BT hem de MRG, normal 

şekil ve büyüklükteki düğümlerde malign hastalığı saptamak için 

uygun değildir [99]. 

EMBOLİZASYON 

Rutin nefrektomiden önce tümör embolizasyonunun faydası yoktur 

[100,101]. Ameliyat için uygun olmayan veya rezeke edilemeyen 

hastalığı olan hastalarda embolizasyon, görünür hematüri veya yan 

ağrısı dahil semptomları kontrol edebilir [102,103]. 

-RADİKAL VE PARSİYEL NEFREKTOMİ TEKNİKLERİ 

Radikal nefrektomi teknikleri 

Laparoskopik ve açık RN ; yüksek evreli hastalık ve lokal olarak 

daha ileri tümörler için benzer onkolojik sonuçlar gösterir [104-106]. 
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Sistematik bir incelemeye dayanarak, laparoskopik RN, açık RN göre 

daha az morbidit bulunmuştur . 

Bir RKÇ ve iki randomize olmayan çalışmadan [107,108] elde edilen 

veriler, açık grupla karşılaştırıldığında laparoskopik RN grubu için 

önemli ölçüde daha kısa hastanede kalış süresi ve daha düşük 

analjezik gereksinimi gösterdi. Nekahat süresi de önemli ölçüde daha 

kısaydı [108]. Kan transfüzyonu yapılan hasta sayısında hiçbir fark 

gözlenmedi, ancak her üç çalışmada da laparoskopik kolda 

perioperatif  kan kaybı anlamlı olarak daha azdı [105,107,108]. 

Cerrahi komplikasyon oranları çok geniş güven aralıklarıyla düşüktü. 

Komplikasyonlarda fark yoktu, ancak açık nefrektomi kolunda 

ameliyat süresi anlamlı olarak daha kısaydı [107]. 

Parsiyel Nefrektomi Teknikleri 

Açık ve Laparoskopik Yaklaşım 

Laparoskopik ve açık PN'yi karşılaştıran çalışmalar arasında anlamlı 

fark bulunamamıştır [111,112]. Ortalama tahmini kan kaybının 

laparoskopik yaklaşımla daha düşük olduğu [109,111,113], ameliyat 

sonrası mortalite, derin ven trombozu ve pulmoner emboli olayları 

benzerdi [109,111]. Ameliyat süresi genellikle laparoskopik 

yaklaşımda daha uzundur [110-112] ve açık yaklaşımda sıcak iskemi 

süresi daha kısadır [109,111,113,114]. Retroperitoneal ve 

transperitoneal laparoskopik PN'nin perioperatif sonuçları benzerdir 

[115]. 
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Açık ve Robotik Yaklaşım 

Prospektif bir çalışmada aynı deneyimli cerrah tarafından 

gerçekleştirilen bir dizi robot yardımlı ve açık PN'nin perioperatif 

sonuçlarını karşılaştırdı. Robot yardımlı PN, daha düşük tahmini kan 

kaybı ve daha kısa hastanede kalış süresi açısından açık PN'den 

üstündü. Gruplar arasında sıcak iskemi süresi, ameliyat süresi, ani-

erken ve kısa dönem komplikasyonlar, kreatinin düzeylerindeki 

farklılıklar ve patolojik sınırlar benzerdi [116]. 

Açık ve El Destekli Yaklaşım 

El yardımlı laparoskopik PN (HALPN) nadiren yapılır. Açık ve 

HALPN arasında yakın zamanda yapılan karşılaştırmalı bir çalışma, 

orta vadeli takipte OS veya RFS'de hiçbir fark göstermedi. Yazarlar, 

açık PN hastalarına kıyasla HALPN'de intraoperatif ve postoperatif 30 

günlük komplikasyon oranlarının daha düşük olduğunu gözlemlediler, 

ancak yüksek Clavien dereceli komplikasyonlarda anlamlı bir fark 

yoktu.[117]. 

Laparoskopik ve Robotik Yaklaşım 

Yapılan bir meta-analizde, robot yardımlı ve laparoskopik PN'nin 

perioperatif sonuçlarını karşılaştırdı. Robotik grubun açık cerrahiye ve 

radikal cerrahiye geçiş oranı önemli ölçüde daha düşük, daha kısa 

sıcak iskemi süresi, cerrahi sonrası tahmini GFR'de daha küçük 

değişiklik ve daha kısa hastanede kalış süresi vardı. Komplikasyonlar, 

ameliyat sonrası serum kreatinin değişikliği, ameliyat süresi, tahmini 



ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 24 

 

kan kaybı ve pozitif cerrahi sınırlar açısından iki grup arasında anlamlı 

fark gözlenmedi [118]. 

Laparoskopik Transperitoneal ve Retroperitoneal Yaklaşım 

Çok kurumlu ileriye dönük gözlemsel bir proje olan İtalyan RECORD 

2 projesinden elde edilen veriler, laparoskopik PN için transperitoneal 

ile retroperitoneal yaklaşımı karşılaştırdı. Eğilim skoru eşleşmesinden 

sonra (her grup n = 413) ameliyat sonrası komplikasyonlarda (cerrahi 

ve tıbbi), pozitif cerrahi sınırlarda, erken ve geç eGFR seviyelerinde 

fark gözlenmedi. Retroperitoneal yaklaşıma kıyasla transperitoneal 

yaklaşımda intraoperatif ve cerrahi komplikasyonlar biraz daha 

yüksek ve ameliyat süreleri daha kısaydı [119]. 

-Histopatolojik Örneklerde Pozitif Cerrahi Sınır 

PN'lerin yaklaşık %2-8'inde pozitif cerrahi sınırla karşılaşılır [118]. 

Farklı cerrahi yaklaşımlarla (açık, laparoskopik, robotik) cerrahi 

sınırları karşılaştıran çalışmalar yetersizdir [120,121]. 

Cerrahi sınırı pozitif olan hastalarda lokal tümör yatağı nüksleri 

%16'da bulunurken, cerrahi sınırı negatif olanlarda bu oran %3'tür 

[122]. Bu nedenle, RN veya sınırların yeniden rezeksiyonu birçok 

vakada aşırı tedaviye neden olabilir. Pozitif cerrahi sınırlara sahip 

hastalar, daha yoğun bir sürveyans (görüntüleme) takibine ihtiyaç 

duyacakları ve sekonder lokal tedaviler açısından yüksek risk altında 

oldukları konusunda bilgilendirilmelidir [123,124]. 
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CERRAHİYE ALTERNATİF OLARAK TERAPÖTİK 

YAKLAŞIMLAR 

Cerrahi ve Cerrahi olmayan Tedavi: 

Nüfusa dayalı çalışmalar, < 4 cm tümörler için cerrahinin (RN veya 

PN) onkolojik sonuçları ile cerrahi olmayan tedavinin sonuçlarını 

karşılaştırdı. Analizler, cerrahi ile tedavi edilen hastalarda kansere 

özgü mortalitenin önemli ölçüde daha düşük olduğunu gösterdi 

[125,126]. 

Aktif Gözlem ve Bekleme 

Rastlantısal küçük renal kitleleri olan yaşlı ve komorbid hastalarda, 

RCC'ye özgü düşük mortalite ve önemli rekabet nedenli mortalite 

vardır [127,128]. Aktif sürveyans, takip sırasında klinik ilerleme 

gösteren tümörler için ayrılmış gecikmeli müdahale ile seri abdominal 

görüntüleme (US, CT veya MRI) ile tümör boyutunun ilk izlenmesi 

olarak tanımlanır [129]. AS kavramı, tetikte bekleme kavramından 

farklıdır; Klinik olarak endike olmadıkça, komorbiditeleri sonraki 

herhangi bir aktif tedaviyi kontrendike olan ve takip görüntüleme 

gerektirmeyen hastalar için dikkatli bekleme ayrılmıştır. 

Genel olarak, hem kısa hem de orta vadeli onkolojik sonuçlar, ileri yaş 

ve/veya komorbiditeleri olan seçilmiş hastalarda aktif gözlemin 

başlangıçta küçük renal kitlelerin izlenmesi için uygun olduğunu, 

ardından gerekirse progresyon tedavisinin takip ettiğini 

göstermektedir [129-131,132-135 ]. 
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Aktif Gözlem Öncesi Renal Biyopsinin Rolü 

Küçük böbrek kitlelerinin renal tümör biyopsisi ile histolojik 

karakterizasyonu, AG ile güvenli bir şekilde yönetilebilen derece ve 

histotipe dayalı olarak daha düşük ilerleme riski taşıyan tümörleri 

seçmek için yararlıdır. 

Tümör Ablasyonu 

-Kriyoablasyon 

Kriyoablasyon, %95'in üzerinde teknik başarı oranlarıyla perkütan 

veya laparoskopik yardımlı bir yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilir 

[136]. Karşılaştırmalı çalışmalarda, laparoskopik ve perkütan 

kriyoablasyon arasında genel komplikasyon oranlarında anlamlı bir 

fark yoktur [137-139]. 

Kriyoablasyon sonrası onkolojik sonuçlar genellikle cT1a tümörleri 

için olumlu olmuştur. Perkütan kriyoablasyon uygulanan cT1a ve 

cT1b tümörlü 308 hastadan oluşan yakın zamanda yayınlanmış bir 

seride, cT1b tümörlerinin %34.5'ine karşılık cT1a tümörlerinin 

%7.7'sinde lokal nüks görülmüştür. [140]. 

-Radyofrekans Ablasyon 

Radyofrekans ablasyon laparoskopik veya perkütan olarak yapılır. 

Birkaç çalışma, laparoskopik veya perkütan RFA ile tedavi edilen 

cT1a tümörlü hastaları karşılaştırdı [141-144]. Komplikasyon ve nüks 

oranları benzerdi. 
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RFA'yı takiben beş yıldan fazla takip ile uzun vadeli sonuçlar 

bildirilmiştir. Son çalışmalarda, hasta seçimine bağlı olarak beş yıllık 

OS oranı %73-79 [145,146] idi. cT1a tümörleri için onkolojik 

sonuçlar olumlu olmuştur. Yakın tarihli bir çalışmada, on yıllık 

hastalıksız sağkalım oranı %82 idi, ancak > 3 cm tümörler için %68'e 

önemli bir düşüş oldu [146]. 

-Stereotaktik ablatif Radyoterapi 

Stereotaktik ablatif radyoterapi (SABR), lokalize cT1a ve cT1b 

tümörleri olan tıbbi olarak ameliyat edilemeyen hastalar için bir tedavi 

seçeneği olarak ortaya çıkmaktadır. Hastalar genellikle tek bir 

fraksiyonda 26 Gy, 14 Gy'nin üç fraksiyonu veya 6 Gy'nin beş 

fraksiyonu [147,148] alır. SABR'nin erken sonuçları cesaret verici 

olsa da, randomize çalışmalardan daha fazla kanıt gereklidir. 
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Renal hücreli karsinom (RHK) genitoüriner sistem tümörleri içinde 

prostat ve mesane kanserlerinden sonra en sık gözüken 3. tümördür ve 

bütün erişkin malignitelerinin %3’ünü oluşturmaktadır [1]. 

Ultrason(USG) ve bilgisayarlı tomografinin (BT) daha sık kullanımı 

ile ilerlemiş böbrek tümörlerinin sayısı, daha küçük, daha az gelişmiş 

tümörler lehine azalmıştır. Bu, daha iyi bir prognoz ve daha düşük 

mortalite anlamına gelir [2]. RHK’da tanı anında hastaların %25-

%30’unda metastatik hastalık tespit edilmekte olup bu hastalara 

uygulanan radikal cerrahi tedaviden sonra bile hastaların  %20'sinde 

hastalık ilerleyecektir [3,4]. Ayrıca bu hastalarda beklenen ortalama 

sağ kalım 6-10 ay arasında değişmekte olup, 2 yıllık sağ kalım 

olasılığı %10-20 civarındadır [5]. Lokalize hastalık nedeniyle radikal 

nefrektomi yapılan hastaların %30’unda, 5 yıllık takiplerinde RHK 

metastazı saptanması beklenmektedir [6]. Metastatik RHK'li 11.157 

hastanın analizine göre, akciğerler en yaygın metastatik bölgedir ve 

vakaların %45'inde etkilenir. Bu nedenle takipte abdominal 

Bilgisayarlı tomografi dışında akicğer BT'sini de içermelidir. Akciğer 

metastazlarını sırasıyla kemikler (%30), lenf bezleri (%28), karaciğer 

(%20), adrenaller (%9), beyin (%8), periton (%7) ve gastrointestinal 

sistem ve plevra (%3) izlemektedir. Hastaların %61’i monometastatik 

hastalık ve %39 polimetastatik hastalık görülmekte olup daha genç 

hastalar arasında polimetastatik hastalık daha sık görülmektedir.  

Kemikler ve beyin metastazlarına sıklıkla başka organ metastazları da 

eşlik etmektedir [7]. 

1.Metastatik böbrek kanserinde lokal tedavi seçenekleri  

1.1.Sitoredüktif cerrahi 

Sitoredüktif nefrektomi sistemik tedavi öncesi primer tümörün 

çıkarılmasını ifade eder. Nefrektominin sistemik tedaviden önce 

yapılmasının avantajlarından biri, lokal hastalığa bağlı (ağrı) veya 

paraneoplastik sendromlar nedeniyle (hipertansiyon, hiperkalsemi, 

anemi) gözüken semptomların ortadan kaldırılarak palyatif tedavi 

sağlanmasıdır. Bu şekilde hastaların performans durumlarının 
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düzeldiği de belirtilmektedir. Nefrektomi ile primer tümörden 

kaynaklanan yeni metastazların ve primer tümörün immun sistemi 

baskılayıcı özelliğinin ortadan kaldırılabileceği, tümör yükünün 

azaltılmasıyla sistemik tedavinin daha etkin bir hale getirilebileceği 

savunulmaktadır [8-10]. Tümör rezeksiyonu, yalnızca tüm tümör 

birikintileri eksize edildiğinde potansiyel olarak küratiftir. Bu, primer 

tümörü yerinde olan ve tek veya oligometastatik rezektabl hastalığı 

olan hastaları içerir. Metastatik hastalığı olan çoğu hasta için 

sitoredüktif nefrektomi (SN) palyatiftir ve sistemik tedaviler 

gereklidir. Kombine olarak SN+ IFN bazlı immünoterapi ile sadece 

IFN bazlı immünoterapiyi karşılaştıran iki RKÇ'nin analizinde, SN ile 

tedavi edilen hastalarda uzun süreli sağkalım artışı bulunmuştur. 

Günümüzde SN sadece performans skoru iyi, primer tümörü büyük ve 

metastaz yükü az olan hastalarda önerilmektedir. Performans skoru ya 

da metastatik renal hücreli karsinom (mRHK)veritabanı konsorsiyum 

(IMDC) skoru düşük, primer tümörü küçük, metastaz yükü fazla ve 

sarkomatid varyant RHK’ye sahip olan hastalarda önerilmez. Ayrıca 

iyi performans düzeyi olan hastalarda SN ile beraber interferon alfa 

(IFN-α) tedavisi hasta yaşam süresini artırır [11].  Memorial Sloan 

Kettering Kanser Merkezi (MSKCC) düşük riskli hastalarda 

sitoredüktif nefrektomi yapılmasını önermemektedir.  Asemptomatik 

senkron primer tümörü olan ve sistemik tedavi gerektiren orta riskli 

hastalarda hemen SN uygulanmaması gerekir. Ayrıca asemptomatik 

senkron primer tümörü olan ve sistemik tedavi gerektiren orta riskli 

hastalarda SN olmadan sistemik tedaviye başlanması önerilmektedir. 

Performans durumu iyi olan ve sistemik tedavi gerektirmeyen 

hastalarda acil SN gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Oligometastazlı 

hastalarda metastazların tam lokal tedavisi mümkün olduğunda hemen 

SN gerçekleştirilmesi önerilmektedir [12]. 
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1.2. Primer tümörün embolizasyonu 

Ameliyat için uygun olmayan veya rezeke edilemeyen hastalığı olan 

hastalarda embolizasyon, görünür hematüri veya yan ağrısı gibi 

semptomları kontrol edebilir [12]. 

1.3. Metastatik RHK'de metastazların lokal tedavisi 

Lokal semptomları kontrol etmek için, metastatik hastalığı ve olumlu 

hastalık faktörleri olan ve tam rezeksiyonun mümkün olduğu hastalara 

metastazektomi dahil ablatif tedavi önerilebilir. Lokal kontrol ve 

semptomların hafifletilmesi için klinik olarak ilgili kemik veya beyin 

metastazları için stereotaktik radyoterapi önerilmektedir. 

Metastazektomi sonrası hastalık kanıtı olmayan mRHK hastalarına 

tirozin kinaz inhibitörü tedavisi önerilmemektedir [12]. RHK lenf 

nodlarına ve pratik olarak vücutta her organa metastaz yapabilir. En 

sık metastaz yaptığı organ tipik olarak akciğerdir. Bunun dışında 

kemik, beyin, karaciğer ve adrenal metastazları da nadir değildir. 

Literatürde pankreas, tiroid, mesane gibi çok nadir metastaz alanları 

da bildirilmiştir. Eğer mümkünse nefrektomiye ilave olarak 

metastazların çıkarılması önerilmektedir .Rezeksiyona uygun soliter 

akciğer metastazlarında prognoz en iyidir [13]. mRHK’lu hastaların 

prognozu oldukça kötüdür, bununla birlikte hedefe yönelik tedavideki 

gelişmeler hastalığa bakışı dramatik olarak değiştirmiştir. İzole 

metastazların tamamen rezeksiyonu ile 5 yıllık sağkalım oranları %35-

60 ve ölüm riskinin 2 kat azaldığı bildirilmiştir [14]. Nefrektomi 

esnasında semptomların olması, kemik veya karaciğere metastazı, çok 

sayıda metastaz, nefrektomi esnasında veya 2 yıl içinde metastaz, evre 

1-4 tümör trombüsü, nükleer evre 4 ve koagülasyon nekrozu kötü 

prognostik faktörlerdendir. Sağkalımda metastaz sayısının, 

lokalizasyondan daha önemli olduğu gösterilmiştir [15]. Klinik 

pratiğimizde en sık kullanılan risk gruplaması Motzer ve ark.ları 

tarafından tanımlanmıştır. 5 parametreden oluşan bu faktörler düşük 

Karnofsky performans durumu<%80),yüksek laktat dehidrogenaz 

(LDH>*1.5), düşük hemoglobin, düzeltilmiş yüksek serum kalsiyum 
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seviyesi (>10mg/dl) ve nefrektomi yapılmamış olmasıdır . Buna göre 

hastalar 3 risk grubuna ayrılmıştır. İyi risk grubunda 0, orta risk 

grubunda 1-2 ve kötü risk grubunda 3-5 faktör olup ortalama 

sağkalımları sırasıyla 20, 10 ve 4 ay olarak bildirilmiştir [16]. lokal 

semptomları kontrol altına almak için , metastatik hastalığı ve olumlu 

hastalık faktörleri olan ve tam rezeksiyonun mümkün olduğu hastalara 

metastazektomi dahil ablatif tedavi önerilebilir [12]. 

1.3.1. Akciğer metastazlarında lokal tedaviler 

Akciğerler RHK’un en sık metastaz yaptığı organlardandır. Bu 

metastazların rezeksiyonu ile elde edilen sonuçlar yüz güldürücüdür 

ve diğer metastaz odaklarıyla karşılaştırdığımızda daha iyi cevaplar 

elde edilmektedir. Pulmoner ve mediastende lenf nodu tutulumunun 

olmaması, 7’den az sayıda odakta metastaz olması, 2 yıldan uzun 

süredir hastalıksız sağkalım ve tam rezeksiyon yapılması iyi 

prognostik faktörlerdendir [17]. Radyofrekans ablasyon tedavisi 

rezeke edilemeyecek tümörü olan hastalarda sağkalımı uzatmak 

amacıyla uygulanabilecek etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemidir 

[18]. 

1.3.2. Kemik metastazlarında lokal tedaviler 

RHK’da %30-40 oranında görülen kemik metastazında hastalar 

genelde kötü prognozludur ve 5 yıllık sağkalım yaklaşık %15 olarak 

bildirilmiştir [19]. Hipofraksiyone tek doz image-guided radyoterapy 

(IGRT) ile 24 Gray ve üzeri tedavi uygulanması 3 yıllık 

progresyonsuz sağ kalım oranlarını artırmıştır. Yine kemik 

metastazlarının cerrahi olarak çıkarılması veya kürete edilmesi, 

cerrahi yapılmayan hastalara göre kansere özgü sağ kalım oranını 

arttırmıştır [20]. Ayrıca tek doz stereotaktik vücut radyoterapisi veya 

konvansiyonel terapinin omurga metastazlarında ağrının azalması ve 

ağrısız süresinin uzamasına olumlu etkileri vardır [12]. 
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1.3.3. Beyin metastazlarında lokal tedaviler 

Beyin metastazları kural olarak cerrahi rezeksiyon, radyasyon veya 

stereotaktik radyocerrahi ile tedavi edilir [21]. Soliter lezyon olması, 

akciğer metastazı nedeniyle geçirilmiş cerrahi, supratentoryal 

lezyonlar ve nörolojik defisit olmaması iyi prognostik faktörlerdir 

[22]. Beyin metastazları hemen her zaman koroid pleksustadır ve de 

bu hastaların çoğunda kanama sonucunda nörolojik defisit ortaya 

çıkar. BT ve Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI) ile rahatça tanı 

konulabilir. Kanamayı arttırdığı için bu hastalara Bevacizumab 

verilmesi de kontrendikedir [23]. Semptomların hafifletilmesi ve lokal 

kontrolü için klinik olarak ilgili kemik veya beyin metastazlarına 

stereotaktik radyoterapi  yapılması önerilir [12]. 

1.3.4. Metastazların embolizasyonu 

Hipervasküler kemik veya spinal metastaz rezeksiyonu öncesi 

embolizasyon, intraoperatif kan kaybını azaltabilir. Ağrılı kemik veya 

paravertebral metastazları olan seçilmiş hastalarda embolizasyon 

semptomları hafifletebilir [12]. 

2. Metastazektomi sonrası cM0 hastalarında adjuvan tedavi 

Metastazektomi sonrası ve hastalık kanıtı olmayan (cM0) hastalarda 

nüks riski yüksektir. Metastazektomi sonrası ve hastalık kanıtı 

olmayan mRHK hastalarına tirozin kinaz inhibitörü tedavisi 

önerilmemektedir [12]. 

3. İleri evre/metastatik RHK için sistemik tedavi 

3.1. Kemoterapi 

Kemoterapinin RHK tedavisinde genellikle etkisiz olduğu 

kanıtlanmıştır. Dolayısıyla metastatik renal hücreli karsinomalı 

hastalara kemoterapi önerilmemektedir (24). Buna rağmen yapılan bir 

çalışmada interferon alfa (IFN-α) ile IFN-α + IL-2 + 5-FU 

kombinasyonun aynı oranda etkili olduğunu göstermiştir. Gemstabin 
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ve doxorubicin kombinasyonu ise sarkomatoid ve hızlı ilerleyen 

RHK’ de kullanılabilir [12]. 

3.2. İmmünoterapi 

3.2.1 IFN-α monoterapisi ve bevacizumab ile kombinasyonu 

İnterferon Alfa’nın (IFN-α) tümör progresyon riskini azalttığı 

gösterilmiştir. Ayrıca IFN-α’ nın Memorial Sloan-Kettering Kanser 

Merkezi (MSKCC) kriterlerine göre uygun kriterleri olan ve akciğer 

metastazı olan hastalarda daha etkili olduğu gösterilmiştir. Yapılan 

tüm çalışmalar Sunitinib, bevacizumab ve temsirolimus tedavilerinin, 

IFN-α monoterapisine üstünlüğünü ortaya koymuştur . İnterferon-α 

monoterapisi, mRHK'de Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) 

hedefli tedaviye veya Rapamisinin memeli hedefi(mTOR) 

inhibisyonuna göre daha düşüktür  [12,25]. 

3.2.2. İnterlökin-2 

İnterlökin-2, yaklaşık 35 yıldır mRHK'yi tedavi etmek için 

kullanılmaktadır. Meydana getirdiği toksisite nedeni ile seçilmiş hasta 

grubunda sadece kullanımı önerilebilir. Bundan dolayı günümüzde 

artık IL-2 yaygın olarak kullanılmamaktadır [26,27]. 

3.3. Bağışıklık kontrol noktası blokajı 

Monoklonal antikorlarla immün kontrol noktası blokajı, tümöre özgü 

T hücresi bağışıklığını geri yüklemek için inhibitör T hücresi 

reseptörü PD-1'i veya sitotoksik T lenfositle ilişkili antijen 4'ü 

(CTLA-4) hedefler ve bloke eder [28]. Tedavi görmemiş hastalarda 

tek ajanlı immün kontrol noktası blokajının kullanımını destekleyen 

hiçbir RKÇ yoktur. 

3.4. Hedefe yönelik tedaviler 

Günümüzde RHK’nın moleküler biyolojisinin daha iyi anlaşılması ile 

hedef alınabilecek bir çok moleküler yollar belirlenmiştir. Von 
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Hippel-Lindau (VHL) geninin de regülasyonunda rol aldığı 

anjiyogenez ile ilişkili büyüme faktörleri en önemli hedeflerdir . 

Vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) tümör anjiyogenezinde 

kritik rolü olan bir sitokindir. Klinik olarak vaskülarize bir tümör olan 

RHK’da anjiyogenetik aktivite VEGF ekspresyonu ile doğru 

orantılıdır [29]. Sporadik berrak hücreli tip renal hücreli karsinomda 

(ccRHK), VHL inaktivasyonuna bağlı hipoksi ile indüklenebilir faktör 

(HIF) birikimi, neo-anjiyogenezi destekleyen VEGF ve trombosit 

kaynaklı büyüme faktörünün (PDGF) aşırı ekspresyonu ile sonuçlanır 

[30]. Bu süreç, RHK'nin gelişimine ve ilerlemesine önemli ölçüde 

katkıda bulunur. Bu nedenle RHK tedavisinde VEGF inhibisyonuna 

yönelik tedaviler günümüzde öne çıkmaktadır. mRHK tedavisi için 

hedefe yönelik tedavide kullanılmak üzere geliştirilmiş ilaçların 

kullanımı ABD'de ve Avrupa'da onaylanmıştır. Metastatik Böbrek 

Kanseri Veritabanı Konsorsiyumu (IMDC) risk modeli klinisyenlere 

prognoz konusundaki tartışmalarda ve metastatik renal hücreli 

karsinomlu hastalar için uygun sistemik tedaviye karar vermede 

yardımcı olur. 

Metastatik Böbrek Kanseri Veritabanı Konsorsiyumu (IMDC) 

risk modeli  

Risk Faktörleri Kullanılan sınır değer 

Karnofsky performans durumu < 80% 

Tanıdan tedaviye kadar geçen 

süre 

< 12 ay 

Hemoglobin 10.0 mg/dL (2.4 mmol/L) 

Mutlak nötrofil sayısı (nötrofili) > normal sınırın üst sınırı 

Trombosit (trombositoz) > normal sınırın üst sınırı 

Düzeltilmiş serum kalsiyumu > 10.0 mg/dL (2.4 mmol/L) 
 

IMDC Risk Skoru Risk grubu 
Ortalam yaşam 

süresi 

0 Olumlu/Düşük risk 43.2 ay 

1-2 Orta risk 22.5 ay 

≥3 Zayıf/Yüksek risk 7.8 ay 
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3.4.1. Tirozin kinaz inhibitörleri 

3.4.1.1. Sorafenib 

Sorafenib, hücre proliferasyonunu sağlayan RAS/RAF/MEK/ERK 

gibi sinyal yollarında etkin olan RAF-1’in kuvvetli bir oral multikinaz 

inhibitörüdür. Ayrıca anjiyogenezi sağlayan VEGFR-2 ve PDGFR-β 

gibi tirozin kinaz reseptörlerini de inhibe eder [31]. Sistemik 

immunoterapi alan ya da immunoterapi almaya uygun olmayan 

hastalar için sorefenib progresyonsuz sağ kalımı artırır. Öncesinde 

tedavi almamış mRHK‘ li hastalar için ise IFN-α’ ya üstünlüğü 

yoktur. Birçok çalışmada ise sunitinibe dirençli hastalıkta sorefenib ve 

axitinib, dovitinib ve temsirolimus karşılaştırılmış ve birbirlerine 

üstün olmadıkları gösterilmiş [32]. 

3.4.1.2. Sunitinib 

unitinib, VEGFR-2, PDGFR-β, KİT ve FLT3 tirozin kinazları inhibe 

eden selektif, çok hedefli bir oral oksindol tirozin kinaz inhibitörüdür 

[32]. Sunitinib'in daha güçlü bir TKI olduğu kanıtlanmıştır. 

Sunitinibin birinci basamak tedavisinin IFNa ile etkinliğini 

karşılaştıran bir çalışma, sunitinib alan bir grupta medyan genel 

sağkalımda üstünlük gösterdi, ancak istatistiksel olarak sınırda 

anlamlıydı (p=0.051). Medyan progresyonsuz sağkalım sunitinib 

grubunda anlamlı olarak daha yüksek tespit edilmiştir [33]. Şu ana 

kadar sunitinib, nüks riski yüksek hastalarda radikal cerrahi tedavi 

sonrası adjuvan tedavide kullanılan tek ilaçtır [34]. Sunitinib ilk 

basamak tedavi IFN-α’ya göre daha uzun progresyonsuz sağ kalım 

sağladığı gösterilmiştir [35]. 

3.4.1.3. Pazopanib 

Pazopanib bir oral anjiyogenez inhibitörüdür. Daha önce tedavi 

görmemiş mRHK hastalarında ve sitokinle tedavi edilen hastalarda 

pazopanib ile plasebo arasında yapılan bir denemede, progresyonsuz 

sağkalım ve tümör yanıtında önemli bir iyileşme gözlemlendi [36]. 
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Pazopanib ve sunitinib'i karşılaştıran daha ileri çalışmalar, 

pazopanib'in üstün tolere edilebilirliği ile her iki ilacın benzer 

etkinliğini göstermiştir [37,38]. 

3.4.1.4. Axitinib 

Selektif  oral kullanılabilen ikinci kuşak VEGFR-1, -2, -3 

inhibitörüdür. Yapılan çalışmalarda sitokin ya da sunitinib tedavisi  

almış hastalarda sonrasında başlanan tedavide sorefenibe göre axitinib 

ile daha yüksek progresyon sağ kalım oranları elde edilmiştir. Birincil 

basamak tedavi olarak kullanıldığı çalışmada ise axitinib ve sorefenib 

arasında progresyonsuz sağ kalım açısından fark saptanmadığı için 

birinci basamak tedavi olarak önerilmemektedir [39]. 

3.4.1.5. Cabozantinib 

Cabozantinib, MET, VEGF ve AXL dahil olmak üzere oral bir tirozin 

kinaz inhibitörüdür. Cabozantinib, VEGFR ve mTOR inhibitörlerine 

dirençli hastalarda objektif yanıtlar ve hastalık kontrolü gösteren bir 

faz I çalışmasında araştırılmıştır. Bu çalışmada ilk tedavi olarak 

VEGF inhibitörlerin alan ve başarısız olunan hastalarda cabozantinib 

everolimusa göre benzer yan etki oranlarının yanısıra daha iyi 

progresyonsuz sağ kalım  ve yaşam süresi  sağlamıştır [40]. 

 3.4.1.6. Levantinib 

Lenvatinib, VEGFR1, VEGFR2 ve VEGFR3'ün oral çok hedefli bir 

tirozinkinaz inhibitörüdür. Ayrıca fibroblast büyüme faktörü 

reseptörlerine (FGFR1, FGFR2, FGFR3 ve FGFR4), trombosit 

büyüme faktörü reseptörüne (PDGFR-α) karşı, transfeksiyon sırasında 

yeniden düzenlemeye  ve kök hücre faktörü reseptörüne karşı inhibe 

edici etkiye sahiptir. Yakın zamanda, everolimusa karşı lenvatinib 

veya tek başına everolimus ile kombinasyon halinde bir randomize faz 

II çalışmasında araştırılmıştır. Lenvatinib +everolimus kombinasyonu, 

tek başına everolimustan daha üstün görünmektedir ve randomize faz 

II verilerine dayalı olarak Avrupa İlaç ajansının onayını almıştır. Bu 
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durumda yalnızca faz II verilerinin mevcudiyetine rağmen alternatif 

olarak değerlendirilebilir [41]. 

3.4.1.7. Tivozanib 

Tivozanib, VEGFR1, VEGFR2 ve VEGFR3'ün güçlü ve seçici bir 

tirozin kinaz inhibitörüdür. mRHK'li hastalarda sorafenib ile yapılan 

iki faz III çalışmada karşılaştırılmıştır. Ön denemede kontrol kolu 

olarak sorafenib seçimi göz önüne alındığında, tivozanibin kullanımını 

desteklemek için çok fazla belirsizlik ve çok fazla çekici alternatif 

mevcuttur [42]. 

3.4.2. Dolaşımdaki VEGF'ye karşı monoklonal antikorlar 

3.4.2.1 Bevacizumab monoterapisi ve bevacizumab +IFN-α 

Bevacizumab (Avastin), VEGF’e karşı geliştirilmiş bir monoklonal 

antikordur. Bu antikor VEGF’e bağlanarak ligandın tüm biyolojik 

aktif formlarını nötralize eder [43]. Progresyonsuz sağkalım interferon 

alfa – bevacizumab grubunda, interferon alfa – plasebo ile 

karşılaştırıldığında belirgin olarak daha uzun bulunmuştur (10.2 aya 

karşılık 5.4 ay) [44]. 

3.4.3. mTOR inhibitörleri 

3.4.3.1. Temsirolimus 

Temsirolimus (target of rapamycin) protein ailesinin bir üyesi olup 

mTOR’u inhibe eden bir rapamycin analoğudur. Bir çok preklinik 

modelde temsirolimusun antitümör etkinliği gösterilmiştir 

[45].Yüksek riskli hastalarda temsirolimus, IFN-α, ve kombinasyon 

tedavisi karşılaştırıldığında yalnız temsirolimus kullanan hastalarda 

yaşam süresi en uzun görülmüştür [46]. Metastatik renal hücreli 

karsinomlu hastalarda sunitinib sonrası ikinci basamak tedavi olarak 

sorafenib ile temsirolimusun karşılaştırıldığı randomize faz III bir 

çalışmada sorefenib kolunda yaşam süresi daha uzun bulunmuştur, bu 
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yüzden VEGF ve TK inhibitörlerine dirençli hastalıkta temsirolimus 

önerilmez [47]. 

3.4.3.2. Everolimus 

VEGF dirençli hastalıkta kullanılan bir oral mTOR inhibitörüdür. 

RECORD-1 çalışmasında destekleyici tedavi ile beraber everolismus 

kullanımı hastalıksız sağ kalımı uzattığı görülmüştür [48]. 

4. Tedavi stratejileri 

4.1. Daha önce tedavi görmemiş Berrak hücreli metastatik 

RHK'li hastalar için tedavi 

Pembrolizumab + aksitinib ile birlikte nivolumab+kabozantinib ve 

lenvatinib + pembrolizumab kombinasyonu, tüm IMDC risk 

grubundaki hastalarda ve ipilimumab + nivolumab IMDC orta ve 

düşük riskli hastalarda standart tedavi şeklidir . Bu nedenle, VEGFR-

TKİ'lerin tek başına ön safta mRHK'deki rolü yerini almıştır. 

Sunitinib, pazopanib ve cabozantinib (IMDC orta ve düşük riskli 

hastalık), bu durumda immün kontrol noktası inhibisyonunu alamayan 

veya tolere edemeyen hastalar için alternatif tedavi seçenekleri olmaya 

devam etmektedir [12]. 

4.2 Berrak hücreli metastatik RHK'de sistemik tedavinin 

sıralanması 

Hedefe yönelik tedavilerin sıralanması mRHK tedavisinde maksimum 

sonuçlar elde etmek için oluşturulmuştur.  Pembrolizumab + axitinib, 

nivolumab + kabozantinib, lenvatinib + pembrolizumab ve nivolumab 

+ ipilimumab, birinci basamakta yeni tedavi standartıdır . Önce 

yapılan immün kontrol noktası inhibisyonunun sonraki tedaviler 

üzerindeki etkisi belirsizdir. Birinci basamakta nivolumab + 

ipilimumab veya TKI + immunoterapiye refrakter hastalığı olan 

hastalara ilişkin randomize veriler eksiktir ve mevcut kohortlar ile 

sınırlıdır . İmmünoterapide ilerlemekte olan hastalar için kabozantinib 
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ve aksitinib ile ilgili ileriye dönük veriler mevcuttur, ancak bu 

çalışmalar kesin sonuçlar için çok küçüktür . Öncü 

immunkombinasyon tedavilerinde ilerlemeden sonra VEGFR-TKI 

tedavisine ilişkin geriye dönük veriler mevcuttur ancak önemli 

sınırlamaları vardır. Bu veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde 

immünoterapi/immünoterapi veya immünoterapi/VEGFR 

kombinasyonu tedavisinden sonra bir VEGFR-TKI'yi diğerine 

önermek için çok erkendir. Aksitinib + pembrolizumab 

kombinasyonundan sonra, progresyonda VEGFR-TKI'nin 

kabozantinib veya daha önce kullanılmamış herhangi bir TKI'ye 

değiştirilmesi önerilmektedir.mRHK'de diğer VEGF hedefli 

tedavilerden daha iyi performans gösterdikleri için VEGF hedefli 

tedavi kontrendike olmadıkça mTOR inhibitörlerinin kullanımını 

desteklenmemektedir.  Üçüncü basamak tedavi olarak immün kontrol 

noktası inhibitör kombinasyonları ve ardından VEGF hedefli 

tedaviden sonra ilaç seçiminin ne olması gerektiği hala belirsizdir.  

İmmün kontrol noktası blokajı ile yeniden tedavi dışında, VEGF 

refrakter hastalığında onaylanmış bir sonraki ajanın kullanımı 

önerilmektedir. Cabozantinib, VEGF refrakter hastalığında randomize 

kontrollü çalışmalarda sağkalım avantajı gösteren  tek ajan olup 

tercihen kullanılmalıdır. Lenvatinib  + everolimus kombinasyonu, tek 

başına everolimustan daha üstün görünmektedir ve randomize faz II 

verilerine dayalı olarak Avrupa İlaç Ajansından(EMA) onay almıştır. 

Bu, yalnızca faz II verilerinin mevcudiyetine rağmen bir alternatiftir 

[476]. İmmün kontrol noktası inhibitörleri kullanan hastaları da içeren 

bir çalışmada gösterildiği gibi tivozinib, VEGF refrakter hastalığında 

sorafenib'e göre progresyonsuz sağkalım üstünlüğü sağlar [12]. 

4.3 Berrak hücreli olmayan metastatik böbrek hücreli kanserin 

tedavisi 

Bu grupta hasta sayısının azlığı konu ile ilgili çalışmaların azlığına 

neden olmuştur. Berrak hücreli olmayan metastatik RHK’li hastaların 

değerlendirilmesi ve yönetiminde ilerlemeler kaydedilmesine rağmen 
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halen konu ile ilgili paylaşılmış Faz III çalışma yoktur. Önümüzdeki 

dönemde bu nadir ve patolojik çeşitlilik gösteren grubun biyobelirteç 

kullanımı ile daha kesin sınıflandırılması ile daha iyi yönetilmesine 

doğru evrileceğini bekliyoruz. 
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Epidemiyoloji 

Prostat kanseri (PK), erkeklerde en sık tanı konulan ikinci kanserdir 

ve 2012 yılında dünya çapında tahmini 1,1 milyon tanı ile tanı 

konulan tüm kanserlerin %15'ini oluşturmaktadır [1]. PCa tanısının 

insidansı, farklı coğrafi bölgeler arasında büyük farklılıklar gösterir. 

Büyük ölçüde prostata özgü antijen (PSA) testinin kullanımı ve 

yaşlanan popülasyon nedeniyle Avustralya/Yeni Zelanda ve Kuzey 

Amerika'da (sırasıyla 100.000'de yaşa göre standardize edilmiş oranlar 

[YSO] 111,6 ve 97.2) ve Batı ve Kuzey Avrupa'da (YSO'lar sırasıyla 

94,9 ve 85) yüksektir. Doğu ve Güney-Orta Asya'da insidans düşüktür 

(YSO'lar sırasıyla 10.5 ve 4.5) [1,2]. Dünya çapında ölüm oranlarında 

nispeten daha az varyasyon vardır, ancak oranlar genellikle Afrika 

kökenli popülasyonlarda yüksektir (Karayip: YSO 29 ve Sahra Altı 

Afrika: YSO'lar 19 ile 14 arasında değişmektedir). ABD'de orta ve 

Asya'da (Güney-Orta Asya: 2,9 ASR) çok düşüktür [1]. 

Etyoloji 

Aile öyküsü ve etnik köken, genetik yatkınlığı düşündüren artan PK 

insidansı ile ilişkilidir [3,4]. Herediter PK (HPK), altı ila yedi yıl daha 

erken hastalık başlangıcı ile ilişkilidir, ancak hastalığın agresifliği ve 

klinik seyri başka şekillerde farklılık göstermemektedir [3,5]. Büyük 

bir ABD popülasyon veritabanında, HPK (katılımcıların %2.18'inde) 

herhangi bir PK tanısı için 2.30, erken başlangıçlı PK için 3.93, letal 

PK için 2.21 ve klinik olarak anlamlı PK için 2.32 rölatif risk (RR) 

göstermiştir [6]. Bu artan HPK riskleri, ailesel PK'dan (soy ağacının 
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aynı tarafında PK'lı ikiden fazla birinci veya ikinci derece akraba) 

veya kalıtsal meme ve over kanseri ve Lynch sendromu gibi ailesel 

sendromlardan daha yüksektir. 

Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları, PK riskine katkıda bulunan 

100'den fazla yaygın duyarlılık lokusu tanımlamıştır [7-9]. Klinik 

kohort çalışmaları, evreden bağımsız olarak germ hattı mutasyonlarını 

%15 ila %17 oranlarında bildirmiştir [10,11]. Giri ve arkadaşları. 

ABD genelinde multigen testi yapılan metastatik hastalık için 

seçilmemiş PK'lı erkeklerden klinik genetik verileri inceledi [11]. 

Yazarlar, PK'lı erkeklerin %15,6'sının test edilen genlerde (BRCA1, 

BRCA2, HOXB13, MLH1, MSH2, PMS2, MSH6, EPCAM, ATM, 

CHEK2, NBN ve TP53) patojenik varyantlara sahip olduğunu ve 

erkeklerin %10,9'unda DNA onarım genlerinde germ hattı patojenik 

varyantlarının olduğunu bildirdiler. Patojenik varyantlar en yaygın 

olarak BRCA2 (%4,5), CHEK2 (%2,2), ATM (%1,8) ve BRCA1 

(%1,1) olarak tanımlanmıştır [11]. Gleason 8 veya daha yüksek grade 

varlığı, DNA onarım patojenik varyantları ile önemli ölçüde ilişkiliydi 

(OR 1.85 [%95 GA: 1.22–2.80], p = 0.004) [11]. 

Risk Faktörleri  

Çok çeşitli ekzojen/çevresel faktörlerin, PK geliştirme riski ile ilişkili 

olduğu veya latent PK'dan klinik PK'ya ilerleme için etiyolojik olarak 

önemli olduğu tartışılmıştır. Japon erkekleri, Batı dünyasındaki 

erkeklere kıyasla daha düşük PK riskine sahiptir. Bununla birlikte, 

Japon erkekleri Japonya'dan Kaliforniya'ya taşındıkça, PK riskleri 
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artar, Amerikalı erkeklerinkine yaklaşır ve çevresel veya diyet 

faktörlerinin bir rolü olduğunu düşündürür [12]. Bununla birlikte, şu 

anda bilinen hiçbir etkili önleyici diyet veya farmakolojik müdahale 

yoktur. 

• Metabolik Sendrom: Metabolik sendromun (MetS) tek 

bileşenleri hipertansiyon (p = 0.035) ve bel çevresi > 102 cm 

(p = 0.007) önemli ölçüde daha yüksek PK riski ile 

ilişkilendirilmiştir, ancak bunun aksine, > 3 MetS bileşenine 

sahip olmak, azaltılmış bir risk (OO: 0,70, %95 GA: 0,60–

0,82) ile ilişkili bulunmuştur [13,14]. 

• Diabetes Mellitus/metformin: Popülasyon bazlı bir 

çalışmada, metformin kullananlarda (ancak diğer oral 

hipoglisemik ajanlar değil), hiç kullanmayanlara göre PK 

tanısı riskinde azalma olduğu (düzeltilmiş OR: 0,84, %95 

GA: 0,74–0,96) bildirildi [15]. Dutasterid ile PK olaylarının 

Azaltılması (REDUCE) çalışmasının 540 diyabetik 

katılımcısında, metformin kullanımı PK ile anlamlı bir 

şekilde ilişkili değildi ve bu nedenle önleyici bir önlem olarak 

tavsiye edilmedi (OO: 1.19, p = 0.50) [16]. İleri veya 

Metastatik PK’nde devam Eden sistemik tedavi: İlaç 

Etkinliğinin Değerlendirilmesi (STAMPEDE) çalışması, 

ilerlemiş PK'da (Kol K) metformin kullanımını 

değerlendirmektedir [17]. 

• Kolesterol/Statinler: 14 büyük prospektif çalışmanın meta 

analizi, kan toplam kolesterolü, yüksek yoğunluklu 
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lipoprotein kolesterolü, düşük yoğunluklu lipoprotein 

kolesterol seviyeleri ile genel PK veya yüksek dereceli PK 

riski arasında bir ilişki göstermedi (13). REDUCE 

çalışmasından elde edilen sonuçlar ayrıca statinlerin PCa riski 

üzerinde önleyici bir etkisi olduğunu göstermedi [16]. 

• Obezite: REDUCE çalışmasında obezite, çok değişkenli 

analizlerde düşük dereceli PK için düşük riskli iken (OR: 

0.79, p = 0.01) yüksek dereceli PK için artmış bir risk (OR: 

1.28, p = 0.042) oluşturmuştu [18]. Bu etki, genetik olarak 

yüksek boy veya vücut kitle indeksi (VKİ)'den ziyade 

boy/VKİ’nin çevresel belirleyicileri tarafından açıklanıyor 

gibi görünüyor [19]. 

• Diyet: Yüksek alkol alımı, ancak aynı zamanda alkolün 

tamamen bırakılması, daha yüksek PK ve PK'ya özgü 

mortalite riski ile ilişkilendirilmiştir [20]. Bir meta-analiz, PK 

ile doz yanıt ilişkisini göstermektedir [21]. Agresif PK ile 

kan, ancak esas olarak tırnak selenyum seviyeleri (uzun süreli 

maruziyeti yansıtan) arasında ters bir ilişki bulunmuştur [22]. 

Ancak selenyum ve E Vitamini takviyesinin PK insidansını 

etkilemediği bildirilmiştir [23]. 

• Hormonal aktif tedavi: 5-ARI'lerin PK gelişimini önleme 

veya geciktirme potansiyeline sahip gibi görünse de (~%25, 

yalnızca ISUP derece 1 kanser için), tedaviye bağlı yan 

etkiler ve ayrıca yüksek dereceli PK'nın potansiyel küçük 

artmış riski göz önünde bulundurulmalıdır [24-26]. Mevcut 

5-ARI'lerin hiçbiri, Avrupa İlaç Ajansı (AİA) tarafından 
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kemoprevensiyon için onaylanmamıştır. Testosteron 

takviyesi alan hipogonadal erkeklerde PK riski artmaz [27]. 

Havuzlanmış bir analiz, çok düşük serbest testosteron 

konsantrasyonuna (en düşük %10) sahip erkeklerin 

ortalamanın altında bir PK riskine (OO: 0.77) sahip olduğunu 

göstermiştir [28]. 

 

Sınıflama ve Evreleme Sistemleri 

PK evrelemesi için 2017 Tümör, lenf Nodu, Metastaz (TNM) 

sınıflandırması (Tablo 1) [29] ve esas olarak D'Amico'nun PK 

sınıflandırma sistemine dayanan Avrupa Üroloji Derneği (AÜD) risk 

grubu sınıflandırması kullanılmaktadır (Tablo 2) [31]. Klinik T evresi 

sadece parmakla rektal muayene (PRM) bulguları ile belirlenir; lokal 

görüntüleme bulguları TNM sınıflandırmasında dikkate alınmaz. 

Patolojik evreleme (pTNM) histopatolojik doku değerlendirmesine 

dayanır ve klinik evre T1 ve T2 alt evreleri dışında büyük ölçüde 

klinik TNM ile paralellik gösterir. Patolojik evreler pT1a/b/c yoktur 

ve radikal prostatektomi (RP) sonrası histopatolojik olarak 

doğrulanmış organa sınırlı PK'ler patolojik evre pT2'dir. 
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Tablo 1. PK'nın Klinik Tümör boyutu, lenf Nodu, Metastaz (TNM) 

sınıflandırması 

T-    Primer tümör (evre yalnızca parmakla rektal muayeneye 

[PRM] dayalı) 

Tx     Primer tümör değerlendirilememektedir 

T0     Primer tümör kanıtı yok 

T1     Palpe edilemeyen klinik olarak belirgin olmayan tümör       

         T1a: Rezeke edilen dokunun %5 veya daha azında histolojik 

olarak tesadüfi tümör 

         T1b: Rezeke edilen dokunun %5 veya daha fazlasında 

histolojik olarak tesadüfi      tümör 

          T1c: İğne biyopsisi ile tanımlanan tümör (örn. yüksek PSA 

nedeniyle) 

T2     Palpe edilebilen ve prostat içinde sınırlı tümör 

         T2a: Tümör bir lobun yarısını veya daha azını içerir 

         T2b: Tümör bir lobun yarısından fazlasını içerir, ancak her iki 

lobu da içermez 

         T2c: Tümör her iki lobu da içerir  

T3    Tümör prostat kapsülü boyunca uzanır 

         T3a: Ekstrakapsüler uzanım (tek taraflı veya iki taraflı)  

         T3b: Seminal vezikül tutulumu 

T4    Tümör fiksedir veya seminal veziküller dışındaki komşu 

yapıları invaze eder: eksternal sfinkter, rektum, levator kasları 

ve/veya pelvik duvar 

N- Bölgesel (pelvik) Lenf Nodları1 

Nx     Bölgesel lenf düğümleri değerlendirilememektedir 

N0     Bölgesel lenf düğümlerine metastaz yok 

N1     Bölgesel lenf düğümlerine metastaz var 

M –    Uzak metastaz2  Uzak metastaz2zak metastaz2 

M0     Uzak metastaz yok 

M1     Uzak metastaz var 

           M1a: Bölgesel olmayan lenf nodları 

           M1b: Kemikler 

           M1c: Diğer bölgeler 

1 0,2 cm'den büyük olmayan metastaz pNmi olarak adlandırılabilir 
2 Birden fazla metastaz yeri mevcut olduğunda, en gelişmiş kategori kullanılır. (p)M1c en 

gelişmiş kategoridir. 
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Tablo 2. Lokalize ve lokal ileri PK’nin biyokimyasal nüksü için AÜD 

risk grupları 

Tanımlama 

Düşük risk Orta risk Yüksek risk 

PSA < 10 

ng/mL 

Ve GS < 7 

(ISUP derece 

1) ve cT1-2a 

PSA 10-20 

ng/mL 

veya GS 7 

(ISUP grade 

2/3) veya cT2b 

PSA > 20 

ng/mL 

Veya GS > 7 

(ISUP grade 

4/5) veya cT2c 

Herhangi PSA 

Herhangi GS 

(herhangi ISUP 

derece) cT3-4 

veya cN+ 

Lokalize Lokal ileri 

GS: Gleason skoru; ISUP: Uluslararası Ürolojik Patoloji Derneği, 

AÜD: Avrupa Üroloji Derneği 

 

Gleason skoru (GS) ve Uluslararası Ürolojik Patoloji Derneği 

(ISUP) 2014 dereceleme 

Orijinal Gleason derecelendirme sisteminde, histolojik tümör yapısına 

dayalı 5 Gleason derecesi (1-5 arasında değişen) ayırt edildi, ancak 

2005 ve müteakip 2014 ISUP GS modifikasyonlarında Gleason derece 

1 ve 2 elimine edildi (31,32). 2014 ISUP onaylı derecelendirme 

sistemi, PK derecelerini 1 ile 5 arasında sınırlamıştır (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Uluslararası Ürolojik Patoloji Derneği 2014 derece (grup) 

sistemi 

Gleason skoru ISUP derecesi 

2-6 1 

7 (3+4)  2 

7 (4+3)  3 

8 (4+4 or 3+5 or 5+3)  4 

9-10 5 
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Tanısal Değerlendirme 

Erken Tarama 

AÜD güncel kılavuzları erkeklere potansiyel riskler ve faydalar 

konusunda danışmadan PSA testine tabi tutulmamasını önermektedir. 

Erken PSA taramasını iyi bilgilendirilmiş ve PK gelişimi açısından 

artmış riske sahip erkeklerde (50 yaşında erkek, 45 yaşından büyük ve 

ailede PK öyküsü, afrika kökenlilerde 45 yaşından itibaren, BRCA2 

mutasyonu taşıyanlarda 40 yaşından itibaren) önermektedir. Beklenen 

yaşam süresi 15 yıldan az olanlarda fayda görme ihtimali düşük 

olduğundan PSA taramasının durdurulması önerilmektedir. 

Klinik Tanı 

Prostat kanserinden genellikle PRM ve/veya PSA düzeyleri temelinde 

şüphelenilir. Kesin tanı, prostat biyopsi korlarında adenokarsinomun 

histopatolojik olarak doğrulanmasına bağlıdır. 

PRM: Çoğu PK periferik zonda bulunur ve hacim> 0,2 mL olduğunda 

PRM tarafından tespit edilebilir. Vakaların ~%18'inde PK, PSA 

seviyesinden bağımsız olarak yalnızca şüpheli PRM tarafından tespit 

edilir [33]. Anormal bir PRM, daha yüksek ISUP derecesi riski ile 

ilişkilidir ve biyopsi için bir göstergedir [34]. 

PSA: PSA organa özgüdür ancak kansere özgü değildir; bu nedenle, 

iyi huylu prostat hipertrofisi (BPH), prostatit ve diğer kötü huylu 

olmayan durumlarda yükselebilir. Bağımsız bir değişken olarak PSA, 
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kanser için PRM veya transrektal ultrasondan (TRUS) daha iyi bir 

tahmin edicidir [35]. PSA'yı ölçmek için tanımlanmış, üzerinde 

anlaşmaya varılmış standartlar yoktur. Yüksek PSA seviyeleri artmış 

PK riski ile ilişkilidir. Bununla birlikte birçok erkek, düşük serum 

PSA'sına sahip olmasına rağmen PK tanısı alabilir (Tablo 4) [36]. 

Tablo 4. Düşük PSA değerlerine bağlı olarak sistemik biyopsi ile 

tanımlanan PK riski 

PSA düzeyi (ng/ml) PK riski (%) ISUP derece> 2 PK 

riski (%) 

0.0–0.5 6.6 0.8 

0.6–1.0 10.1 1.0 

1.1–2.0 17.0 2.0 

2.1–3.0 23.9 4.6 

3.1–4.0 26.9 6.7 

 

 

PSA dansitesi: PSA dansitesi, prostat hacmine bölünen serum PSA 

seviyesidir. PSA dansitesi ne kadar yüksekse, PK'nın klinik olarak 

anlamlı olma olasılığı o kadar yüksektir. 

PSA velositesi ve ikilenme zamanı: PSA kinetiğini ölçmek için iki 

yöntem vardır 

• PSA velositesi (PSA-V): serum PSA'sında yıllık mutlak artış 

(ng/mL/yıl) 

• PSA ikilenme zamanı (PSA-DT): zaman içinde serum 

PSA'sındaki üstel artışı ölçümü 

 

PSA-V ve PSA-DT, PK tedavisinde prognostik bir role sahip olabilir, 

ancak arka planda (toplam prostat hacmi ve BPH), PSA belirlemeleri 



ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 72 

 

arasındaki farklı aralıklar ve zaman içinde PSAV ve PSA-DT'nin 

hızlanması/yavaşlaması nedeniyle sınırlı tanısal kullanıma sahiptir. Bu 

ölçümler, tek başına PSA ile karşılaştırıldığında ek bilgi sağlamaz 

[37]. 

 

Serbest/Total (f/t) PSA oranı: PSA 4-10 ng/mL olan erkeklerde f/t 

PSA < 0.10 olanların %56'sında biyopsi ile PK saptandı, ancak f/t 

PSA > 0.25 ng/mL olanların sadece %8'inde PK saptandı [38]. 

 

PK tanısında biyobelirteçler 

 

Kan bazlı biyobelirteçler (PHI/4K skoru/IsoPSA): Prostat Sağlık 

İndeksi (PHI) testi (serbest ve total PSA ile [-2]pro-PSA izoformu 

[p2PSA]'yı birleştirir) ve dört kallikrein (4K) skor testi (serbest, intakt 

ve total PSA ve kallikrein benzeri peptidazı ölçer) 2 [hK2]'ye ek 

olarak yaş, PRM ve önceki biyopsi durumu) PSA testi yapılmış 

erkeklerde gereksiz prostat biyopsilerinin sayısını azaltmayı 

amaçlamaktadır. Birkaç prospektif çok merkezli çalışma, hem PHI 

hem de 4K skor testinin, 2-10 ng/mL arasında PSA'sı olan erkeklerde 

klinik anlamlı PK tansıını koyarken f/t PSA oranından daha iyi 

performans gösterdiğini bildirmiştir [39-41]. 

İdrar bazlı biyobelirteçler (PCA3/SelectMDX/Mi Prostate score 

(MiPS)/ExoDX): Prostat kanseri geni 3 (PCA3), PRM sırasında 

prostat masajından sonra elde edilen idrar tortularında saptanabilen, 

aşırı eksprese edilmiş uzun kodlamayan bir RNA (lncRNA) 

biyobelirteçtir. PCA3 için ticari olarak temin edilebilen Progensa idrar 

testi, yüksek PSA'lı erkeklerde PK'nın saptanması için total ve serbest 
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PSA'dan üstündür [42]. SelectMDX testi benzer şekilde idrardan 

mRNA biyobelirteç izolasyonuna dayanır. HOXC6 ve DLX1 mRNA 

seviyelerinin varlığı, hem biyopside PK varlığı hem de yüksek riskli 

kanser varlığı riskinin bir tahminini sağlamak için değerlendirilir [43]. 

Tekrar biyopsi kararı için yardımcı testler: Önceden negatif 

biyopsisi olan yüksek PK riski olan erkeklerde, Progensa-PCA3 ve 

SelectMDX gibi PRM idrar testleri, serum 4Kscore ve PHI testleri 

veya doku bazlı epigenetik test (ConfirmMDx) ile ek bilgiler elde 

edilebilir [44]. 

Klinik Tanıda Görüntüleme Yöntemlerinin Rolü 

Transrektal ultrason (TRUS) ve ultrason bazlı teknikler 

Standart TRUS, PK'yı saptamada güvenilir değildir ve hipoekoik 

lezyonlar üzerinde yapılan ek biyopsilerin tanısal verimi ihmal 

edilebilir düzeydedir [45]. 

 

Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme (mpMRG) 

RP örnekleriyle korelasyon, mpMRG'nin, özellikle çapları 10 mm'den 

büyük olduğunda, ISUP derecesi 2 olan kanserlerin tespiti ve 

lokalizasyonu için iyi bir duyarlılığa sahip olduğunu göstermektedir 

(46). MRG, ISUP derece 1 PCa'yı belirlemede daha az duyarlıdır [46]. 

MpMRG ile tanımlanan lezyonlar tarafından malignitenin saptanma 

olasılığı, önce 5 dereceli Likert skoru, ardından piyasaya 

sunulduğundan bu yana birkaç kez güncellenen Prostat Görüntüleme-

Raporlama ve Veri Sistemi (PI-RADS) skoru kullanılarak standardize 

edildi [47]. Şüpheli veya biyopsi ile kanıtlanmış PK'sı olan erkekleri 
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içeren 13 çalışmanın bir meta-analizinde, PI-RADSv2 skoru 3, 4 ve 5 

olan lezyonların ISUP derecesi 2 kanserleri için ortalama PPV'ler 

sırasıyla %12, %48 ve %72 idi [48]. AÜD güncel kılavuzları prostat 

biyopsisi öncei mutlaka mpMRG yapılmasını önermektedir. MpMRG 

pozitif olduğunda (yani PI-RADS 3), hedefe yönelik ve sistematik 

biyopsinin kombine olarak yapılması önerilir. Önceden negatif prostat 

biyopsisi olan hastalarda da tekrar biyopsi öncesi mpMRG 

önerilmektedir. Önceden negatif prostat biyopsisi olanlarda mpMRG 

negatif olduğunda (yani, PI-RADS 2) ve PK'nın klinik şüphesi 

yüksek olduğunda hasta ile birlikte karar verilerek sistematik biyopsi 

yapılması önerilmektedir. 

 

Prostat biyopsisi 

 

Prostat biyopsisi ihtiyacı, PSA düzeyine, diğer biyobelirteçlere 

ve/veya şüpheli PRM ve/veya görüntülemeye dayalıdır. Sınırlı PSA 

yükselmesi tek başına hemen biyopsi için endikasyon oluşturmaz. 

PSA seviyesi birkaç hafta sonra, aynı laboratuvarda standart koşullar 

altında aynı tahlil kullanılarak doğrulanmalıdır (yani ejekülasyon, 

üriner girişim ve idrar yolu enfeksiyonu olmadan). Asemptomatik bir 

hastada PSA'yı düşürmek için ampirik antibiyotik kullanımı 

yapılmamalıdır [49]. Prostat biyopsisi, transrektal veya transperineal 

yaklaşımla yapılır. PK yakalam oranları iki yöntemde benzer olmakla 

birlikte transperineal yöntemde enfesiyon riski daha düşüktür [50]. 

Transperineal biyopsi için perineal derinin rutin cerrahi 

dezenfeksiyonunu önerilmektedir. Transrektal prostat biyopsisinden 

önce povidon-iyot ile rektal temizleme yapılmalıdır. Avrupa 
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Komisyonu'nun EMEA/H/A-31/1452 hakkındaki nihai kararına uygun 

olarak prostat biyopsisi için florokinolonları kullanmaması 

önerilmektedir. 

 

Önceki negatif biyopsi sonrası tekrar biyopsi 

 

Tekrar biyopsi endikasyonları;  

 

• Yükselen ve/veya sürekli yüksek PSA 

• Şüpheli PRM, %5-30 PK riski 

• Soliter bir bulgu olarak intraduktal karsinom, >%90 ilişkili 

yüksek dereceli PK riski 

• Pozitif mpMRG bulguları 

 

Atipik küçük asiner proliferasyon ve yaygın yüksek dereceli PIN 

tanısı konulduktan sonra tekrar biyopsi yapılması önerisi, 6-10 kor 

biyopsi protokolü kullanan sistematik biyopsiler üzerine daha önceki 

çalışmalara dayanmaktadır. 

 

Saturasyon biyopsisi; saturasyon tekrar biyopsisi (> 20 kor) ile 

saptanan PK insidansı %30-43'tür ve daha önceki biyopsiler sırasında 

örneklenen kor sayısına bağlıdır [51]. 

 

Klinik evreleme 

 

T evreleme 

 

Risk tablosunda kullanılan klinik T kategorisi yalnızca PRM 

bulgusunu tanımlar. Lokal evreleme için görüntüleme parametreleri ve 
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biyopsi sonuçları risk kategorisi sınıflandırmasının henüz bir parçası 

değildir. 

 

TRUS; organa sınırlı hastalığı tahmin etmede PRM'den daha yararlı 

değildir. 

 

MRG; Fokal (mikroskopik) EPE için düşük duyarlılığı nedeniyle, 

düşük riskli hastalarda lokal evreleme için MRG önerilmez [52]. 

Bununla birlikte, MRG tedavi planlaması için yararlı olabilir. 

 

N evreleme 

 

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve MRG 

 

Abdominal BT ve T1-T2 ağırlıklı MRG, LN çapı ve morfolojisini 

kullanarak nodal invazyonu dolaylı olarak değerlendirir. Bununla 

birlikte, metastatik olmayan LN'lerin boyutu büyük ölçüde değişir ve 

LN metastazlarının boyutuyla örtüşebilir. Genellikle kısa ekseni pelvis 

içinde> 8 mm ve pelvis dışında > 10 mm olan lenf nodları (LN) 

malign olarak kabul edilir. BT ve MRG duyarlılığı %40'ın altındadır 

[53]. 

 

Kolin PET/BT 

 

Düşük duyarlılığı nedeniyle, kolin PET/BT, LN metastazlarının 

saptanması veya risk faktörleri veya nomogramlara dayalı bir nodal 

diseksiyonun ekarte edilmesi için klinik olarak kabul edilebilir tanısal 

doğruluğa ulaşmamaktadır. 

 



77 | ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

Prostata özgü membran antijen (PSMA) bazlı PET/CT  

 

PSMA, prostat dokusuna özgüllüğü nedeniyle de çekici bir hedeftir, 

diğer prostat dışı malignitelerde veya iyi huylu koşullarda PSMA 

ekspresyonu tesadüfi yanlış pozitif bulgulara neden olabilir [54]. 

PSMA PET/BT LN evrelemesinde MRG, abdominal kontrastlı BT 

veya kolin PET/BT'ye kıyasla daha uygundur; bununla birlikte, PET'in 

uzaysal çözünürlüğü (~5 mm) altında küçük LN metastazları yine de 

gözden kaçabilir. 

 

M evreleme 

 

Kemik görüntüleme 

 

99mTc-Kemik sitigrafisi, PK'nın kemik metastazlarını değerlendirmek 

için en yaygın kullanılan yöntem olmuştur. Kemik sintigrafisi tanı 

verimi, PSA seviyesi, klinik evre ve tümör ISUP derecesinden önemli 

ölçüde etkilenir ve bu üç faktör, 853 hasta üzerinde yapılan bir 

çalışmada kemik sintigrafisi pozitifliğinin tek bağımsız 

öngörücüleriydi [55]. 23 farklı seride ortalama kemik sintigrafisi 

pozitiflik oranı, PSA düzeyi < 10 ng/mL olan hastalarda %2.3, PSA 

düzeyi 10.1 ile 19.9 ng/mL arasında olan hastalarda %5.3 ve PSA 

düzeyi 20.0-49.9 ng/mL olan hastalarda %16.2 idi (56). PSA düzeyi, 

ISUP derecesi veya klinik aşamadan bağımsız olarak semptomatik 

hastalarda kemik sintigrafisi yapılmalıdır [56]. 
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Florür (18F-NaF) PET ve PET/BT, kolin PET/BT ve MRG 

 

Kolin PET/BT ve difüzyon ağırlıklı-MRG'nin visseral ve nodal 

metastazları da saptayabileceği bilinmelidir. Kemik sintigrafisi ve 

18F-NaF PET/BT yalnızca kemik metastazlarının varlığını 

değerlendirir. 

 

PSMA PET/BT 

 

12 çalışmayı içeren sistematik bir inceleme (n = 322), ilk evreleme 

için 68Ga-PSMA PET/BT duyarlılığında yüksek varyasyon bildirdi 

(%33-99 medyan duyarlılık lezyon başına analizde %33-92 ve hasta 

başına analizde 66 -91%), iyi bir özgüllük ile (lezyon başına %82 

%100 ve hasta başına %67-99), çoğu çalışmada geleneksel 

görüntüleme modalitelerine (kemik sintigrafisi ve BT) göre artan 

saptama oranları gösterilmiştir [57]. 

 

Düşük riskli PK’da evreleme için ek bir görüntülemeye ihtiyaç yoktur. 

Yüksek riskli/lokal ileri PK’da en azından kesitsel abdominopelvik 

görüntüleme ve kemik taraması dahil metastatik tarama yapılmalıdır. 

 

Yaşam beklentisini ve sağlık durumunu tahmin etme 

 

PK yönetiminde bireysel yaşam beklentisi, sağlık durumu ve 

komorbidite değerlendirilmesi yapılmalıdır. Sağlık durumu taraması 

için Geriatrik-8, mini-COG ve Klinik Kırılganlık Ölçeği araçları 

kullanılmalıdır. G8 skoru 14 olan hastalarda tam bir geriatrik uzman 

değerlendirmesi yapılmalıdır. Kırılgan hastalara tek başına semptoma 

yönelik tedaviler verilebilir. 
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Tedavi 

Ertelenmiş tedavi (Aktif izlem/Dikkatli bekleme) 

 

Lokalize hastalıkta, lokal tedaviden herhangi bir fayda için en az 10 

yıllık bir yaşam beklentisi zorunlu kabul edilmektedir. PK'lı 

erkeklerde yaşam beklentisini öngörmede yaştan çok komorbidite 

önemlidir. Artan komorbidite, PK ile ilişkili olmayan nedenlerden ve 

kısa yaşam beklentisi olan erkeklerde ölüm riskini büyük ölçüde 

artırır. Tarama ile PK tanısı konulan ISUP derece 1-2 olan hastalarda 

ölüm, 15 yıllık takipte %7 kadar düşük olabilmektedir [58]. Sonuç 

olarak, PSA ile saptanan PK'lı erkeklerin yaklaşık %45'i sağlam bir 

sürveyans programı aracılığıyla yakın takip için uygundur. Aşırı 

tedaviyi azaltmayı amaçlayan konservatif yönetim için iki farklı 

strateji vardır: Aktif izlem ve Dikkatli bekleme (Tablo 5) [58]. 

 

Tablo 5. Aktif izlem ve dikkatli beklemenin tanımları 

 Aktif izlem Dikkatli bekleme 

Tedavi amacı Küratif Palyatif 

Takip Önceden 

tanımlanmış 

program 

Hastaya spesifik 

Kullanılan 

değerlendirme/belirteçler 

PRM, PSA, 

mpMRI, re-biopsy 

 

Önceden 

tanımlanmamıştır, 

ancak progresyon 

semptomlarının 

gelişimine bağlıdır 

Yaşam beklentisi >10 yıl <10 yıl 

Amaç Sağkalımı 

tehlikeye atmadan 

tedaviye bağlı 

toksisiteyi en aza 

indirmek 

Tedaviye bağlı 

toksisiteyi en aza 

indirmek 

Yorumlar Düşük riskli 

hastalar 

Tüm evrelerde 

uygulanabilir 
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Radikal Prostatektomi (RP) 

 

RP'nin amacı, hangi yöntemle yapılırsa yapılsın 

(Açık/laparoskopik/robotik) mümkün olduğunca pelvik organ 

fonksiyonunu koruyarak kanserin eradike edilmesidir. Prosedür, intakt 

kapsülü ile tüm prostatın ve seminal veziküllerin çıkarılmasını ve 

ardından veziko-üretral anastomozu içerir. 

Robotik yardımlı RP (RARP) veya laparoskopik RP (LRP) ile açık 

RP'yi karşılaştıran yakın tarihli bir Cochrane incelemesi, iki 

randomize kontrollü çalışmayı içeriyordu ve onkolojik, üriner ve 

cinsel işlev sonuçları için karşılaştırmalar arasında anlamlı bir fark 

bulunmadı, ancak RARP ve LRP'nin her ikisi de hastanede kalış süresi 

ve kan transfüzyon oranları açısından açık RP ye göre istatistiksel 

olarak anlamlı sonuçlara sahipti [59]. Bu nedenle hiçbir yaklaşımın 

onkolojik ve fonksiyonel açıdan birbirine üstünlüğü yoktur. 

 

Pelvik lenf nodu diseksiyonu (PLND) 

 

Genişletilmiş PLND (gPLND), eksternal iliak arter ve venin 

üzerindeki, obturator sinire kraniyal ve kaudal olarak yerleştirilmiş 

obturator fossa içindeki ve internal iliak arterin mediali ve 

lateralindeki lenf nodlarının çıkarılmasını içerir. Bu genişletilmiş 

diseksiyonla yaklaşık %94 oranında doğru evreleme yapılmış olur 

[60]. Pozitif LN'leri barındıran hastaların bireysel riski, valide edilmiş 

nomogramlara dayalı olarak tahmin edilebilir. Briganti nomogramı 

[61], Roach formülü [62] veya Partin ve MSKCC nomogramları [63], 

LN invazyonunu tahmin etmede benzer tanısal doğruluk göstermiştir. 
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Bu nomogramların tümü, sistematik random biyopsiye dayalı MRG 

öncesi ortamda geliştirilmiştir. RP sırasında gPLND ile nodal 

örnekleme adaylarını belirlemek için %5'in üzerinde bir nodal 

metastaz riski kullanılabilir [64-66]. MpMRG ve ardından MRG 

hedefli biyopsiye dayalı olarak teşhis konulan erkeklerde 

güncellenmiş bir nomogram, harici olarak doğrulanmıştır [67]. Bu 

nomograma göre, nodal tutulum riskleri %7'den az olanlarda gPLND 

yapılmayabilir; bu da nodal invazyonu olan hastaların sadece 

%1,5'inin atlanmasına neden olur [67-68]. Bu %7'lik kesim değeri, 

yalnızca sistematik random biyopsi ile teşhis edilen hastalarda 

Briganti nomogramının %5'lik değer ile karşılaştırılabilir. Bu nedenle, 

bu yeni nomogram ve %7'lik kesim değeri, gPLND adaylarını 

belirlemek için MRG hedefli biyopsiden sonra kullanılmalıdır [69]. 

 

Sentinel lenf nodu biyopsisi (SNB) 

 

PK’de nodal evreleme için SNB'nin onkolojik etkinliğini destekleyen 

yüksek kaliteli kanıtlar henüz yeterli değildir. SNB bu nedenle hala 

deneysel bir nodal evreleme prosedürü olarak kabul edilmektedir. 

 

Radyoterapi (RT) 

 

Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT) ile yoğunluk ayarlı 

radyoterapi (IMRT) şu anda harici ışın radyasyon tedavisi (EBRT) 

için mevcut en iyi yaklaşım olarak kabul edilmektedir. 

 

Fraksiyone RT, normal ve tümör dokusunun DNA onarım 

kapasitesindeki farklılıkları kullanır ve yavaş çoğalan hücreler, 
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fraksiyon başına artan doza çok duyarlıdır [70]. Hipofraksiyonasyon 

(HFX), daha düşük maliyetle hasta için daha uygun olma avantajına 

sahiptir. Orta HFX, 2.5–3.4 Gy/fx ile RT olarak tanımlanır. Ultra-

HFX, fraksiyon başına > 3.4 Gy olan RT olarak tanımlanmıştır [71]. 

 

Neoadjuvan veya adjuvan hormon tedavisi ile birlikte RT 

 

RT ile LHRH ADT kombinasyonu, faz III RKÇ'lerde gösterildiği gibi, 

tek başına RT ve ardından nüks üzerine ertelenmiş ADT ile 

karşılaştırıldığında üstünlüğünü kesin olarak kanıtlamıştır [72,73]. 

Ana mesaj, orta riskli hastalık için yaklaşık 6 aylık kısa bir sürenin 

optimal olduğu, yüksek riskli hastalar için ise yaklaşık 3 yıllık daha 

uzun bir sürenin gerekli olduğudur. 

 

Düşük doz brakiterapi (LDRB) 

 

LDRB, prostata kalıcı olarak implante edilen radyoaktif tohumları 

kullanır. LDR monoterapisinde en iyi sonuçların alındığı hasta grubu 

konusunda bir fikir birliği vardır: Evre cT1b-T2a N0, M0; biyopsi 

korlarının < %50'si tümörle invaze olan ISUP derece 1 veya biyopsi 

korlarının < %33'ü tümörle invaze olan ISUP derece 2; < 10 ng/mL'lik 

bir başlangıç PSA seviyesi; İdrar akış testlerinde Uluslararası Prostat 

Semptom Skoru (IPSS) < 12 ve maksimum akış hızı > 15 mL/dk [74]. 

 

Yüksek doz brakiterapi (HDRB) 

 

HDRB, radyasyon vermek için prostata geçici olarak verilen 

radyoaktif bir kaynak kullanır. Fraksiyone HDRB, monoterapi olarak 

düşük ve orta riskli PCa'lı hastalara önerilebilir ve sonuçların çok 
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deneyimli merkezlerde yalnızca sınırlı serilerden alınabileceği 

konusunda bilgilendirilmelidir [75]. 

 

Hormonal Tedavi 

 

PK'da kastrasyonu ele alan klinik çalışmalarda dikkate alınan 

kastrasyon düzeyi hala tarihi < 50 ng/dL (1.7 mmol/L) 'dir. 

 

Bilateral orşiektomi 

 

Bilateral orşiektomi veya subkapsüler pulpektomi hala ADT için 

birincil tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Basit, maliyet etkin 

ve kastrasyona ulaşma süresi hızlıdır (<12 saat). 

 

Luteinize edici hormon salgılatıcı hormon (LHRH) agonistleri 

 

Uzun etkili LHRH agonistleri şu anda ADT'nin ana formlarıdır. İlk 

enjeksiyon, luteinize edici hormonda (LH) ve folikül uyarıcı 

hormonda (FSH) geçici bir artışa neden olur ve uygulamadan iki ila üç 

gün sonra başlayan ve yaklaşık bir hafta süren “testosteron 

dalgalanması” veya “alevlenme” fenomenine yol açar. Bu durum, 

artan kemik ağrısı, akut mesane çıkışı obstrüksiyonu, obstrüktif 

böbrek yetmezliği, omurilik kompresyonu ve hiper koagülabilite 

durumuna bağlı kardiyovasküler ölüm gibi zararlı klinik etkilere 

(klinik alevlenme) yol açabilir. 
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Luteinize edici hormon salgılatıcı hormon (LHRH) antagonistleri 

 

LHRH antagonistleri, hemen LHRH reseptörlerine bağlanır ve LH, 

FSH ve testosteron seviyelerinde herhangi bir alevlenme olmaksızın 

hızlı bir düşüşe yol açar. 

 

Antiandrojenler 

 

Antiandrojenler reseptör düzeyinde etki ederler. Bu, değişmemiş veya 

hafifçe yükselmiş bir testosteron seviyesine yol açar. Tersine, steroidal 

anti-androjenler, kan-beyin bariyerini geçerek merkezi inhibisyona yol 

açan progestasyonel özelliklere sahiptir. 

 

Hastalık evrelerine göre tedavi 

 

Düşük riskli hastalığın tedavisi 

 

• Aktif izlem (AS): Yaşam beklentisi > 10 yıl olan ve düşük 

riskli hastalığı olanlara AS önerilir. Biyopside intraduktal ve 

kribiform histolojisi olan hastalar AS'den çıkarılmalıdır. İlk 

biyopsiden önce MRG yapılmamışsa, doğrulayıcı biyopsiden 

önce bir mpMRG gerçekleştirilmelidir. Doğrulayıcı bir 

biyopsi yapılıyorsa hem hedefe yönelik (herhangi bir PI-

RADS > 3 lezyondan) hem de sistematik biyopsi 

yapılmalıdır. Takipte her altı ayda bir PSA, her 12 ayda bir 

PRM yapılmalıdır. Ayrıca hastalara gelecekte daha fazla 

tedaviye ihtiyaç duyma olasılığı konusunda bilgi verilmelidir. 
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• Aktif tedavi:Aktif tedaviler için uygun olan ve toksisite ile 

hastalığın ilerlemesinin önlenmesi arasındaki riski kabul eden 

hastalara AS'ye alternatif olarak cerrahi ve RT önerilmelidir. 

• PLND düşük riskli grupta önerilmemektedir. 

• RT: Yakın zamanda TURP yapılmayan ve iyi bir IPSS olan 

düşük riskli PK'lı hastalara LDRB önerilebilir. ADT 

olmaksızın, yoğunluk ayarlı radyasyon tedavisi artı görüntü 

kılavuzlu radyasyon tedavisini toplam doz 74-80 Gy veya 

orta derecede hipofraksiyonasyon (4 haftada 60 Gy/20 fx 

veya 6 haftada 70 Gy/28 fx) önerilebilir. 

• Diğer tedaviler: Herhangi bir lokal tedavi alamayan 

asemptomatik hastalara ADT monoterapisi önerilmez. 

Prostata yönelik fokal tedavileri (kriyoterapi, yüksek 

yoğunluklu odaklanmış ultrason vb.) yalnızca klinik 

araştırmalar dahilinde yapılabilir. 

 

Orta riskli hastalığın tedavisi 

 

• Aktif izlem (AS): İyi seçilmiş ISUP derece 2 (yani < %10 

patern 4, PSA < 10 ng/mL, < cT2a, görüntüleme ve biyopside 

düşük hastalık yayılımı) ve potansiyel olarak artan metastatik 

progresyon riskini kabul eden hastalara kanıt değeri düşük 

olarak AS önerilebilir. 

• RP: Orta riskli hastalığı olan ve yaşam beklentisi > 10 yıl 

olan hastalara RP önerilir. Ekstrakapsüler hastalık riski düşük 

olan hastalara sinir koruyucu cerrahi önerilir. 
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• PLND: Lenf nodu invazyonunu öngören nomogramlar 

eşliğinde gPLND önerilir. 

• RT: Yakın zamanda bir TURP'si olmayan ve iyi bir IPSS'si 

olan biyopsi korlarının <%33'ü ISUP derece 2 olan orta riskli 

hastalara LDRB önerilir. Yoğunluk ayarlı radyoterapi 

(IMRT) artı görüntü kılavuzlu radyoterapi (IGRT), toplam 

76-78 Gy doz veya orta derecede hipofraksiyonasyon (4 

haftada 60 Gy/20 fx veya 6 haftada 70 Gy/28 fx) kısa süreli 

ADT (4 ila 6 ay) ile kombine olarak önerilir. 

• Diğer tedaviler: Prostata yönelik fokal tedaviler (kriyoterapi, 

yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason vb.) yalnızca klinik 

çalışmalar veya iyi düzenlenmiş prospektif kohort çalışmalar 

dahilinde yapılabilir. 

 

Yüksek riskli lokalize hastalığın tedavisi 

 

• RP: Seçilmiş hastalarda multimodal tedavinin parçası olarak 

RP önerilebilir. 

• PLND: Genişletilmiş PLND yapılmalıdır. Operasyon 

esnasında lenf nodu için froozen inceleme önerilmemektedir. 

• RT: Yüksek riskli lokalize hastalığı olan hastalarda, 

yoğunluk ayarlı radyasyon tedavisi (IMRT) artı görüntü 

kılavuzluğunda radyasyon tedavisi (IGRT) 76-78 Gy ile 

birlikte uzun süreli ADT (2 ila 3 yıl) kullanılabilir. 

• Diğer tedaviler: Yüksek riskli lokalize hastalığı olan 

hastalara fokal tedavi önerilmemektedir. ADT monoterapisi, 

yalnızca PSA ikilenme süresi<12 ay ve PSA > 50 ng/mL 
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veya kötü diferansiye bir tümörü olan ve herhangi bir lokal 

tedavi biçimini almak istemeyen veya alamayan hastalara 

önerilmektedir. 

 

Lokal ileri hastalığın tedavisi 

 

• RP: Seçilmiş hastalarda multimodal tedavinin parçası olarak 

RP önerilebilir. RP yapılırken gPLND mutlaka yapılmalıdır. 

• RT: Lokal ileri hastalığı olanlarda, yoğunluk ayarlı 

radyasyon tedavisi (IMRT) artı görüntü kılavuzluğunda 

radyasyon tedavisi (IGRT) ile birlikte uzun süreli ADT (2 ila 

3 yıl) kullanılabilir. 

• Diğer tedaviler: Lokal ileri PK’de prostata yönelik fokal 

tedaviler önerilmez. ADT monoterapisi, yalnızca PSA 

ikilenme süresi<12 ay ve PSA > 50 ng/mL veya kötü 

diferansiye bir tümörü olan veya lokal ileri hastalığa bağlı 

semptomları olan ve herhangi bir lokal tedavi biçimini almak 

istemeyen veya alamayan hastalara önerilmektedir. Klinik N1 

hastalığı olan hastalara lokal tedavi (RP veya IMRT + IGRT) 

ilebirlikte uzun süreli ADT önerilebilir. 

 

RP sonrası tedavi 

 

Dört prospektif RKÇ RP sonrası erken dönemde uygualanan RT'nin 

(adjuvan RT [ART]) rolünü değerlendirmiştir. Yüksek riskli 

hastalarda (örn. pozitif cerrahi sınırlara sahip pT2/pT3 ve GS 8–10) 

bir avantaj (sonlanım noktası, biyokimyasal rekürrens BCR gelişimi) 

göstererek, a 10) sağladığı gösterilmiştir [76-79]. 366 pT3 ve/veya R1 
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hastadan oluşan iki kohortun eğilim skoru uyumlu retrospektif 

analizinde, 0.1 ile 0.5 ng/mL arasında bir PSA'da kurtarma RT (SRT) 

ile karşılaştırıldığında, saptanamayan bir PSA'da (< 0.1 ng/mL) 

verilen ART'nin BCR, metastazsız sağkalım ve genel sağkalımı 

iyileştirdiği bildirildi [80]. Patolojik N0 hastalara adjuvan ADT 

verilmesi önerilmemktedir. Adjuvan ART yalnızca üç yüksek risk 

özelliğinden en az ikisi (ISUP derece 4-5, pT3 ± pozitif sınırlar) olan 

yüksek riskli patolojik N0 hastalara önerilir. 

 

Genişletilmiş PLND sonrası patolojik N1 hastalığı olan hastalarla 

nodal tutulum özelliklerine göre üç tedavi seçeneği önerilebilir: 

 

1. Adjuvan ADT; 

2. Adjuvan ADT ile birlikte ART; 

3. ePLND yapılmış ve 2 lenf nodu ve PSA < 0,1 ng/mL ise 

gözlem. 

 

RP sonrası PSA yüksekliği 

 

Hastaların %5 ila %20'si RP sonrası sonra saptanabilir veya kalıcı 

PSA'ya sahip olmaya devam eder (çalışmaların çoğunda post operatif 

4-8 hafta içinde saptanabilir PSA > 0.1 ng/mL olarak tanımlanmıştır). 

Bu durum persistan lokla hastalıktan, var olan metastatik hastalıktan 

yada benign prostat dokusundan kaynaklanabilir [81]. Birçok çalışma, 

RP sonrası kalıcı PSA'nın daha ileri hastalık (pozitif cerrahi sınırlar 

(PSM), patolojik evre > T3a, pozitif nodal durum ve/veya patolojik 

ISUP derecesi > 3 gibi) ve kötü prognoz ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir [82]. Mevcut veriler, RP'den sonra PSA kalıcılığı olan 
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hastaların erken agresif multimodalite tedavisinden fayda 

görebileceğini düşündürmektedir, ancak ileriye dönük RKÇ'lerin 

olmaması kesin önerileri zorlaştırmaktadır. Sonuçlar sonraki tedavi 

kararlarını etkileyecekse, kalıcı prostat spesifik antijeni > 0,2 ng/mL 

olan erkeklere prostata özgü membran antijeni pozitron emisyon 

tomografisi (PSMA PET) taraması önerilmektedir. 

 

Küratif tedavi sonrası PSA yükselmesi  

 

RP veya RT uygulanan tüm hastaların %27 ila %53'ünde yükselen bir 

PSA (PSA rekürrensi) meydana gelir. Yükselen bir PSA seviyesi 

evrensel olarak metastatik ilerlemeden önce gelse de, klinisyenler 

hastaları yalnızca PSA nüksünün doğal seyrinin uzayabileceği ve 

ölçülebilir bir PSA'nın klinik olarak belirgin metastatik hastalığa yol 

açmayabileceği konusunda bilgilendirmelidir. RP sonrası, uzak 

metastazları en iyi öngören eşik PSA değeri 0.4 ng/mL'dir [83]. 

Bununla birlikte, ultra hassas PSA testine erişim ile, bu seviyenin çok 

altında yükselen bir PSA, hastalar için endişe kaynağı olacaktır. 

Birincil RT'den sonra, PSA başarısızlığı tanımı (klinik başarısızlık için 

> %80 doğrulukla) şu şekildedir:’’ En düşük serum 

konsantrasyonundan bağımsız olarak, PSA nadir değerinden > 2 

ng/mL daha yüksek herhangi bir PSA artışı’’[84]. 

 

AÜD BCR açısından hastalıklı düşük ve yüksek riskli olmak üzere iki 

gruba ayırmıştır. 
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AÜD düşük risk BCR; RP için PSA ikilenme zamanı >1 yıl ve 

patolojik ISUP derece<4, RT için BCR süresi >18 ay ve biyopsi ISUP 

derece<4. 

 

AÜD yüksek risk BCR; RP için PSA ikilenme zamanı <1 yıl ve 

patolojik ISUP derece 4-5, RT için BCR süresi <18 ay ve biyopsi 

ISUP derece 4-5 [85]. 

 

RP sonrası BCR 

 

• AÜD düşük riskli BCR hastalarına PSA’yı içeren izlem 

önerilebilir. Ard arda iki PSA yükselmesi olan hastalara 

kurtarma RT (SRT) yapılmalıdır. Negatif bir PET/BT 

taraması, aksi belirtilmedikçe SRT’yi geciktirmemelidir. 

Tedaviye başlamadan önce PSA eşik değeri beklenmemelidir. 

SRT kararı verildikten sonra en kısa sürede SRT (en az 66 

Gy) verilmelidir. SRT ile birlikte hormonal tedavi verilebilir. 

 

RT sonrası BCR 

 

• AÜD düşük riskli BCR hastalarına PSA’yı içeren izlem 

önerilebilir. Kurtarma RP, brakiterapi, yüksek yoğunluklu 

odaklanmış ultrason veya kriyocerrahi ablasyonunu biyopsi 

ile kanıtlanmış lokal nüksü olan yüksek oranda seçilmiş 

hastalara yalnızca deneyimli merkezlerde yürütülen bir klinik 

araştırma ortamında veya iyi tasarlanmış ileriye dönük kohort 

çalışması dahilinde önerilmektedir. 
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PSA ikilenme zamanı>12 ay olan M0 hastalara ADT önerilmemelidir. 

 

Takip 

Asemptomatik hastalar en azından hastalığa özgü bir öykü ve serum 

PSA ölçümü ile rutin olarak takip edilmelidir. Bunlar tedaviden 3, 6 

ve 12 ay sonra, daha sonra 3 yıla kadar 6 ayda bir ve daha sonra yılda 

bir kez yapılmalıdır. Rekürens olması durumunda eğer sonuç tedaviyi 

değiştirecekse görüntüleme yapılmalıdır. 
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Giriş 

Huggins ve Hodges’in 1941 yılında nobel ödülü aldıkları çalışma ile 

prostat kanserinin hormonal bağımlılığı ortaya konmuştur [1]. İlerleyen 

yıllardaki çalışmalar bu bağımlılığın kalıcı olmadığını gösterse de 

metastatik hastalıkta standart tedavi Androjen deprivasyon tedavisidir 

(ADT). Dolaşımda bulununan serbest testosteron prostat içine geçer ve 

burada dihidrotestosterona (DHT) dönüşür. DHT, mRNA üzerinden 

protein sentezi ve hücre gelişiminde rol oynar. Vücudumuzda 

testosteronun büyük kısmı testislerden (%95), geri kalan kısmi ise 

böbrek üstü bezlerinden (%5) salgılanmaktadır. ADT, cerrahi veya 

medikal kastrasyon, hedef hücrelerde androjen blokajı ve maksimum 

androjen blokajı olarak uygulanabilmektedir.  Başlangıçta hastaların 

%90-95’inde ADT’ye yanıt alınsa da 24-36 ay içerisinde hastalık 

kastrasyona dirençli hale ilerlemektedir. Kastrasyon için günümüzde 

serum testosteron seviyesinin 15-20ng/dl altında tutulmasını öneren 

çalışmalar [2,3] olsa da sınır değer hala 50ng/dl olarak kabul 

edilmektedir [4]. 

Prognostik faktörler 

Yeni tanı metastatik prostat kanserinin yalnızca ADT ile ortalama sağ 

kalımları yaklaşık 42 aydır [5]. Metastatik hastalığın heterojen olması 

nedeniyle sağ kalım süreleri oldukça değişkenlik gösterebilmektedir. 

İlk PSA değeri, uluslararası patoloji uzmanları birliği (ISUP) derecesi, 

performans skoru (PS) durumu, kemik metastazlarının sayısı ve yeri, 

viseral metastazların varlığı, olmak üzere sağ kalım için birçok 
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prognostik faktör önerilse de bunlardan sadece birkaçı valide edilmiştir 

[6,7]. 

SWOG 8894 çalışmasına göre; aksiyel kemik metastazlı, PS <1, 

Gleason skoru <8 olan hastaların sağ kalımı 54 ay saptanırken, PSA 

değeri >65 ng/ml, PS >1, Gleason skoru >8 ve aksiyel kemik dışında 

veya viseral metastazlı hastaların median sağ kalımı ise 21 ay olarak 

tespit edilmiştir. 

SWOG 9346 çalışmasında ise median sağ kalım, hormonoterapi 

başlandıktan sonraki 7. aydaki PSA değerlerine göre 3 gruba ayrılmıştır 

[8]. PSA değerlerine göre gruplama ve median sağ kalım değerleri tablo 

1.’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. SWOG 9346 çalışması 7.ay PSA değerleri ve ortalama sağ 

kalım süreleri 

Hormonoterapi sonrası 7.aydaki 

PSA değeri 

Ortalama sağ kalım 

< 0,2 ng/mL 75 ay 

0,2 < 4 ng/mL 44 ay 

> 4 ng/mL 13 ay 

 

Prostat kanserinde yaygın hastalıkta kemohormonal tedaviye karşı 

andoren ablasyonun karşılaştırıldığı CHAARTED çalışması [9,10] ve 

kastrasyon duyarlı prostat kanserinde abirateron + prednizon 

kullanımının araştırıldığı LATITUDE çalışmalarına [11] göre yüksek 

riskli gruplar tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo2. CHAARTED ve LATITUDE çalışmalarına yüksek riskli 

gruplar 

 Yüksek risk 

CHAARTED 4 veya daha çok kemik metastazı 

(vertebra veya pelvis dışında en 

az bir kemik metastazı olmalı) 

Veya, 

Viseral metastaz olması 

LATITUDE Aşağıda maddelerinden en az 

ikisini içermesi 

En az 3 kemik metastazı 

Viseral metastaz 

ISUP derecesinin en az 4 olması 

 

Cerrahi kastrasyon 

Bilateral orşiektomi hızlı bir etkinlik sağlaması yanı sıra basit ve 

medikal kastrasyona göre oldukça ucuz bir yöntemdir. Genellikle 

skrotal cerrahi ile uygulanır. En önemli avantajı işlem sonrası ilk 12 

saatte serum testosteron seviyelerinin kastre seviyelere (<15 ng/dl) 

gelmesidir. Bu nedenle spinal kompresyon riski yüksek olanlarda ve 

şiddetli kemik ağrıları olan hastalarda hızla palyasyon sağlayabilir. 

Cerrahi kastrasyon en önemli dezavantajlaları hastalar üzerindeki 

psikolojik yükü ve aralıklı ADT’ye imkan vermemesidir [12]. 
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Medikal kastrasyon  

Hipotalamus, hipofiz bezi, adrenaller ve testisler hipotalomo-hipofizer 

gonadal aksı oluşturmaktadırlar. Sonuçta oluşan testosteron prostat bezi 

içerisinde 5-alfa redüktaz enzimi ile dihidrotestosterona 

dönüşmektedir. DHT nukleus içerisine geçerek mRNA sentezini 

başlatır. Bu basamakları bloke eden her durum sonucunda DHT 

oluşumu engellenir. Medikal kastrasyon için, östrojenler, luteinising 

hormone-releasing hormone (LHRH) agonistleri ve antogonistleri, 

hedef hücrelerde androjen blokajı (antiadrojenler) kullanılan 

yöntemlerdir. 

Östrojenler  

Asıl etkisini hipotalamus üzerine negatif geri bildirim ile LHRH 

salınımını baskılayarak gösterir. Bunun dışında prostat epiteline 

sitotoksik etki ve antiandorejnik etkisi olduğu da bilinmektedir [13]. 

Birçok çalışmada Dietilstilbestrol (DES) günde 3mg oral olarak 

kulllanılmıştır ve 60 gün içerisinde serum testosteron seviyeleri kastre 

seviyelere inmiştir. Ancak jinekomasti, bulantı, kardiyak (kalp 

yetmezliği, miyokard infarktüsü), derin ven trombozu ve buna sekonder 

pulmoner emboli, serebrovasküler yan etkileri nedeniyle günümüzde 

kullanılmamaktadır [14]. Smith ve ark. 2020 yılında 41 hastalık 

transdermal östrojenin (TDE) güvenlik ve etkinliğini araştırdıkları 

çalışmada hiç major yan etki saptanmazken tüm dozlarda PSA 

seviyelerinde azalma saptanmıştır. Yine Langley ve ark. çalışması ile 

STAMPEDE çalışmanın 2017 yılındaki TDE kolun’da TDE’nin 

etkinliği ve güvenirliği araştırılmıştır [15,16]. 
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LHRH Aganositleri 

LHRH dekapeptit yapısında bir aminoasittir. Hipotalamustan salgılanır 

ve hipofizden LH ve FSH salınımını uyarır. LH ise testisler üzerinden 

testosteron salınımını uyarır [17]. Piyasada bulunan LHRH agonistleri 

LHRH modifikasyonları veya kimyasal türevleridir. Etki süreleri 1 ay 

ila 1 yıl arasında değişmektedir. Uygulama intramuskuler, subkutan 

enjeksiyon veya subkutan implant olarak gerçekleştirilebilir. 

Başlangıçta GnRH reseptörlerine bağlanarak agonist etki FSH, LH 

salınımını arttırırlar. Buna bağlı total testosteron seviyelerinde artış 

olur. Semptomatik hastaların ağrılarında artış, akut üriner retansiyon, 

post-renal böbrek yetmezliği, hiperkoagülabite ve kardiyak yan etkiler 

görülebilir. Bu tabloya Flare-up (alevlenme) fenomeni denir. Genellikle 

tedavinin 2. gününde başlar ve yaklaşık 1 hafta sürer. Bu etkiyi 

engellemek için LHRH agonistleri ile birlikte anti-androjenler 

başlanmalı ve yaklaşık 1 ay kullanılmalıdır. Tedavinin 1. Haftasından 

itibaren GnRH reseptörlerinin down-regüle olması ile LH, FSH 

salınımı baskılanır ve ilk bir ay içerisinde testosteron seviyeleri kastre 

seviyelere iner. Yüzde 10’luk bir hasta grubunda kastrasyon 

seviyelerine ulaşılamamaktadır. Piyasada bulunan LHRH agonistleri ve 

aylık dozları buserelin 3,6 mg, leuprorelin 3,75 mg, goserelin 3,6 mg, 

triptorelin 3,75 mg’dır. Piyasada en çok kullanılan formlar ise 3 ve 6 

aylık formlardır.  

LHRH Antagonistleri 

Bu ilaçlar antagonistik etkiyle doğrudan reseptörlere bağlanarak bloke 

ettikleri için hem hızlı etkilidirler hem de flare-up fenomenine yol 
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açmazlar. Abareliks 2003 yılında FDA onayı alan ilk LHRH 

antagonistidir. Ancak alerji gelişimimin yüksek (%3,7) ve uygulama 

yerinde şiddetli ağrı yapması nedeniyle 2008 yılında piyasadan 

çekilmiştir. Günümüzde piyasa bulunan tek antagonist Degareliks’tir. 

2008 yılında FDA onayı almıştır. Subuktan uygulanır. İlk enjeksiyonda 

240 mg sonrasında aylık 80 mg olarak uygulanır. 3.günde testosteron 

seviyeleri kastre seviyelere iner. PSA yanıtı 2.haftada alınır. Alerjik 

reaksiyon gelişimi yüksek değildir. Ağrılı enjeksiyon oranı %40’dır. 

Diğer yan etkiler ADT yan etkileri aynıdır. 

Antiandrojenler 

Cerrahi veya medikal kastrasyona rağmen vücutta hala %5-10 oranında 

adrenal bezlerden salınan testosteron bulunmaktadır. Bu nedenle 

antiandrojenlerin bulunması etkin bir tedavi sağlamaktadır. 

Antiandrojenler prostat hücre çekirdeğinde androjen reseptörlerine 

bağlanarak hücre apaptozisine ve kanser hücrelerinin 

büyümesine/ilerlemesine engel olurlar. Steroidal ve non-sterodial 

olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Steroidal antiandrojenler 

Medroksiprogesteron’un sentetik türevleridirler. Testosteron 

seviyelerini düşürdükleri için başlıca yan etkileri libido kaybı ve erektil 

disfonksiyondur. Nadiren jinekomastiye neden olurlar. Steroidal yapı 

nedeniyle kan beyin bariyerini geçerek LH inhibisyonu yaparlar. En sık 

kullanan ilaç siproteron asetat’tır. Tek başlarına kullanıldıklarında 

genel sağ kalım sonuçları kötüdür. Kastrasyona bağlı ortaya çıkan sıcak 

basmalarını azaltırlar. Non-steroidal antiandrojenler sadece perfierde 

etki gösterirler. Merkezi sinir sitemine geçemedikleri için LH’ı 
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baskılayamazlar. Periferdeki androjen baskılamasına sekonder de LH 

ve testoseron seviyeleri artar. Bu nedenle libido azalması veya erektil 

disfonksiyon gibi yan etkileri yoktur. Sıcak basması, jinekomasti ve 

karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma başlıca yan etkileridir. 

Flutamid, nilutamid ve bikalutamid piyasada en çok bulunan non-

steroidal antiandrojenlerdir. Bunlardan en sık kullanılan ise 

bikalutamid’tir. Elli miligram ve 150 mg dozları mevcuttur. Sağ kalıma 

etkisi olmaması nedeniyle monoterapi olarak kullanılmamaktadırlar. 

ADT Uygulama Prosedürleri 

1. Birinci basamak hormonal tedaviler 

1.a Antiandrojen monoterapisi 

Nonsterodial antiandrojen monoterapisi ile kastrasyonun 

karşılaştırıldığı bir Cochrane metaanalizi sonucunda tedavi 

başarısızlığı, klinik ilerleme, kötü sağ kalım ve yan etkilere sekonder 

yüksek tedavi oranları saptanması nedeniyle literatürde 

önerilmemektedir [18]. 

1.b Aralıklı ya da sürekli hormonal tedavi 

Metastatik prostat kanserinin tedavisinde amaç testosteron seviyelerini 

kastre seviylerde tutmaktır. Bu nedenle sürekli hormonal tedavi ana 

prosedürdür. Ancak sürekli tedavi alan hastalarda kastrasyona direnç 

geliştiği görülmüştür. Bu nedenle aralıklı tedavi gündeme gelmiştir. 

Aralıklı tedavinin etkinliğini gösteren klinik çalışmalar ve meta-

analizler mevcut olsa da bu çalışmaların lokal ileri prostat kanseri veya 

nüks eden metastatik hastalıklar gibi farklı hasta gruplarında yapılmış 
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olması nedeniyle literatürde kabul gören en büyük çalışma SWOG 9346 

çalışmasıdır. 7 ay goserelin ve bicalutamid ile maksimum androjen 

blokajı uygulanan 3040 hastadan PSA’sı 4 ng/ml altına düşen 1535 

hasta çalışmaya alınmış ve bu hastalara aralıklı hormonal tedavi 

uygulanmıştır. %50 hastada aralıklı tedaviye yanıt alınmıştır. Aralıklı 

tedavinin genel sağ kalım (GSK) ve progresyonsuz sağ kalım (PSK) 

açısından daha kötü olmadığı gösterilmiştir [19]. Güney Avrupa 

üroonkoloji grubunun 2009 yılındaki randomize faz 3 çalışmasında ise 

aralıklı tedavinin GSK’da bir fark yaratmadığı ancak hayat kalitesini 

arttırdığı saptanmıştır. Yine bu çalışmada sıcak basmaları, jinekomasti 

ve disfonksiyon açısından avantajlı saptanmıştır. Ayrıca 

kardiyovasküler ölüm oranları da daha az görülmüştür [20]. Aralıklı 

tedavi normal testosteron seviyelerine izin verdiği için testosteron 

kardiyak ve kemik koruyucu etkilerinden dolayı daha az yan etki 

görülmesi ve daha az hormonal tedavi verilmesi nedeniyle daha ucuz 

olması açısından avantajlıdır. 

Aralıklı tedavinin hangi hasta gruplarında uygulanacağı, ne zaman 

tedavi başlanması veya stoplanması konusunda literatürde kesin bir 

kanı olmamakla birlikte fikir birliğine varılmış konular tablo 3’de 

özetlenmiştir. 
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TABLO 3.  Aralıklı tedavide fikir birliği sağlanan durumlar 

1. Hastalar ayrıntılı bilgilendirilmeli ve tedavi uyumu iyi olan 

hastalar seçilmeli. 

2. İndüksiyon periyodu 6-9 ay olmalıdır. 

3. PSA<100, minimal metastatik grupta indukisyon sonrası PSA 

< 4 ng/dl olursa tedaviye ara verilir. 

4. Klinik progresyon olursa ya da PSA > 10-20 ng/gl olursa 

yeniden başlanır. 

 

1.c Erken ya da geç hormonal tedavi 

Literatüre bakıldığında semptomatik metastatik prostatat kanserinde 

erken hormonal tedavi başlanması konusunda ortak görüş varken, 

asemptomatik hastalıkta henüz bir konsensus yoktur. Ertelenmiş tedavi 

için düşünülebilecek metastazlı hastalığı olan tek adaylar, tedaviye 

bağlı yan etkilerden kaçınmayı isteyen asemptomatik hastalardır. 

Literatürde bu konuda PSA öncesi döneme dayanan dört çalışma 

mevcuttur. Bu çalışmalarda GSK’da bir fark görülmezken, erken ADT 

alan grupta kansere bağlı ölüm ve klinik progresyon daha az 

bulunmuştur [21]. Güncel bir Cochrane analizinde erken ADT'nin 

herhangi bir nedenden ölüme kadar geçen süreyi ve kanserden ölüme 

kadar geçen süreyi uzattığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak analiz, ayrı 

olarak değerlendirilmeyen çok sınırlı sayıda M1 hastasını içerdiğinden, 

erken ADT'nin yararı belirsizliğini korumaktadır [22]. 

 



ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 112 

 
2. Kombine tedavi yöntemleri 

2a. Maksimum androjen blokajı  

Maksimal androjen blokajı (MAB) testiküler testosteron yanı sıra 

böbrek üstü bezlerinden salınan testosteronlarında baskılanması 

anlamına gelir. Bu amaçla cerrahi ya da hormonal kastrasyona 

antiandrojenik tedavi eklenmektedir. Literatüre bakıldığında beş yıllık 

takip sonrasında MAB istatistiksel olarak anlamlı olarak sağ kalımı 

arttırmıştır. Bu sağ kalım oranın 5 yıl sonrasında %5 olması, 

androjenlerin yan etkileri nedeniyle tedavi bırakma oranlarının yüksek 

olması ve maliyet ile değerlendirildiğinde Avrupa üroloji kılavuzu 

tarafından rutin olarak önerilmemektedir [23]. 

2b. ADT ile kometorepi kombinasyonu  

Dosetaxel  

Hücre bölünmesi üzerine mikrotübül stabilzasyonu üzerinden etki eden 

antimitotik bir ilaçtır. Alerjik yan etkilerinden kaçınmak için genellikle 

prednizon ile birlikte kullanılır. En sık görülen yan etkiler, 

kardiyovasküler toksisite (%10), hematolojik toksisite %32, nöropati 

%30 olarak saptanmıştır [24]. Yan etkileri doza bağımlı olarak 

artmaktadır. Bu nedenle çalışmalar 6 kür ile sonlandırılmıştır.  

Avrupa üroloji kılavuzlarında bu konuda 3 adet randomize kontrollu 

çalışma yer almaktadır. Bunlar, GETUG-AFU 15, CHAARTED ve 

STAMPEDE çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda kemoterapi protokolu 

olarak 75 mg/m² dosetaksel her 3 haftada bir, ADT başlangıcından 

sonraki 3 ay içinde olacak şekilde uygulanmıştır. Bu 3 çalışmayı içeren 
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sistematik bir meta-analizde, dosetaksel eklenmesinin dört yıllık sağ 

kalımı %9 arttığı gösterilmiştir [25]. 

2c. ADT ile yeni hormonal ajanların kombinasyonu 

Abirateron asetat  

Sitokrom p450 c17 (CYP17) enzimini irreversbl bloke eden yeni 

jenarasyon androjen sentez inhibitörüdür. Karaciğerde metabolize 

olmaktadır.  Enzim inhibisyonu sonucunda ortamda prednenolon artışı 

olur ve bu da aldosteron sentezini artmasına sebep olur. Böylece 

hipertansiyon ve hiponantremi gibi yan etkileri yol açar.  

STAMPEDE ve LATITUDE çalışmaları, hormon duyarlı metastatik 

hastalıkta (mHSPC'li) ADT'ye günlük 1000mg abirateron asetat artı 

günlük 5mg prednizon eklenmesini inceyen iki büyük çalışmadır 

[11,26,27].  Bu çalışmalar sonucunda abirateronun GSK ve PSK 

üzerinde anlamlı etkileri saptanmıştır [11,28]. Ancak bu çalışmalarının 

kombinasyon kollarında, toksisite nedeniyle tedaviyi bırakma oranı da 

oldukça yüksek saptanmıştır. Bu verilere dayanarak avrupa üroloji 

kılavuzlarında, ADT ile kombine edilmiş abirateron asetat artı 

prednizon kullanımı; ilk başvuruda metastaz ile başvuran erkeklerde, 

ilacı almaya yetecek kadar uygun olmaları koşuluyla standart olarak 

önerilmiştir [4]. 

Enzalutamid  

Dihidrotestosteronun hem hedef hücre yüzeyinde bulunan hem de 

çekirdek içerisindeki reseptörlerine seçici olarak bağlanarak bloke eden 

yeni jenarasyon antiandojendir. 
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Literatürde ADT ile kombinasyonunu araştıran iki büyük çalışma 

vardır. Bunlar ARCHES ve ENZAMET’tir. ARCHES'te birincil son 

nokta radyografik PSK iken ENZAMET’te GSK’dır. Bu çalışmalar 

sonucunda kombine tedavinin hem radyografik PSK’ı hem de GSK’ı 

ölçüde iyileştirdiği saptanmıştır [29,30]. 

Apalutamid  

Androjen reseptör blokajı yapan bu ilaç TITAN çalışması sonuçlarıyla 

2019 yılında FDA onayı almıştır. Bu çalışmada ADT ile apalutamid 

kullanılmıştır. Kombine tedavinin radyografik PSK ve 24 ayda GSK’ı 

önemli ölçüde iyileştirdiği saptanmıştır. [31]. 

Kombine tedavilerde hasta veya yöntem seçimi 

Yeni teşhis edilen mHSPC'de 6 siklus dosetaksel ile abirateron asetat 

artı prednizonun uzun süreli kullanımını karşılaştıran bire bir çalışma 

yoktur. Her iki ilaç için de sağkalım avantajı benzer saptanmıştır [32]. 

Wallis ve ark.’nın yaptığı meta-analizde ise her iki ilaç için de GSK’a 

önemli bir faydaları bulunmamıştır [33]. Bu nedenle, tedavi seçimi; 

hasta tercihi, spesifik yan etkiler, dosetaksel için uygunluk, 

bulunabilirlik ve maliyet açısıdan değerlendirilmelidir. 

Kombinasyon tedavisinin tek başına ADT'den daha etkili olduğu 

sonucuna varan yayınlanmış verilerin ağ meta-analizi yapılmış, ancak 

kombinasyon tedavilerinden hiçbirinin bir diğerinden üstün olduğu 

açıkça kanıtlanmamıştır [34,35]. Tek başına ADT'ye karşı 

kombinasyon tedavisi sunmaya karar verirken yaşam beklentisi dikkate 

alınmalıdır. Radyografik PSK, kombinasyon terapileri için tüm 
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denemelerde, örneğin LATITUDE çalışmasında 14,8 aydan 33 aya 

kadar önemli ölçüde uzamıştır. Bu nedenle, yaşam beklentisi 15 ayın 

altında olan hastalara kombinasyon tedavisi önermek anlamlı fayda 

sağlamayacaktır [36]. 
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GİRİŞ:  

Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanseri (NMIBC), TaT1 ve 

karsinoma in situ (CIS) için güncellenmiş Avrupa Üroloji Birliği 

(EAU) Kılavuzunu temsil etmektedir. Sunulan bilgiler, aksi 

belirtilmedikçe ürotelyal karsinom ile sınırlıdır. 

1.1.Epidemiyoloji 

 

Mesane kanseri (BC), dünya genelinde erkek popülasyonunda en sık 

teşhis edilen yedinci kanser iken, her iki cinsiyet de düşünüldüğünde 

onuncu sıraya düşmektedir [ 1]. Dünya çapında yaşa göre standardize 

edilmiş insidans oranı (100.000 kişi/yıl başına) erkekler için 9,5 ve 

kadınlar için 2,4'tür [ 1 ]. Avrupa Birliği'nde yaşa göre standardize 

edilmiş insidans oranı erkekler için 20 ve kadınlar için 4,6'dır [ 1 ]. 

Dünya çapında, MÖ yaşa göre standardize edilmiş ölüm oranı 

(100.000 kişi/yıl başına) erkekler için 3.3, kadınlar için 0.86 idi 

[ 1 ]. Mesane kanseri insidansı ve ölüm oranları, risk faktörlerindeki 

farklılıklar, teşhis ve teşhis uygulamaları ve tedavilerin mevcudiyeti 

nedeniyle ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, 

farklılıklar kısmen kullanılan farklı metodolojilerden ve veri toplama 

kalitesinden kaynaklanmaktadır [ 2 ]. Bazı kayıtlarda BC'nin insidansı 

ve mortalitesi azalmıştır, bu muhtemelen nedensel ajanların etkisinin 

azalmasını yansıtmaktadır [ 3 ]. 

 

BC'li hastaların yaklaşık %75'i mukoza (evre Ta, CIS) veya 

submukoza (evre T1) ile sınırlı bir hastalık ile başvurur; daha genç 

hastalarda (< 40) bu yüzde daha da yüksektir [ 4 ]. TaT1 ve CIS'li 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_10
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_10
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_10
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_11
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_12
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_13
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hastalar, birçok vakada uzun süreli sağkalım nedeniyle yüksek 

prevalansa sahiptir ve T2-4 tümörlerine kıyasla kansere özgü mortalite 

riski daha düşüktür [ 1 , 2 ]. 

 

1.2.Etiyoloji 

 

Tütün içimi BC için en önemli risk faktörüdür ve vakaların yaklaşık 

%50'sini oluşturur [ 2 , 3 , 4-5 ] (LE: 3). BC riski sigara içme süresi ve 

sigara içme yoğunluğu ile artar 5 ]. Düşük katranlı sigaralar, daha 

düşük BC geliştirme riski ile ilişkili değildir [ 5 ]. Elektronik 

sigaralarla ilgili risk yeterince değerlendirilmemiş; bununla birlikte, 

idrarda karsinojenler tanımlanmıştır [5 ]. Tütün dumanına çevresel 

maruziyet de artmış BC riski ile ilişkilidir [ 11 ]. Tütün dumanı, 

böbrekler yoluyla atılan aromatik aminler ve polisiklik aromatik 

hidrokarbonlar içerir. 

 

Aromatik aminlere, polisiklik aromatik hidrokarbonlara ve klorlu 

hidrokarbonlara mesleki maruziyet, tüm vakaların yaklaşık %10'unu 

oluşturan BC için ikinci en önemli risk faktörüdür. Bu tür mesleki 

maruziyet esas olarak boya, boya, metal ve petrol ürünlerini işleyen 

endüstriyel tesislerde meydana gelir [ 2 , 3 , 4 , 8 ]. Gelişmiş 

endüstriyel ortamlarda bu riskler iş güvenliği yönergeleri ile 

azaltılmıştır; bu nedenle, kimya çalışanları artık genel nüfusa kıyasla 

daha yüksek bir BC insidansına sahip değil (2 , 7 , 8). Son 

zamanlarda, dizel egzozuna mesleki olarak daha fazla maruz kalmanın 

önemli bir risk faktörü olduğu öne sürülmüştür (olasılık oranı [OR]: 

1.61 (%95 güven aralığı [GA], 1.08–2.40) [ 9 ]. 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_10
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_11
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_11
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_12
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_14-16
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_15
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_11
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_11
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_12
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_17
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_18
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_17
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_18
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_19
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Aile öyküsünün çok az etkisi var gibi görünse de [ 10 ] ve bugüne 

kadar BC için herhangi bir genetik varyasyonun açık bir önemi 

gösterilmemiştir; genetik yatkınlık, diğer risk faktörlerine duyarlılık 

üzerindeki etkisiyle BC insidansı üzerinde bir etkiye sahiptir [ 1 , 11-

15 ]. Bunun, birinci ve ikinci derece akrabalar için artan riskle birlikte 

ailesel BC kümelenmesine yol açtığı öne sürülmüştür (tehlike oranı 

[HR]: 1.69 (%95 GA: 1.47-1.95) [ 16 ]. 

 

İçme alışkanlıklarının etkisi belirsiz olsa da, içme suyunun 

klorlanması ve müteakip trihalometan seviyeleri potansiyel olarak 

kanserojendir, ayrıca içme suyunda arseniğe maruz kalmak da riski 

artırır [ 11 , 17 ]. Arsenik alımı ve sigara içmenin birleşik bir etkisi 

vardır [ 18 ]. Kişisel saç boyası kullanımı ile risk arasındaki ilişki 

belirsizliğini korumaktadır; yavaş bir NAT2 asetilasyon fenotipine 

sahip kalıcı saç boyaları kullanıcılarında artan bir risk bulunmuştur 

[ 11]. Diyet alışkanlıklarının etkisi sınırlı gibi görünmektedir, son 

zamanlarda flavonoidlerin koruyucu etkisi olduğu gözlenmiş olup , 

yüksek sebze ve doymamış yağ (zeytinyağı) tüketimi ve orta düzeyde 

protein tüketimi ile karakterize edilen bir Akdeniz diyeti, BC'nin bir 

miktar azalmasıyla ilişkilendirilmiştir [ 19-24 ]. Artan meyve 

tüketiminin etkisinin BC riskini azalttığı öne sürülmüştür; bugüne 

kadar bu etkinin sadece kadınlarda anlamlı olduğu gösterilmiştir (HR: 

0.92; %95 GA: 0.85-0.99) [ 25 ]. 

 

İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma, artan riskle 

bağlantılıdır; siklofosfamid ve pioglitazon için de zayıf bir ilişki 

önerilmiştir [ 11 , 17 26] . Metabolik faktörlerin (vücut kitle indeksi, 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_20
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_11
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_21-25
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_21-25
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_26
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_11
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_27
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_28
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_11
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_29-34
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_35
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_11
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_27
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kan basıncı, plazma glukozu, kolesterol ve trigliseritler) etkisi 

belirsizdir [ 27 ]. Parazitik bir trematod ile tekrarlayan enfeksiyona 

dayanan kronik bir endemik sistit olan şistozomiyaz da BC'nin bir 

nedenidir [ 11 ] . 

 

1.3.Patoloji 

 

Bu metinde sunulan bilgiler, aksi belirtilmedikçe ürotelyal karsinom 

ile sınırlıdır. 

 

1.4.Epidemiyoloji, etyoloji ve patoloji için kanıt özeti 

Kanıt özeti LE 

Dünya çapında, mesane kanseri (BC) en sık teşhis 

edilen onuncu kanserdir. 

2a  

BC teşhisi riski ile bağlantılı çeşitli risk faktörleri 

tanımlanmıştır. 

3 

Tütün içimi BC için en önemli risk faktörüdür. 3 

  

2.EVRELEME VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ 

2.1.Kas invaziv olmayan mesane kanserinin tanımı 

Mukozaya sınırlı ve lamina propriayı invaze eden papiller tümörler, 

Tümör, Düğüm, Metastaz ( TNM ) sınıflandırma sistemine göre 

sırasıyla evre Ta ve T1 olarak sınıflandırılır]. Mukoza ile sınırlı düz, 

yüksek dereceli tümörler CIS (Tis) olarak sınıflandırılır. Bu 

tümörlerin tümü, nihayetinde intravezikal instilasyonlarla birlikte 

mesanenin transüretral rezeksiyonu (TURB) ile tedavi edilebilir ve bu 

nedenle terapötik amaçlar için NMIBC başlığı altında 

gruplandırılır. "Kas invaziv olmayan BC" terimi bir grup tanımını 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_37
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_11
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_38
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_38
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temsil eder ve tüm tümörler evrelerine, derecelerine ve diğer patolojik 

özelliklerine göre karakterize edilmelidir. 

2.2.Tümör, Düğüm, Metastaz Sınıflandırması (TNM) 

Union International Contre le Cancer ( UICC ) tarafından onaylanan 

2009 TNM sınıflandırması 2017'de (8. Baskı) güncellendi , ancak 

mesane tümörleri ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadı (Tablo 

2.1) [ 28 ].  

Tablo 2.1: Mesane kanserinin 2017 TNM sınıflandırması 

T - Birincil tümör 

TX Primer tümör değerlendirilemez 

T0 Primer tümör kanıtı yok 

Ta Non-invaziv papiller karsinom 

bu Karsinoma in situ : 'düz tümör' 

T1 Tümör subepitelyal bağ dokusunu işgal ediyor 

T2 Tümör kasları işgal ediyor 
 

T2a Tümör yüzeyel kasa (iç yarı) invaze 
 

T2b Tümör derin kasları işgal ediyor (dış yarı) 

T3 Tümör perivezikal dokuyu işgal ediyor 
 

T3a mikroskobik olarak 
 

T3b Makroskopik olarak (ekstravezikal kitle) 

T4 Tümör şunlardan herhangi birini işgal ediyor: prostat stroması, seminal 

veziküller, uterus, vajina, pelvik duvar, karın duvarı 
 

T4a Tümör prostat stromasını, seminal vezikülleri, uterusu veya vajinayı 

işgal ediyor 
 

T4b Tümör pelvik duvarı veya karın duvarını invaze etti 

N – Bölgesel lenf düğümleri 

NX Bölgesel lenf düğümleri değerlendirilemez 

N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok 

N1 Gerçek pelvisteki tek bir lenf düğümünde metastaz (hipogastrik, obturator, 

eksternal iliak veya presakral) 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_38
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N2 Gerçek pelvisteki çoklu bölgesel lenf düğümlerinde metastaz (hipogastrik, 

obturator, eksternal iliak veya presakral) 

N3 Ortak iliak lenf nod(lar)ında metastaz 

M - Uzak metastaz 

M0 Uzak metastaz yok 
 

M1a Bölgesel olmayan lenf düğümleri 
 

M1b Diğer uzak metastazlar 

 

2.3.T1 alt sınıflandırması 

Lamina propriaya invazyonun derinliği ve kapsamı (T1 alt evreleme) 

geriye dönük kohort çalışmalarında prognostik değere sahip olduğu 

gösterilmiştir [ 29 , 30 ] (LE: 3). Kullanımı en son 2016 Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) sınıflandırması [ 31 ] tarafından tavsiye edilmektedir.  

 

2.4.Karsinoma in situ ve sınıflandırılması 

 

Karsinoma in situ ; düz, yüksek dereceli, invaziv olmayan bir 

ürotelyal karsinomdur. Biyopsi yapılmadığı takdirde sistoskopi 

sırasında gözden kaçabilir veya inflamatuar bir lezyon olarak yanlış 

yorumlanabilir. Karsinoma in situ sıklıkla çok odaklıdır ve mesanede, 

aynı zamanda üst üriner sistemde (UUT), prostat kanallarında ve 

prostat üretrasında da ortaya çıkabilir [ 33 ]. 

 

Klinik bakış açısından, CIS şu şekilde sınıflandırılabilir: [ 34 ]: 

 

• Birincil: daha önce veya eşzamanlı papiller tümörü olmayan 

ve önceden CIS'si olmayan izole CIS; 

• İkincil: Önceden CIS olmayan tümörü olan hastaların takibi 

sırasında CIS saptandı; 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_39
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_40
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_41
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_43
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_44
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• Eşzamanlı: Mesanede başka herhangi bir ürotelyal tümör 

varlığında CIS. 

 

2.5.Kas invaziv olmayan mesane ürotelyal karsinomlarının 

histolojik derecelendirmesi 

 

2004'te WHO ve Uluslararası Ürolojik Patoloji Derneği (ISUP), daha 

eski 1973 WHO sınıflamasına kıyasla bireysel kategoriler arasında 

farklı bir hasta sınıflandırması sağlayan ürotelyal karsinomların yeni 

bir histolojik sınıflandırmasını yayınladı [ 31 35 ] (Tablo 4.2 ve 4.3, 

Şekil 4.1). 2016 yılında, büyük değişiklikler olmaksızın 2004 WHO 

sınıflandırmasının bir güncellemesi yayınlandı [ 31 ]. 

 

WHO 1973 ve WHO 2004/2016 sistemlerinin kategorileri arasında 

önemli bir hasta kayması vardır, örneğin bazı Derecelerin dahil 

edilmesi nedeniyle yüksek dereceli (HG) hastaların (WHO 

2004/2016) sayısında artış ( G) G3 kategorisine kıyasla daha iyi 

prognoza sahip 2 hasta (WHO 1973) [ 36 ]. Çok kurumlu bireysel 

hasta verileri (IPD) meta analizine göre, düşük malignite potansiyeline 

sahip papiller ürotelyal neoplazma (PUNLMP) (WHO 2004/2016) 

olarak sınıflandırılan tümörlerin oranı son on yılda çok düşük 

seviyelere düşmüştür [ 37 ]. 

 

2.5.1.Histolojik derecelendirmenin prognostik değeri 

 

Sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz, 2004/2016 

sınıflandırmasının, tekrarlama ve ilerlemenin öngörülmesinde 1973 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_41
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_41
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_46
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_47
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sınıflandırmasından daha iyi performans gösterdiğini göstermedi [ 36 ] 

(LE: 2a). 

 

Her iki WHO sınıflandırmasının prognostik değerini karşılaştırmak 

için, Avrupa ve Kanada genelinde 17 merkezden 5,145 birincil Ta/T1 

NMIBC hastasının IPD analizi yapıldı. Hastalara, doktorun takdirine 

bağlı olarak mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURBT) ve 

ardından intravezikal instilasyonlar uygulandı. Bu büyük prognostik 

faktör çalışmasında, WHO 1973 ve WHO 2004/2016'nın her ikisi de 

ilerleme için prognostikti, ancak nüks için değil. Karşılaştırıldığında, 

WHO 1973, Ta/T1 NMIBC'de WHO 2004/2016'dan daha güçlü bir 

ilerleme prognostiğiydi. Ancak, her iki sınıflandırma sisteminin dört 

katmanlı bir kombinasyonunun (düşük dereceli [LG]/G1, LG/G2, 

HG/G2 ve HG/G3) tek başına her iki sınıflandırma sisteminden de 

üstün olduğu kanıtlanmıştır [ 38 ].  

 

Primer Ta mesane tümörleri olan 3.311 hastadan oluşan bir alt grupta, 

PUNLMP ve TaLG karsinomları için benzer bir prognoz bulundu 

[ 5 ]. Bu nedenle, bu sonuçlar WHO 2004/2016'da PUNLMP'nin ayrı 

bir derece kategorisi olarak kullanılmaya devam edilmesini 

desteklememektedir. 

 

 

 

 

 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_46
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_5
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_5
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Tablo 2.2: 1973 ve 2004/2016 WHO sınıflandırması [ 41 ] 

1973 WHO sınıflandırma sistemi 

Derece 1: iyi diferansiye 

Derece 2: orta derecede farklılaşmış 

3. Derece: Kötü farklılaşmış 

2004/2016 WHO sınıflandırma sistemi (papiller lezyonlar) 

Düşük malignite potansiyeline sahip papiller ürotelyal neoplazm 

(PUNLMP) 

Düşük dereceli (LG) papiller ürotelyal karsinom 

Yüksek dereceli (HG) papiller ürotelyal karsinom 

 

Tablo 2.3: Düz lezyonlar için WHO 2004 histolojik sınıflandırması 

Malign olmayan lezyonlar 

Belirsiz malign potansiyelin ürotelyal proliferasyonu (atipi veya 

papiller görünümleri olmayan düz lezyon). 

Reaktif atipi (atipili düz lezyon). 

Önemi bilinmeyen atipi. 

(Potansiyel) Premalign lezyon 

Ürotelyal displazi. 

Malign lezyon 

Ürotelyal CIS her zaman yüksek derecelidir. 

 

2.7.Ürotelyal karsinom ve lenfovasküler invazyon varyantları 

 

Şu anda ürotelyal karsinomun aşağıdaki farklılaşmaları 

kullanılmaktadır [ 45 , 46 ]: 

 

1.ürotelyal karsinom (tüm vakaların %90'ından fazlası); 

2.kısmi skuamöz ve/veya glandüler veya trofoblastik 

farklılaşmaya sahip ürotelyal karsinomlar; 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_41
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_55
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_56
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3.mikropapiller ürotelyal karsinom; 

4.yuvalanmış varyant (büyük yuvalanmış varyant dahil) ve 

mikrokistik ürotelyal karsinom; 

5.plazmositoid, dev hücreli, taşlı yüzük, yaygın, farklılaşmamış; 

6.lenfoepitelyoma benzeri; 

7.küçük hücreli karsinomlar; 

8.sarkomatoid ürotelyal karsinom; 

9.ürotelyal karsinomun nöroendokrin varyantı; 

10.diğer nadir farklılaşmalara sahip bazı ürotelyal karsinomlar. 

 

Ayrıntılı olmayan diğer, son derece nadir varyantlar mevcuttur. 

 

Ürotelyal karsinomun çoğu varyantı, saf HG ürotelyal karsinomdan 

daha kötü prognoza sahiptir [ 2 , 47-54 ] (LE: 3). 

 

TURB numunelerinde lenfovasküler invazyon (LVI) varlığı, artan 

patolojik evreleme riski ve daha kötü prognoz ile ilişkilidir [ 55-59 ] 

(LE: 3). 

 

2.8.Moleküler sınıflandırma 

 

Moleküler belirteçler ve bunların prognostik rolü araştırılmıştır [ 60-

64 ]. Bu yöntemler, özellikle hastaların moleküler sınıflandırmaya 

dayalı olarak sınıflandırılması gibi karmaşık yaklaşımlar umut 

vericidir ancak henüz rutin uygulama için uygun değildir ( 65 , 70) 

 

 

 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_2
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_57-64
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_65-69
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_70-74
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_70-74
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_75
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_76
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3.TEŞHİS 

3.2.Belirti ve bulgular 

 

NMIBC'de en sık görülen bulgu hematüridir. Görünür hematürinin, 

görünmeyen hematüriye kıyasla daha yüksek evreli hastalık ile ilişkili 

olduğu bulundu [ 67 ]. Alt üriner sistem semptomları, özellikle irritatif 

işeme olan hastalarda in situ karsinoma şüphesi olabilir. 

 

3.3.FİZİKSEL MUAYENE 

 

NMIBC'de spesifik bir FM  bulgusu yoktur. 

 

3.4 GÖRÜNTÜLEME  

3.4.1.Bilgisayarlı tomografi ürografisi ve intravenöz ürografi 

 

Bilgisayarlı tomografi (BT) ürografi, dolum kusurları ve/veya 

hidronefroz ile gösterilen idrar yolundaki papiller tümörleri saptamak 

için kullanılır [ 68 ]. 

 

BT mevcut değilse intravenöz ürografi (IVU) bir alternatiftir [ 69 ] 

(LE: 2b), ancak özellikle mesanenin kasa invaziv tümörlerinde ve 

UTUC'lerde, BT ürografi daha fazla bilgi sağlar (lenf düğümleri ve 

komşu organların durumu dahil). ). 

 

Mesane tümörü saptandıktan sonra başlangıç BT ürografisinin 

yapılması gerekliliği, elde edilen anlamlı bulguların düşük insidansı 

nedeniyle sorgulanabilir [ 70-72 ] (LE: 2b). UTUC'lerin insidansı 

düşüktür (%1.8), ancak trigonda yerleşik tümörlerde %7.5'e yükselir 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_77
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_78
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_79
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_80-82
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[ 71 ] (LE: 2b). Çoklu ve yüksek riskli tümörleri olan hastalarda izlem 

sırasında UTUC riski artar [ 73 ] (LE: 2b). 

 

3.4.2.Ultrason 

 

Ultrason (US), üst ve alt üriner sistemdeki çok çeşitli anormalliklere 

orta derecede duyarlı olduğu için fizik muayeneye ek olarak 

yapılabilir. Renal kitlelerin karakterizasyonuna, hidronefrozun 

saptanmasına ve mesanede intralüminal kitlelerin görüntülenmesine 

izin verir, ancak hematürinin tüm potansiyel nedenlerini dışlayamaz 

[ 74 75 ] (LE: 3). UTUC varlığını güvenilir bir şekilde dışlayamaz ve 

BT ürografisinin yerini alamaz. 

 

3.4.3.Çok parametrik manyetik rezonans görüntüleme 

 

Multiparametrik manyetik rezonans görüntülemenin (mpMRI) BC tanı 

ve evrelemedeki rolü henüz belirlenmemiştir. Yakın zamanda BC'li 

hastalarda MRI raporlamasının standart bir metodolojisi 

yayınlanmıştır ve doğrulama gerektirir (76 ). 

 

Tek başına görüntüleme yöntemleri (BT ürografi, IVU, US veya MRI) 

ile KİS tanısı konulamaz (LE: 4). 

 

3.5.İdrar sitolojisi 

 

Eksfoliye olmuş kanser hücreleri için işeyen idrar veya mesane 

yıkama örneklerinin incelenmesi, G3 ve yüksek dereceli tümörlerde 

(%84) yüksek duyarlılığa sahiptir, ancak G1/LG tümörlerinde (%16) 

düşük duyarlılığa sahiptir [ 77 ]. CIS tespitinde hassasiyet %28–

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_81
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_83
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_84
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_87
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100'dür [ 78 ] (LE: 1b). Sitoloji, özellikle HG/G3 tümörlü hastalarda 

sistoskopiye ek olarak faydalıdır. Pozitif işeme üriner sitolojisi, üriner 

sistemin herhangi bir yerinde ürotelyal karsinomu gösterebilir; 

Bununla birlikte, negatif sitoloji, varlığını dışlamaz. 

 

Sitolojik yorumlama kullanıcıya bağlıdır (79 , 80 ). Düşük hücre 

verimi, idrar yolu enfeksiyonları, taşlar veya intravezikal 

instilasyonlar değerlendirmeyi engelleyebilir, ancak deneyimli ellerde 

özgüllük %90'ı aşar [ 89 ] (LE: 2b). 

 

Paris Çalışma Grubu tarafından 2016 yılında üriner sitoloji tanı 

kategorilerini yeniden tanımlayan standart bir raporlama sistemi 

yayınlandı [ 91 ]: 

 

• idrar örneklerinin yeterliliği (Yeterlilik); 

• yüksek dereceli ürotelyal karsinom için negatif (Negatif); 

• atipik ürotelyal hücreler (AUC); 

• yüksek dereceli ürotelyal karsinom için şüpheli (Şüpheli); 

• yüksek dereceli ürotelyal karsinom (HGUC); 

• düşük dereceli ürotelyal neoplazi (LGUN). 

 

Üriner sitolojiyi raporlamak için Paris sistemi birkaç retrospektif 

çalışmada doğrulanmıştır [ 92 , 93 ]. 

 

İdrar toplama, Bölüm 5.9'da verilen tavsiyeye uygun 

olmalıdır. Numuneden bir sitospin lamı genellikle yeterlidir 

[ 94 ]. Şüpheli sitolojili hastalarda tekrar inceleme önerilir [ 95 ] (LE: 

2b). 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_88
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_90
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_89
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_91
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_92
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_93
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_94
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_95
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3.6.İdrar moleküler belirteç testleri 

 

İdrar sitolojisinin düşük duyarlılığından hareketle, çok sayıda idrar 

testi geliştirilmiştir [ 96 ]. Bu belirteçlerin hiçbiri rutin uygulamada 

veya klinik kılavuzlarda tanı veya takip için kabul edilmemiştir. 

 

Mevcut testlerle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir: 

 

• Duyarlılık, idrar sitolojisine kıyasla daha düşük özgüllük 

pahasına genellikle daha yüksektir [ 97-102 ] (LE: 3). 

• İyi huylu koşullar ve önceki BCG uygulamaları birçok idrar 

belirteç testinin sonuçlarını etkileyebilir [ 97-99 ] (LE:1b). 

• Bir üriner belirteç testinin duyarlılığı ve özgüllüğü için 

gereksinimler büyük ölçüde hastanın klinik durumuna 

bağlıdır (tarama, birincil saptama, takip [yüksek riskli, 

düşük/orta riskli]) [ 98 , 99 ] (LE: 3) . 

• Belirteçlerin performansındaki geniş aralık ve düşük 

tekrarlanabilirlik, hasta seçimi ve gereken karmaşık 

laboratuvar yöntemleri ile açıklanabilir [ 99 , 100 , 103-110 ]. 

• Sitoloji, UroVysion (FISH), Nuclear Matrix Protein 

(NMP)22 ® , Fibroblast Büyüme Faktörü Reseptörü 

(FGFR)3/Telomeraz Reverse Transkriptaz (TERT) ve mikro 

uydu analizinin pozitif sonuçları, sistoskopi ve üst sistem 

tetkiki negatif olan hastalarda olabilir. hastalık nüksü ve 

muhtemelen progresyon yaşama olasılığı daha yüksek olan 

hastaları belirleyin [ 104 , 106 , 109-113 ] (LE: 2b). 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_96
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_97-102
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_97-99
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_98
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_99
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_99
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_100
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_103-110
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_104
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_106
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_109-113
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• Asıl amaç, yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip belirteçler 

aramak yerine gereksiz sistoskopilerden kaçınmak ise, çok 

yüksek negatif prediktif değeri olan bir belirteç bulmaya 

odaklanılmalıdır. Tümörün yokluğunu tahmin edebilen bir 

test, günlük klinik uygulamada büyük fayda sağlayacaktır 

[ 114 ]. 

• Birden fazla hedefi değerlendiren umut verici yeni üriner 

biyobelirteçler, çok yüksek bir negatif tahmin değeriyle 

prospektif çok merkezli çalışmalarda test edilmiştir 

[ 103 , 105 , 115-118 ]. 

 

3.7.Üriner sitoloji ve belirteçlerin potansiyel uygulaması 

 

Üriner sitoloji veya moleküler testlerin aşağıdaki hedefleri dikkate 

alınmalıdır. 

 

3.7.1.Mesane kanseri riski altındaki popülasyonun 

taranması 

 

Yüksek riskli popülasyonlarda BC taramasında, ölçüm çubuğu 

pozitifse FGFR3 , NMP22 ® veya UroVysion testlerinin ardından 

hematüri ölçüm çubuğu uygulaması bildirilmiştir [ 119 , 120 ]. Genel 

popülasyonda düşük BC insidansı ve kısa teslim süresi fizibilite ve 

maliyet etkinliğini bozar [ 112 , 120 ]. BC için rutin tarama önerilmez 

[ 112 , 119 , 120 ]. 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_114
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https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_115-118
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_119
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_120
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3.7.2. Hematüri veya mesane kanserini düşündüren diğer 

semptomlardan sonra hastaların araştırılması (birincil 

tespit) 

 

Şu anda mevcut testlerin hiçbirinin sistoskopinin yerini alamayacağı 

genel olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, idrar sitolojisi veya 

biyobelirteçler, gözden kaçan tümörleri, özellikle de BDT'yi saptamak 

için sistoskopiye ek olarak kullanılabilir. Bu ortamda, yüksek dereceli 

tümörler için duyarlılık ve özgüllük özellikle önemlidir. 

 

3.7.3.Kas invaziv olmayan mesane kanseri sürveyansı 

 

NMIBC'nin takibinde üriner sitolojinin belirteçlere karşı yararlılığı 

üzerine araştırmalar yapılmıştır [ 103 , 104 , 116 , 117 , 121 ]. 

 

3.7.3.1.Yüksek riskli kasa invaziv olmayan mesane 

kanseri takibi 

 

Yüksek riskli tümörler takipte erken tespit edilmeli ve gözden kaçan 

tümör yüzdesi mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Bu nedenle, bu 

hastalar için en iyi sürveyans stratejisi, sık sistoskopi ve sitolojiyi 

içermeye devam edecektir. 

 

3.7.3.2.Düşük/orta riskli, kasa invaze olmayan mesane 

kanseri takibi 

 

Sistoskopi prosedürlerinin sayısını azaltmak için, üriner belirteçler, 

tümörler büyük, sayısız ve kasa invaziv olmadan önce nüksü tespit 

edebilmelidir. Üriner sitolojinin ve mevcut idrar belirteçlerinin 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_103
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_104
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kısıtlılığı, düşük dereceli nüksler için düşük duyarlılıklarıdır 

[ 98 , 104 ] (LE: 1b). 

 

Güncel bilgilere göre, izlem sırasında sistoskopinin yerini hiçbir 

üriner belirteç alamaz veya rutin olarak sistoskopi sıklığını 

azaltamaz. Bir prospektif randomize çalışma, pozitif test sonuçları 

bilgisinin (mikro uydu analizi) takip sistoskopisinin kalitesini 

iyileştirebileceğini buldu [ 122 ] (LE: 1b), bu da takipten önce 

gerçekleştirilen invazif olmayan idrar testinin yardımcı rolünü 

destekler[ 122 ] . 
 

3.8.Sistoskopi 
 

Papiller BC tanısı nihayetinde mesanenin sistoskopik incelemesine ve 

numune alınan dokunun soğuk-kap biyopsisi veya rezeksiyon ile 

histolojik değerlendirmesine bağlıdır. Karsinoma in situ , sistoskopi, 

idrar sitolojisi ve çoklu mesane biyopsilerinin histolojik 

değerlendirmesinin bir kombinasyonu ile teşhis edilir [ 123 ]. 

Sistoskopi başlangıçta ayakta tedavi prosedürü olarak 

gerçekleştirilir. Topikal üretral anestezik kayganlaştırıcı damlatma ile 

esnek bir alet, özellikle erkeklerde sert bir alete kıyasla daha iyi uyum 

sağlar [ 124 , 125 ] (LE: 1b). 
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3.9. Kas invaziv olmayan mesane kanserinin birincil 

değerlendirmesi için kanıt ve kılavuzların özeti 

Kanıt özeti LE 

BC tanısı için sistoskopi gereklidir. 1 

Üriner sitoloji, karsinoma in situ dahil olmak üzere yüksek 

dereceli tümörlerde yüksek duyarlılığa sahiptir . 

2b 

Öneriler Güç 

derecesi 

İdrar yolu semptomlarına ve hematüriye odaklanan bir hasta öyküsü 

alın. 

Güçlü 

Hematürisi olan hastalarda ilk inceleme sırasında renal ve mesane 

ultrasonu ve/veya bilgisayarlı tomografi-intravenöz ürografi (CT-

IVU) kullanın. 

Güçlü 

Bir mesane tümörü tespit edildiğinde, seçilmiş vakalarda (örn. trigone 

yerleşimli tümörler, çoklu veya yüksek riskli tümörler) bir BT 

ürografisi yapın. 

Güçlü 

Mesane kanserini düşündüren semptomları olan hastalarda veya 

sürveyans sırasında sistoskopi yapın. Sitoloji veya başka herhangi bir 

invaziv olmayan test ile değiştirilemez. 

Güçlü 

Erkeklerde varsa esnek bir sistoskop kullanın. Güçlü 

Sistoskopi sırasında tümörün tüm makroskopik özelliklerini (yer, 

boyut, sayı ve görünüm) ve mukozal anormallikleri tanımlayın. Bir 

mesane diyagramı kullanın (Şekil 3.1). 

Güçlü 

Yüksek dereceli tümörü saptamak için sistoskopiye ek olarak işeme 

idrar sitolojisini kullanın. 

Güçlü 

Yeterli fiksasyonlu en az 25 mL taze idrar veya idrar üzerinde sitoloji 

gerçekleştirin. Sabah idrarı, sık sitoliz varlığından dolayı uygun 

Güçlü 
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değildir. 

Sitoloji raporlaması için Paris sistemini kullanın. Güçlü 

Öneriler Güç 

derecesi 

İdrar yolu semptomlarına ve hematüriye odaklanan bir hasta öyküsü 

alın. 

Güçlü 

Hematürisi olan hastalarda ilk inceleme sırasında renal ve mesane 

ultrasonu ve/veya bilgisayarlı tomografi-intravenöz ürografi (CT-

IVU) kullanın. 

Güçlü 

Bir mesane tümörü tespit edildiğinde, seçilmiş vakalarda (örn. trigone 

yerleşimli tümörler, çoklu veya yüksek riskli tümörler) bir BT 

ürografisi yapın. 

Güçlü 

Mesane kanserini düşündüren semptomları olan hastalarda veya 

sürveyans sırasında sistoskopi yapın. Sitoloji veya başka herhangi bir 

invaziv olmayan test ile değiştirilemez. 

Güçlü 

Erkeklerde varsa esnek bir sistoskop kullanın. Güçlü 

Sistoskopi sırasında tümörün tüm makroskopik özelliklerini (yer, 

boyut, sayı ve görünüm) ve mukozal anormallikleri tanımlayın. Bir 

mesane diyagramı kullanın (Şekil 3.1). 

Güçlü 

Yüksek dereceli tümörü saptamak için sistoskopiye ek olarak işeme 

idrar sitolojisini kullanın. 

Güçlü 

Yeterli fiksasyonlu en az 25 mL taze idrar veya idrar üzerinde sitoloji 

gerçekleştirin. Sabah idrarı, sık sitoliz varlığından dolayı uygun 

değildir. 

Güçlü 

Sitoloji raporlaması için Paris sistemini kullanın. Güçlü 
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3.10.TaT1 mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonu 

 

3.10.1.Prosedürün stratejisi 

 

TURB'nin TaT1 BC'deki amacı, doğru tanı koymak ve görünen tüm 

lezyonları tamamen ortadan kaldırmaktır. BC yönetiminde çok önemli 

bir prosedürdür. Mesanenin transüretral rezeksiyonu sistematik olarak 

bireysel adımlarda gerçekleştirilmelidir [ 126 , 127 ]  

 

Başarılı bir TURB elde etmek için gerekli ameliyat adımları, hastalık 

riskini belirlemek için gerekli faktörlerin (tümör sayısı, boyut, çok 

odaklılık, özellikler, CIS varlığı endişesi, nükseden ve primer tümör), 

klinik evre (anestezi altında bimanuel muayene) belirlenmesini içerir. , 

klinik tümör evresinin atanması), rezeksiyonun yeterliliği (görsel 

olarak tam rezeksiyon, rezeksiyon tabanında kasın görselleştirilmesi) 

ve komplikasyonların varlığı (perforasyon için değerlendirme) 

[ 127 , 128 ]. En büyük tümörün boyutunu ölçmek için, referans 

olarak yaklaşık 1 cm genişliğinde olan kesme halkasının ucu 

kullanılabilir. Tümörün özellikleri sapsız, nodüler, papiller veya düz 

olarak tanımlanır. 

 

3.10.2.Tümör rezeksiyonunun cerrahi ve teknik yönleri 

3.10.2.1.Cerrahi rezeksiyon stratejisi (parça parça/ayrı 

rezeksiyon, en-blok rezeksiyon) 

 

Fraksiyone veya en-blok teknikle gerçekleştirilen tam bir rezeksiyon, 

iyi bir prognoz elde etmek için esastır [ 126 , 129 ]. 
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• Fraksiyonlar halinde parça parça rezeksiyon (tümörün ekzofitik 

kısmının, alttaki mesane duvarının ve rezeksiyon alanının 

kenarlarının ayrı rezeksiyonu), tümörün dikey ve yatay yayılımı 

hakkında iyi bilgi sağlar [ 130 ] (LE: 2b). 

• Seçilmiş ekzofitik tümörlerde monopolar veya bipolar akım, 

Thulium-YAG veya Holmium-YAG lazer kullanılarak blok 

rezeksiyon uygulanabilir. Vakaların %96-100'ünde [ 126 , 131-

134 ] (LE: 1b) detrusor kası varlığı ile yüksek kaliteli rezeke 

edilmiş örnekler sağlar . 

 

Seçilen teknik, tümörün boyutuna ve konumuna ve cerrahın 

deneyimine bağlıdır. 

 

3.10.2.2.Rezeksiyon kalitesinin değerlendirilmesi 

 

Örnekte detrusor kasının yokluğu, önemli ölçüde daha yüksek rezidüel 

hastalık, erken nüks ve tümör düşük evreleme riski ile ilişkilidir 

[ 135 ] (LE: 1b). Örnekte detrusor kasının varlığı, rezeksiyon 

kalitesinin vekil kriteri olarak kabul edilir ve gereklidir (TaG1/LG 

tümörleri hariç). 

 

Cerrahi deneyimin, öğretim programlarının rolünü destekleyen TURB 

sonuçlarını iyileştirebileceği gösterilmiştir [ 136 ]. Simülatörler 

üzerinde sanal eğitim, gelişmekte olan bir yaklaşımdır 

[ 137 ]. Öğretim sürecindeki rolünün hala belirlenmesi gerekmektedir 

[ 127 ]. 

 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_130
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3.10.2.3.Monopolar ve bipolar rezeksiyon 

 

Monopolar rezeksiyonla karşılaştırıldığında, komplikasyon riskini 

(örn. obturator sinir stimülasyonu nedeniyle mesane perforasyonu) 

azaltmak ve daha iyi örnekler üretmek için bipolar rezeksiyon 

tanıtıldı. Şu anda sonuçlar tartışmalıdır [ 138-141 ]. 

 

3.10.2.4.Ofis tabanlı fulgurasyon ve lazer buharlaştırma 

 

Küçük, Ta-LG/G1 tümör öyküsü olan hastalarda, ayakta tedavi 

bazında küçük papiller nükslerin fulgurasyonu veya lazer 

vaporizasyonu tedavi yükünü azaltabilir [ 142 , 143 ] (LE: 

3). Onkolojik sonuçları değerlendiren prospektif karşılaştırmalı 

çalışma yoktur. 

 

3.10.2.5.Prostatın transüretral rezeksiyonu sırasında 

küçük papiller mesane tümörlerinin rezeksiyonu 

 

Benign prostat hiperplazisi olan erkeklerde mesane tümörlerinin 

saptanması nadir değildir. Bu tümörlerin görünüm olarak papiller 

olması, oldukça küçük olması ve çok odaklı olmaması şartıyla, bu 

tümörleri rezeke etmek ve prostat rezeksiyonu ile devam etmek 

mümkün görünmektedir [ 144 , 145 ]. Yüksek kaliteli kanıtlar sınırlı 

olsa da, prostatın eşzamanlı TURB ve TUR'sinin herhangi bir artan 

tümör nüksü veya progresyonu riskine yol açtığı görülmemektedir 

[ 146 ]. 

 

 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_138-141
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3.10.3.Mesane biyopsileri 

 

Karsinoma in situ , iltihaplanmadan ayırt edilemeyen kadife benzeri, 

kırmızımsı bir alan olarak ortaya çıkabilir veya hiç 

görünmeyebilir. Bu nedenle şüpheli ürotelyumdan biyopsi 

alınmalıdır. Bununla birlikte, pozitif idrar sitolojisi olan hastalarda 

(Paris sistemine göre 'yüksek dereceli lezyon için şüpheli' [bkz. Bölüm 

5.5]) veya HG/G3 NMIBC öyküsü olan hastalarda ve papiller 

olmayan görünüme sahip tümörlerde, haritalama biyopsileri normal 

görünümlü mukozadan tavsiye edilir [ 147 , 148 ]. Mesane 

mukozasının temsili haritasını elde etmek için trigondan, mesane 

kubbesinden, sağ, sol, ön ve arka mesane duvarından biyopsiler 

alınmalıdır [ 147 , 148]. Ekipman mevcutsa, fotodinamik tanı (PDD), 

biyopsiyi hedeflemek için yararlı bir araçtır. 

 

3.10.4.Prostatik üretral biyopsiler 

 

NMIBC'li erkeklerde prostat üretra ve kanalların tutulumu 

bildirilmiştir. Palou et al . T1G3 BC'li 128 erkekte, prostat üretrasında 

CIS insidansının %11.7 olduğunu gösterdi [ 149 ] (LE: 2b). Tümör 

trigon veya mesane boynunda yer alıyorsa, mesane CIS ve çoklu 

tümör varlığında prostat üretra veya kanal tutulumu riski daha 

yüksektir [ 150 ] (LE: 3b). Bu gözleme dayanarak, bazı durumlarda 

prostat üretrasından biyopsi gereklidir (bkz. Bölüm 5.14) 

[ 149 , 151 , 152 ]. 

 

 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_147
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3.11.Yeni tümör görselleştirme yöntemleri 

 

Standart bir prosedür olarak beyaz ışık kullanılarak sistoskopi ve 

TURB yapılır. Bununla birlikte, beyaz ışığın kullanılması, mevcut 

ancak görünmeyen lezyonların kaybolmasına neden olabilir, bu 

nedenle yeni teknolojiler geliştirilmektedir. 

 

3.11.1.Fotodinamik tanı (floresan sistoskopi) 

 

Fotodinamik tanı, 5-aminolaevulinik asit (ALA) veya 

heksaminolaevulinik asidin (HAL) intravezikal damlatılmasından 

sonra mor ışık kullanılarak gerçekleştirilir. Floresan kılavuzluğunda 

biyopsi ve rezeksiyonun, özellikle CIS için malign tümörlerin 

saptanması için geleneksel prosedürlerden daha duyarlı olduğu 

doğrulanmıştır [ 153 , 154 ] (LE: 1a). Sistematik bir inceleme ve meta-

analizde, hem hasta düzeyinde (%92'ye karşı %71) hem de biyopsi 

düzeyinde (%93'e karşı %65) analizler için havuzlanmış tahminlerde 

PDD beyaz ışık endoskopisinden daha yüksek duyarlılığa sahipti 

[ 154 ]. Prospektif bir randomize çalışma, TURB öncesi bilinen pozitif 

sitolojisi olan hastalarda daha yüksek bir saptama oranını 

doğrulamamıştır [ 155 ]. 

 

Fotodinamik tanı, beyaz ışıklı endoskopiden daha düşük özgüllüğe 

sahipti (%63'e karşı %81) [ 154 ]. Yanlış pozitiflik, inflamasyon veya 

yakın zamanda TURB tarafından ve BCG damlatılmasından sonraki 

ilk üç ay boyunca indüklenebilir [ 156 , 157 ] (LE: 1a). 

 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_153
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TURB'li hastalarda ALA veya HAL floresan sistoskopinin nüks oranı 

üzerindeki faydalı etkisi değerlendirildi. Altısı 5-ALA ve dokuzu 

HAL kullanan 2.906 hastayı içeren 14 randomize kontrollü çalışmanın 

(RKÇ) sistematik bir incelemesi ve analizi, kısa ve uzun vadede BC 

tekrarlama riskinin azaldığını gösterdi. Bununla birlikte, ilerleme ve 

ölüm oranlarında hiçbir fark yoktu. Analiz, denemeler ve performansa 

ve yayın yanlılığına olası yatkınlık arasında tutarsızlık olduğunu 

gösterdi [ 158 ] (LE: 1a). 

 

3.11.2.Dar bant görüntüleme 

 

Dar bant görüntülemede (NBI), normal ürotelyum ve hipervasküler 

kanser dokusu arasındaki kontrast artar. Gelişmiş kanser tespiti, NBI 

esnek sistoskopi ve NBI kılavuzluğunda biyopsiler ve rezeksiyon 

[ 160-163 ] (LE: 3b) ile gösterilmiştir. Bir RCT, TURB sırasında NBI 

kullanılırsa nüks oranlarındaki azalmayı değerlendirdi. Çalışmanın 

genel sonuçları negatif olmasına rağmen, düşük riskli tümörler için 

(pTa/LG, < 30 mm, CIS yok) üç ve on iki ay sonra bir fayda 

gözlemlendi [ 164 ] (LE: 1b). 

 

3.12.2.İkinci rezeksiyonun tedavi sonuçlarına etkisi 

 

İkinci bir TURB, nükssüz sağkalımı (RFS) [ 169 , 170 ] (LE: 2a), 

BCG tedavisinden sonraki sonuçları iyileştirebilir [ 171 ] (LE: 3) ve 

prognostik bilgi sağlayabilir [ 172-175 ] (LE: 3). 

 

BCG ile tedavi edilen T1G3/HG tümörlü 2.451 hastadan oluşan geniş 

bir çok-kurumsal kohortun retrospektif bir değerlendirmesinde (935 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_158
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_160-163
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hastada ikinci bir rezeksiyon yapıldı), ikinci rezeksiyon RFS'yi, 

progresyonsuz sağkalımı (PFS) ve genel sağkalımı iyileştirdi ( OS) 

sadece ilk rezeksiyon örneğinde detrusor kası olmayan hastalarda 

[ 176 ] (LE: 3). 

 

3.12.3.İkinci rezeksiyonun zamanlaması 

 

Retrospektif değerlendirme, ilk rezeksiyondan 14-42 gün sonra 

yapılan ikinci bir rezeksiyonun, 43-90 gün sonra yapılan ikinci 

rezeksiyona kıyasla daha uzun RFS ve PFS sağladığını gösterdi 

[ 177 ] (LE: 3). Bu argümanlara dayanarak, seçilmiş vakalarda ilk 

rezeksiyondan 2 ila 6 hafta sonra ikinci bir TURB önerilir  

 

3.12.4.Sonuçların kaydedilmesi 

 

İkinci rezeksiyonun sonuçları (rezidüel tümörler ve düşük evreleme) 

ilk TURB'nin kalitesini yansıtır. Amaç ilk TURB'nin kalitesini 

iyileştirmek olduğundan, ikinci rezeksiyonun sonuçları 

kaydedilmelidir. 

 

3.13.Patoloji raporu 

 

TURB ve biyopsiler ile elde edilen numunelerin patolojik incelemesi, 

BC [ 178 ] için karar verme sürecinde önemli bir adımdır . Ürologlar 

ve patologlar arasında yakın işbirliği gereklidir. Doğru patolojik 

değerlendirme için yüksek kalitede rezeke edilen ve gönderilen doku 

ve klinik bilgi gereklidir. İlgili tüm bilgileri elde etmek için numune 

toplama, işleme ve değerlendirme aşağıda verilen tavsiyelere uygun 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_176
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olmalıdır [ 179 , 180 ]. Zor durumlarda, deneyimli bir genitoüriner 

patolog tarafından ek bir inceleme düşünülebilir. 

 

3.14.Mesanenin transüretral rezeksiyonu için kanıt ve 

kılavuzların özeti, biyopsiler ve patoloji raporu 

Kanıt özeti LE 

Mesane tümörünün (TURB) transüretral rezeksiyonu ve ardından 

elde edilen numunenin/örneklerin patolojik incelemesi, NMIBC 

yönetiminde önemli bir adımdır. 

1 

Örnekte detrusor kasının olmaması, önemli ölçüde daha yüksek 

rezidüel hastalık riski ve tümör düşük evreleme (Ta-LG/G1 

tümörleri hariç) ile ilişkilidir. 

2b 

Küçük Ta LG/G1 tümör öyküsü olan hastalarda, ayakta tedavi 

bazında küçük papiller nükslerin fulgurasyonu uygulanabilir ve 

güvenlidir. 

3 

İkinci bir TURB, rezidüel tümörleri ve düşük evrelemeyi tespit 

edebilir, nükssüz sağkalımı artırabilir, BCG tedavisinden sonra 

sonuçları iyileştirebilir ve prognostik bilgi sağlayabilir. 

2 

Öneriler Güç 

derecesi 

Mesane kanseri olduğundan şüphelenilen hastalarda, tanı 

prosedürü ve ilk tedavi adımı olarak elde edilen 

numunenin/örneklerin patolojik incelemesini takiben bir 

TURB gerçekleştirin. 

Güçlü 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_179
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TaG1/LG tümörü öyküsü olan hastalarda ayaktan 

fulgurasyon veya küçük papiller nükslerin lazer 

vaporizasyonu kullanılabilir. 

Zayıf 

TURB'yi sistematik olarak bireysel adımlarda 

gerçekleştirin: 

anestezi altında bimanuel palpasyon. İnvaziv hastalık 

için non-invaziv veya erken tedavi planlanması 

durumunda bu adım atlanabilir; 

tüm üretranın muayenesi ile görsel kontrol altında 

rezektoskopun yerleştirilmesi; 

mesanenin tüm ürotelyal astarının incelenmesi; 

prostat üretrasından biyopsi (belirtilmişse); 

soğuk kap mesane biyopsileri (belirtilmişse); 

tümörün rezeksiyonu; 

bulguların ameliyat raporuna/kayıtına kaydedilmesi; 

patoloji değerlendirmesi için numunenin kesin tanımı. 

Güçlü 

Bireysel adımların performansı 

Kesitlerde en-blok rezeksiyon veya rezeksiyon 

yapın (tümörün ekzofitik kısmı, alttaki mesane duvarı ve 

rezeksiyon alanının kenarları). 

Güçlü 

Doku bozulmasını önlemek için TURB sırasında mümkün 

olduğunca koterizasyondan kaçının. 

Güçlü 

Anormal görünümlü ürotelyumdan biyopsi alın. Normal 

görünümlü mukozadan biyopsiler (trigondan, mesane 

Güçlü 
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kubbesinden, sağ, sol, ön ve arka mesane duvarından 

haritalama biyopsileri) sitoloji pozitif olduğunda, HG/G3 

tümör öyküsü olması durumunda ve papiller olmayan 

tümörlerde önerilir. görünüm. Ekipman varsa, floresan 

kılavuzlu (PDD) biyopsiler yapın. 

Mesane boynu tümörü vakalarında, in situ mesane 

karsinomu varsa veya şüpheleniliyorsa, mesanede tümör 

kanıtı olmayan pozitif sitoloji varsa veya prostatik üretra 

anormallikleri görülüyorsa prostat üretra biyopsisi alın. İlk 

işlem sırasında biyopsi yapılmazsa, ikinci rezeksiyon 

sırasında tamamlanmalıdır. 

Güçlü 

Bir rezeksiyon halkası kullanarak pre-kolliküler alandan 

(saat 5 ve 7 pozisyonu arasında) prostat üretral biyopsisi 

alın. Bu sırada prostat üretrasında anormal görünümlü 

alanlar varsa bunlardan da biyopsi alınması gerekir. 

Zayıf 

Varsa, TURB sırasında tümör görselleştirmesini 

iyileştirmek için yöntemler (floresan sistoskopi, dar bant 

görüntüleme) kullanın. 

Zayıf 

Farklı biyopsilerden ve rezeksiyon fraksiyonlarından 

alınan örnekleri ayrı olarak etiketlenmiş kaplarda patoloğa 

yönlendirin. 

Zayıf 

TURB kaydı, tümörün yerini, görünümünü, boyutunu ve 

çok odaklılığını, prosedürün tüm adımlarını ve ayrıca 

rezeksiyonun kapsamını ve eksiksizliğini açıklamalıdır. 

Güçlü 
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Sitolojisi pozitif, ancak sistoskopisi negatif olan 

hastalarda, bir üst sistem ürotelyal karsinomu, mesanedeki 

CIS (biyopsileri veya PDD kılavuzluğundaki biyopsileri 

haritalayarak) ve prostat üretrasındaki tümörü (prostatik 

üretra biyopsisi ile) hariç tutun. 

Güçlü 

Aşağıdaki durumlarda ikinci bir TURB gerçekleştirin: 

tamamlanmamış ilk TURB'den sonra veya bir TURB'nin 

eksiksizliği konusunda şüphe olması durumunda); 

Ta-LG/G1 tümörleri ve primer CIS hariç, ilk 

rezeksiyondan sonra numunede detrusor kası yoksa; 

T1 tümörlerinde. 

Güçlü 

Belirtilmişse, ilk rezeksiyondan sonraki iki ila altı hafta 

içinde ikinci bir TURB gerçekleştirin. Bu ikinci TURB, 

birincil tümör bölgesinin rezeksiyonunu içermelidir. 

Zayıf 

İlk rezeksiyonun kalitesini yansıttığı için ikinci bir 

TURB'nin patoloji sonuçlarını kaydedin. 

Zayıf 

Patoloğu önceki tedaviler hakkında bilgilendirin 

(intravezikal tedavi, radyoterapi vb.). 

Güçlü 

Patolojik rapor, tümörün yerini, tümör derecesini ve 

evresini, lenfo-vasküler invazyon olağandışı (varyant) 

histolojiyi, CIS ve detrusor kasının varlığını belirtmelidir. 

Güçlü 
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4.HASTALIK NÜKSÜ VE İLERLEMESİNİN ÖNGÖRÜLMESİ 

4.1.TaT1 tümörleri 

 

Tedavi, hastanın prognozunu dikkate almalıdır. Hastalığın tekrarlama 

ve/veya ilerleme riskini tahmin etmek için belirli hasta popülasyonları 

için birkaç prognostik model sunulmuştur. 

 

4,1.1.WHO 1973 sınıflandırma sistemini kullanan puanlama 

modelleri 

4.1.1.1.2006 Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Örgütü 

(EORTC) puanlama modeli 

 

Bireysel hastalarda hastalığın nüksetmesi ve ilerlemesinin hem kısa 

hem de uzun vadeli risklerini tahmin edebilmek için, EORTC Genito-

Üriner Kanser Grubu, 2006'da WHO 1973 sınıflamasına dayalı bir 

skorlama sistemi ve risk tabloları yayınladı [ 181 ]. Puanlama sistemi, 

esas olarak intravezikal kemoterapi ile tedavi edilen hastalardaki en 

önemli altı klinik ve patolojik faktöre dayanmaktadır: 

 

• Tümör sayısı; 

• Tümör çapı; 

• Önceki nüks oranı; 

• Kategori; 

• Eşzamanlı BDT; 

• WHO 1973 tümör derecesi. 

 

2006 EORTC puanlama modelini kullanarak, bir ve beş yılda bireysel 

tekrarlama ve ilerleme olasılıkları hesaplanabilir. 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_181
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4.1.3.Diğer prognostik faktörler 

 

Seçilmiş hasta popülasyonlarında başka prognostik faktörler 

tanımlanmıştır: 

 

• T1G3 tümörlerinde, önemli prognostik faktörler kadın 

cinsiyet, BCG indüksiyon kürü ile tedavi edilen erkeklerde 

prostat üretrasında CIS ve BCG ile tedavi edilen hastalarda 

yaş, tümör boyutu ve eşzamanlı CIS (yalnızca indüksiyon 

kursu ile %62) [ 149 ] idi. , 187 ] (LE: 2b). 

• Divertiküler duvarda kas tabakası olmadığı için mesane 

(psödo) divertikülünde T1G3 tümörlü hastalara dikkat 

edilmelidir [ 188 ] (LE: 3). 

• T1 tümörlü hastalarda, ikinci TURB'de rezidü T1 hastalık 

bulgusu olumsuz bir prognostik faktördür [ 173-175 ] (LE: 

3). 

• TURB ile tedavi edilen T1G2 tümörlü hastalarda, 

progresyonun en önemli belirleyicisi üç ayda nüks idi [ 189 ] 

(LE: 2b). 

• Patolojik faktörlerin prognostik değeri başka bir yerde 

tartışılmıştır (bkz. Bölüm 4.6). Moleküler belirteçlerin şu 

anda mevcut risk tablolarının öngörücü doğruluğunu 

geliştirmedeki rolünü belirlemek için daha fazla araştırmaya 

ihtiyaç vardır [ 184 , 190 ]. 

• NMIBC'de ameliyat öncesi nötrofil/lenfosit oranı prognostik 

değere sahip olabilir. Ancak bu verinin daha fazla 

doğrulamaya ihtiyacı vardır [ 191 ]. 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_149
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_187
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_188
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_173-175
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_189
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_184
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_190
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_191
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4.2.Karsinoma in situ 

 

Herhangi bir tedavi olmaksızın, CIS'li hastaların yaklaşık %54'ü kasa 

invaziv hastalığa ilerler [ 192 ] (LE: 3). Güvenilir prognostik faktörler 

yoktur, ancak bazı çalışmalar, genişletilmiş CIS'de [193,194 

] ve prostatik üretrada CIS'de [ 149 ] eşzamanlı CIS ve T1 

tümörlerinde daha kötü bir prognoz bildirmiştir ( LE: 3). 

 

BCG veya kemoterapi ile intravezikal tedaviye yanıt, BC'nin neden 

olduğu sonraki progresyon ve ölüm için önemli bir prognostik 

faktördür [ 183-185 , 189 ]. Tam yanıt verenlerin yaklaşık %10 ila 

%20'si, yanıt vermeyenlerin %66'sı ile karşılaştırıldığında [ 196 , 197 ] 

(LE: 2a) sonunda kasa invaziv hastalığa ilerler. Karsinoma in situ tek 

başına endoskopik bir prosedürle tedavi edilemez. CIS'da, intravezikal 

BCG instilasyonları veya Radikal sistektomi  gerekir. CIS için acil RC 

sonrası tümöre özgü sağkalım oranları mükemmeldir, ancak hastaların 

büyük bir kısmı aşırı tedavi edilmiş olabilir [ 192 ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_192
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_195
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_193
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_194
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_149
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_183-185
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_189
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_196
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_197
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4.5.Kas invaziv olmayan mesane kanserinin sınıflandırılması 

için kanıt ve kılavuzların özeti 

 

 

 

 

Kanıt özeti LE 

EAU NMIBC 2021 puanlama modeli ve risk tabloları, WHO 

1973 veya WHO 2004/2016 sınıflandırma sistemini kullanarak 

birincil NMIBC'li bireysel hastalarda hastalık ilerlemesinin kısa 

ve uzun vadeli risklerini tahmin eder (bkz. Bölüm 4.1.2.1). 

2a 

2006 EORTC puanlama modeli ve risk tabloları, WHO 1973 

sınıflandırma sistemini kullanarak NMIBC'li bireysel hastalarda 

kısa ve uzun vadeli hastalık nüksü ve progresyon risklerini 

tahmin eder (bkz. Bölüm 4.1.1.1). 

1 

A 

Kemoterapi alan TaG1/G2 tümörlü hastalar, nüks geçmişi, 

intravezikal tedavi geçmişi, tümör derecesi (WHO 1973), tümör 

sayısı ve adjuvan kemoterapi (bkz. 1.2). 

2a-

b 

En az 1 yıl BCG idamesi alan hastalarda; önceki nüks oranı ve 

tümör sayısı, hastalık nüksü için en önemli prognostik 

faktörlerdir. Evre ve derece, hastalığın ilerlemesi ve hastalığa 

özgü sağkalım için en önemli prognostik faktörlerdir; hastanın 

yaşı ve derecesi (WHO 1973), genel sağkalım için en önemli 

prognostik faktörlerdir (bkz. Bölüm 4.1.1.4). 

2a 
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5.HASTALIK YÖNETİMİ 

5.1.Sigarayı bırakma danışmanlığı 

 

Sigara içmenin tümör nüksü ve progresyonu riskini arttırdığı 

doğrulanmıştır [ 198 , 199 ] (LE: 3). BC'de sigarayı bırakmanın BC 

tedavisinin sonucunu olumlu etkileyip etkilemeyeceği hala tartışmalı 

olsa da, tütün içimi ile bağlantılı genel riskler nedeniyle hastalara 

sigarayı bırakmaları tavsiye edilmelidir [ 188 , 200-202 ] (LE: 3). 

 

5.2.Adjuvant tedavi 

 

TURB tek başına bir TaT1 tümörünü tamamen ortadan kaldırabilse 

de, bu tümörler sıklıkla tekrarlar ve MIBC'ye ilerleyebilir. 3 aylık 

nüks oranındaki yüksek değişkenlik, TURB'nin eksik olduğunu 

veya hastaların yüksek bir yüzdesinde nükslere neden olduğunu 

gösterir [ 129 ]. Bu nedenle tüm hastalarda adjuvan tedavi 

düşünülmelidir. 

 

5.2.1.İntravezikal kemoterapi 

5.2.1.1.Tek, acil, ameliyat sonrası intravezikal kemoterapi 

uygulaması 

 

Acil tek instilasyonun (SI), TURB'den sonra dolaşımdaki tümör 

hücrelerini yok ederek ve rezeksiyon bölgesindeki rezidüel tümör 

hücreleri üzerinde ve gözden kaçan küçük tümörler üzerinde ablatif 

bir etkiyle etki gösterdiği gösterilmiştir [ 203-206 ] (LE: 3). 

 

1.476 ila 3.103 hastayı kapsayan dört büyük meta-analiz, tutarlı bir 

şekilde, TURB'den sonra SI'nin, tek başına TURB'ye kıyasla nüks 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_198
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_199
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_188
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_200-202
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_129
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_203-206
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oranını önemli ölçüde azalttığını göstermiştir [ 207-210 ] (LE: 

1a). 2.278 uygun hastanın bir SR ve IPD meta-analizinde [ 207], SI 5 

yıllık nüks oranını %59'dan %45'e %14 düşürdü. Yalnızca yılda bir 

nüksten daha az veya buna eşit bir önceki nüks oranı olan ve 2006 

EORTC nüks skoru < 5 olan birincil tümörleri veya orta riskli 

nükseden tümörleri olan hastalar SI'dan yararlandı. 2006 EORTC nüks 

skoru ≥ 5 olan hastalarda ve/veya önceden nüks oranı yılda > 1 nüks 

olan hastalarda, SI tek bir adjuvan tedavi olarak etkili değildi. Bireysel 

ilaçların randomize karşılaştırması yapılmamıştır [ 207-210 ]. 

 

Mitomisin C (MMC), epirubisin veya pirarubisin ile tek damlatma, 

hepsinin yararlı bir etkisi olduğunu göstermiştir [ 207 ]. Her kolda 

yaklaşık 200 hasta bulunan bir RCT'de gemsitabin ile tek damlatma, 

plasebo kontrolüne (salin) göre daha üstündü ve oldukça düşük 

toksisite oranları [ 211 ]. Bu bulgular, daha kısa bir damlatma süresi 

kullanan önceki bir çalışma ile çelişmektedir [ 212 ]. Böhle et 

al . Çalışmada, ameliyat sonrası 24 saat boyunca her iki kolda sürekli 

tuzlu su irrigasyonu kullanıldı, bu da kontrol kolundaki düşük nüks 

oranını açıklayabilir [ 212]. İki meta-analiz, erken rekürrenslerin 

önlenmesinde sürekli salin irrigasyonun etkinliğini önermektedir 

[ 213 , 214 ]. 

 

Tümör hücresi implantasyonunun önlenmesi, TURB'den sonraki ilk 

birkaç saat içinde başlatılmalıdır. Bundan sonra, tümör hücreleri sıkıca 

implante edilir ve hücre dışı matris tarafından kaplanır [ 203 , 215-

217 ] (LE: 3). Tüm SI çalışmalarında, damlatma 24 saat içinde 

uygulandı. İki RKÇ, apazikuon ile SI'nın genel bir etkisi 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_207-210
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_207
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_207-210
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_207
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_211
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_212
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_212
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_213
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_214
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_203
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_215-217
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_215-217
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bulamadı; aksine, bir post-hoc analiz, TURB'yi takiben 90 dakika 

içinde apazikuon alan hastalarda nüks riskinde bir azalma bulmuştur 

[ 218]. SI'nın etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için, instilasyonun 

TURB'den sonra mümkün olan en kısa sürede, tercihen ilk iki saat 

içinde derlenme odasında veya hatta ameliyathanede verilmesine izin 

veren esnek uygulamalar geliştirilmelidir. İlaç ekstravazasyonu olan 

hastalarda ciddi komplikasyonlar rapor edildiğinden [ 219 , 220 ] 

güvenlik önlemleri alınmalıdır (bkz. Bölüm 7.6). 

 

5.5.Kas invaziv olmayan mesane kanseri için radikal sistektomi 

 

NMIBC'li seçilmiş hastalar için acil RC'yi düşünmenin birkaç nedeni 

vardır: 

 

• TURB ile T1 tümörler için evreleme doğruluğu düşüktür, 

hastaların %27-51'i RC'de kasa invaziv tümöre göre daha 

fazla evrelendirilir [ 152 , 313-317 ] (LE: 3). 

• NMIBC'li bazı hastalarda hastalık progresyonu kasa invaziv 

hastalığa dönüşür (Tablo 6.2). 

• Hastalığın kas invaziv aşamasına ilerlediği hastaların 

prognozu, 'birincil' kasa invaziv hastalığı olan hastalara göre 

daha kötüdür [ 318 , 319 ]. 

 

RC'nin potansiyel yararı, risklerine, morbiditesine ve yaşam kalitesi 

üzerindeki etkisine karşı tartılmalı ve ortak bir karar verme sürecinde 

hastalarla tartışılmalıdır. Hastalığın ilerlemesi açısından çok yüksek 

risk altında olan NMIBC'li hastalarda acil RC önermek mantıklıdır 

(bkz. Bölüm 7.6 ve 7.7) [ 64 , 149 , 181 , 183 , 320 ] (LE: 3). 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_218
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_219
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_220
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_152
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_313-317
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_318
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_319
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_64
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_149
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_181
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_183
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_320
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BCG'ye yanıt vermeyen tümörleri olan hastalarda erken RC şiddetle 

tavsiye edilir ve yukarıda belirtildiği gibi BCG nükseden HG 

tümörlerinde düşünülmelidir (Bkz. Bölüm 7.6 ve Tablo 7.3). RC'de bir 

gecikme, hastalığa özgü sağkalımın azalmasına neden olabilir [ 321 ] 

(LE: 3). 

 

MIBC'ye ilerlemeden önce RC uygulanan hastalarda 5 yıllık DFS 

oranı %80'i [ 322-324 ] (LE: 3) aşmaktadır. 

 

5.6.Risk sınıflandırmasına göre TaT1 tümörleri ve 

karsinoma in situ tedavisi için kılavuzlar 

Öneriler Güç 

derecesi 

EAU risk grubu: Düşük 

Mesanenin transüretral rezeksiyonu (TURB) sonrasında hemen bir 

intravezikal kemoterapi instilasyonu önerin. 

Güçlü 

EAU Risk Grubu: Orta 

Tüm hastalarda ya bir yıllık tam doz Bacillus Calmette-Guerin (BCG) 

tedavisi (3, 6 ve 12. ayda indüksiyon artı 3 haftalık damlalar) ya da 

kemoterapi instilasyonları (optimum program bilinmiyor) maksimum 

bir yıl tavsiye edilir. Nihai seçim, her bir tedavi modalitesinin 

etkinliğini ve yan etkilerini olduğu kadar, her bir hastanın nüks ve 

ilerleme riskini de yansıtmalıdır. Önceki TURB'den bir yıldan fazla bir 

süre sonra tespit edilen küçük papiller nüksleri olan hastalara bir kez 

acil kemoterapi instilasyonu önerin. 

Güçlü 

EAU risk grubu: Yüksek 

Bir ila üç yıl süreyle intravezikal tam doz BCG instilasyonları veya 

radikal sistektomi (RC) önerin. 

Güçlü 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_321
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_322-324
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EAU risk grubu: Çok Yüksek 

RC'yi düşünün ve RC'yi reddeden veya uygun olmayanlara bir ila üç 

yıl süreyle intravezikal tam doz BCG instilasyonları önerin. 

Güçlü 

 

Tablo 5.3: Çeşitli BCG başarısızlığı kategorileri için tedavi 

seçenekleri 

Kategori Tedavi seçenekleri 

BCG-yanıt vermiyor 1. Radikal sistektomi (RC). 

2. Yeni tedavi stratejilerini değerlendiren 

klinik araştırmalara katılım. 

3. Uygun olmayan veya RC'yi reddeden 

hastalarda mesane koruyucu stratejiler. 

Geç BCG tekrarlaması: 

T1Ta/HG tekrarı 

> 6 ay veya BDT 

> 12 aylık son BCG 

maruziyeti 

1. Radikal sistektomi veya bireysel 

duruma göre tekrar BCG kursu. 

2. Mesane koruyucu stratejiler. 

Primer orta riskli tümör 

için BCG sonrası LG 

nüksü 

1. BCG veya intravezikal kemoterapiyi 

tekrarlayın. 

2. Radikal sistektomi. 

 

6.NMIBC İLE HASTA TAKİPİ 

 

Tekrarlama ve ilerleme riskinin bir sonucu olarak, NMIBC'li 

hastaların tedaviyi takiben gözetime ihtiyacı vardır. Ancak, sistoskopi 
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ve görüntüleme takibinin sıklığı ve süresi, hastanın bireysel risk 

derecesini yansıtmalıdır. EAU NMIBC prognostik faktör risk grupları 

(bkz. Bölüm 6.3, Tablo 6.1 ve 6.2) veya spesifik hasta popülasyonları 

için daha ileri prognostik modeller (bkz. Bölüm 6) kullanılarak, 

bireysel hastalarda kısa ve uzun vadeli rekürrens ve progresyon 

riskleri tahmin edilebilir. ve buna göre uyarlanmış takip programı 

(bkz. Bölüm 8.1) [ 181 , 183]. Bununla birlikte, takip önerileri esas 

olarak geriye dönük verilere dayanmaktadır ve takip sistoskopi 

sıklığını güvenli bir şekilde azaltma olasılığını araştıran randomize 

çalışma eksikliği vardır. 

 

Takip programı ve yöntemleri planlanırken aşağıdaki hususlar dikkate 

alınmalıdır: 

 

• Kas invaziv ve HG/G3 kas invaziv olmayan nüksün hızlı 

tespiti çok önemlidir ve gözden kaçan tümörlerin yüzdesi 

mümkün olduğunca düşük olmalıdır, çünkü tanı ve 

tedavideki gecikme yaşamı tehdit edebilir. Bu nedenle, bu 

hastalar için en iyi sürveyans stratejisi, sık sistoskopi ve 

sitolojiyi içermeye devam edecektir. 

• Düşük risk grubunda tümör nüksü neredeyse her zaman 

düşük evrededir ve LG/G1'dir. Küçük, TaG1/LG papiller 

nüksü hasta için acil bir tehlike oluşturmaz ve başarılı tedavi 

için erken teşhis şart değildir [ 325 , 326 ] (LE: 2b). Ayakta 

tedavi bazında küçük papiller nükslerin fulgasyonu güvenli 

olabilir [ 327 ] (LE: 3). Birçok yazar, seçilmiş vakalarda 

[ 328-330 ] (LE: 3/2a) aktif sürveyans önerdi. 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_181
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_183
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_325
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_326
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_327
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_328-330
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• Üç ayda TURB sonrası ilk sistoskopi, nüks ve progresyon 

için önemli bir prognostik göstergedir [ 189 , 195 , 331-333 ] 

(LE: 1a). Bu nedenle TaT1 tümörlü ve CIS'li tüm hastalarda 

ilk sistoskopi her zaman TURB'den üç ay sonra yapılmalıdır. 

• Düşük riskli tümörlerde, nükssüz beş yıldan sonra nüks riski 

düşüktür [ 332 ] (LE: 3). Bu nedenle, düşük riskli tümörlerde, 

beş yıllık takipten sonra sistoskopinin kesilmesi veya daha az 

invaziv yöntemlerle değiştirilmesi düşünülebilir [ 333 ]. 

• Başlangıçta orta, yüksek riskli veya konservatif olarak tedavi 

edilen çok yüksek riskli tümörlerde, tümörsüz on yıl sonra 

nüksler olağandışı değildir [ 334 ] (LE: 3). Bu nedenle ömür 

boyu takip önerilir [ 333 ]. 

• Takip stratejisi ekstravezikal nüks (erkeklerde prostat üretra 

ve her iki cinsiyette UUT) riskini yansıtmalıdır. 

• Çoklu ve yüksek riskli tümörleri olan hastalarda UUT nüksü 

riski artar [ 83 ] (LE: 3). 

• NMIBC'nin takibinde sistoskopiye ek olarak üriner sitolojiye 

karşı üriner belirteçlerin yararlılığı üzerine araştırmalar 

yapılmıştır [ 103 , 104 , 116 , 117 , 121 ]. Bir prospektif 

randomize çalışma, pozitif test sonuçları bilgisinin (mikro 

uydu analizi) takip sistoskopisinin kalitesini 

iyileştirebileceğini buldu [ 122 ] (LE: 1b), bu da takipten 

önce gerçekleştirilen invazif olmayan idrar testinin yardımcı 

rolünü destekler. sistoskopi [ 122 ] (bkz. Bölüm 5.7.3). 

• Üriner belirteçlerin sistoskopiyi tamamen azaltabilmesi veya 

tamamen değiştirebilmesi için, tüm risk gruplarında nüksü 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_189
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_195
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_331-333
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_332
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_333
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_334
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_333
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_83
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_103
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_104
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_116
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_117
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_121
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_122
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_122
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tespit edebilmeleri gerekir. Ancak şu anda üriner sitolojinin 

ve mevcut üriner belirteçlerin kısıtlılığı, düşük dereceli 

nüksler için düşük duyarlılıklarıdır [ 98 , 104 ] (LE: 1b). 

• Başlangıçta TaG1-2/LG BC tanısı konan hastalarda, 

sistoskopinin mümkün olmadığı veya hasta tarafından 

reddedildiği durumlarda mesanenin US'si veya bir idrar 

belirteci bir sürveyans modu olabilir [ 120 , 121 , 335 ]. 

• Güncel bilgilere göre, izlem sırasında sistoskopinin yerini 

hiçbir üriner belirteç alamaz veya rutin olarak sistoskopi 

sıklığını azaltamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_98
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_104
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_120
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_121
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#note_335
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6.1.Kas invaziv olmayan mesane kanseri için mesanenin 

transüretral rezeksiyonu sonrası hastaların takibi için kanıt ve 

kılavuzların özeti 

 

Kanıt özeti LE 

3 ayda mesanenin transüretral rezeksiyonu sonrası ilk sistoskopi, 

nüks ve progresyon için önemli bir prognostik göstergedir. 

1 

A 

Çoklu ve yüksek riskli tümörü olan hastalarda üst üriner sistem 

nüksü riski artar. 

3 

Öneriler Güç 

derecesi 

Düzenli sistoskopide TaT1 tümörlerinin ve karsinoma in 

situ (CIS) temel takibi . 

Güçlü 

Düşük riskli Ta tümörü olan hastalara üç ayda sistoskopi 

yapılmalıdır. Negatifse, sonraki sistoskopi dokuz ay sonra 

ve ardından beş yıl boyunca yıllık olarak önerilir. 

Zayıf 

Konservatif olarak tedavi edilen yüksek riskli ve çok 

yüksek riskli tümörleri olan hastalar, üç ayda sistoskopi ve 

idrar sitolojisine tabi tutulmalıdır. Negatifse, sonraki 

sistoskopi ve sitoloji, iki yıllık bir süre boyunca her üç 

ayda bir ve daha sonra beş yıla kadar altı ayda bir ve daha 

sonra yılda bir tekrarlanmalıdır. 

Zayıf 

Orta riskli Ta tümörleri olan hastalar, sistoskopi 

kullanılarak arada (bireyselleştirilmiş) bir takip şemasına 

sahip olmalıdır. 

Zayıf 

Yüksek riskli ve çok yüksek riskli tümörler için düzenli 

(yıllık) üst sistem görüntülemesi (bilgisayarlı tomografi-

intravenöz ürografi [CT-IVU] veya IVU) önerilir. 

Zayıf 

Ofis sistoskopisinde şüpheli bulgular olduğunda veya idrar 

sitolojisi pozitif olduğunda anestezi altında endoskopi ve 

mesane biyopsisi yapılmalıdır. 

Güçlü 

Sitolojisi pozitif olan ve mesanede görünür tümörü 

olmayan hastalarda izlem sırasında biyopsilerin 

haritalanması veya PDD kılavuzluğunda biyopsiler 

Güçlü 
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(donanım varsa) ve ekstravezikal yerlerin araştırılması (BT 

ürografi, prostat üretra biyopsisi) önerilir. 

Başlangıçta TaLG/G1-2 mesane kanseri teşhisi konan 

hastalarda, sistoskopinin mümkün olmadığı veya hasta 

tarafından reddedildiği durumlarda izlem sırasında 

mesanenin ultrasonunu kullanın. 

Zayıf 
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EPİDEMİYOLOJİ 

Mesane kanseri erkeklerde en sık görülen 7. kanser iken, her iki 

cinsiyet birlikte değerlendirildiğinde 10. sıraya düşmektedir (1). 

Dünya çapında yaşa göre standardize edilmiş insidans hızı (100.000 

kişi/yıl başına) erkekler için 9,5 ve kadınlar için 2,4'tür [1]. Avrupa 

Birliği'nde, yaşa göre standardize edilmiş insidans oranı erkekler için 

20 ve kadınlar için 4,6'dır [1]. Avrupa'da, yaşa göre standardize 

edilmiş en yüksek insidans oranı Belçika'da (erkeklerde 31 ve 

kadınlarda 6.2) ve en düşük Finlandiya'da (erkeklerde 18.1, kadınlarda 

4.3) bildirilmiştir [1]. 

Dünya çapında, yaşa göre standardize edilmiş ölüm oranı (100.000 

kişi/yıl başına) 2012'de erkekler için 3,2 iken kadınlar için 0,9'dur [1]. 

Mesane kanseri insidansı ve ölüm oranları, risk faktörlerindeki 

farklılıklar, teşhis ve tedavide farklı uygulamalar  nedeniyle ülkeler 

arasında farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, farklılıklar kısmen 

çalışmalarda kullanılan farklı metodolojilerden ve veri toplama 

kalitesinden kaynaklanmaktadır [2,3]. 

Bazı kayıtlarda mesane kanserinin insidansı ve mortalitesi azalmış 

görünmektedir, bu muhtemelen hastalığa neden olan ajanların 

etkisinin azalmasını yansıtmaktadır [3,4]. 

Mesane kanserli hastaların yaklaşık %75'i mukoza (evre Ta, 

karsinoma in situ [CIS]) veya submukoza (evre T1) ile sınırlı hastalık 

ile başvurur. Daha genç hastalarda (< 40 yaş) bu oran daha da 

yüksektir [5]. TaT1 ve CIS'li hastalar, birçok vakada uzun süreli 



ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 214 

 

sağkalım nedeniyle yüksek bir prevalansa sahiptir ve T2-4 tümörlerine 

kıyasla kansere özgü mortalite riski daha düşüktür [1,2].  

ETİYOLOJİ 

Tütün kullanımı 

Tütün içimi mesane kanseri için en iyi bilinen risk faktörüdür ve erkek 

vakaların %50-65'ine ve kadın vakaların %20-30'una neden olur [6]. 

Mesane kanseri insidansı, sigara içme süresi ve günde içilen sigara 

sayısı ile doğrudan ilişkilidir [7]. Sigara içimi ve kanser üzerine 1961 

ve 2003 yılları arasında yayınlanan 216 gözlemsel çalışmayı inceleyen 

bir meta-analizde hem mevcut hem de eski sigara içenler için anlamlı 

bir ilişki olduğu gösterilmiştir [8]. Son zamanlarda, hiç sigara 

içmeyenlere göre halen sigara içenler için risk tahminlerinde bir artış 

tarif edilmiş ve bunun sigara bileşimindeki değişikliklerden 

kaynaklanabileceğini düşündürmüştür [6]. Daha genç yaşta sigaraya 

başlama mesane kanserinden ölüm riskini artırmıştır [9]. Sigarayı 

bırakanlarda mesane kanseri riskinde ani bir azalma gözlenmiştir. 

Azalma, sigarayı bıraktıktan sonraki bir ila dört yıl içinde yaklaşık 

%40 ve 25 yıllık bıraktıktan sonra %60 olmuştur [7]. İnsanları 

sigarayı bırakmaya teşvik etmek, erkek ve kadınlarda mesane kanseri 

insidansının eşit olarak azalmasına neden olacaktır [6]. 

Mesleki kimyasallara maruziyet 

Mesleki maruziyet, mesane kanseri için ikinci en önemli risk 

faktörüdür. İşle ilgili vakalar, çeşitli serilerde tüm mesane kanseri 

vakalarının %20-25'ini oluşturur. boyaların, kauçukların, tekstillerin, 
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derilerin ve kimyasalların kullanıldığı mesleklerde ortaya çıkması 

muhtemeldir [10].  Mesleki kanserojen aromatik aminlere maruz 

kalma nedeniyle mesane kanseri riski, on yıl veya daha fazla 

maruziyetten sonra önemli ölçüde daha fazladır [11,12]. 

Radyoterapi 

Jinekolojik maligniteler için eksternal ışın radyoterapisinden (EBRT) 

sonra sekonder mesane malignitelerinin oranlarında artış bildirilmiştir 

[13]. Popülasyona dayalı bir kohort çalışmasında, radikal 

prostatektomi (RP), EBRT, brakiterapi ve EBRT-brakiterapi sonrası 

gelişen BC için standardize insidans oranları, genel ABD popülasyonu 

ile karşılaştırıldığında sırasıyla 0.99, 1.42, 1.10 ve 1.39 idi [14]. Yakın 

zamanda, yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) gibi modern 

yöntemlerle prostat kanseri için radyoterapi (RT) alan hastalarda 

mesane ve rektal sekonder malignite oranlarının daha düşük 

olabileceği öne sürülmüştür [15]. 

Diyet 

Çeşitli diyet faktörleri mesane kanseri ile ilişkilendirilmiştir; ancak, 

bağlantılar tartışmalı olmaya devam etmektedir. Avrupa Prospektif 

Kanser ve Beslenme Araştırması (EPIC) çalışması, diyet, yaşam tarzı, 

çevresel faktörler ve kanser arasındaki ilişkiyi incelemek için 

tasarlanmış, devam eden çok merkezli bir kohort çalışmasına göre 

mesane kanseri ile sıvı alımı, kırmızı et, sebze ve meyve tüketimi 

arasında hiçbir bağlantı bulunmamıştır.Ancak son zamanlarda 

https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#note_21
https://uroweb.org/guideline/bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/#note_22
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flavonoidlerin ve lignanların diyet alımı ile agresif mesane kanseri 

riski arasında ters bir ilişki tanımlanmıştır [16]. 

Metabolik hastalıklar 

Norveç, İsveç ve Avusturya'dan altı kohortu bir araya getiren geniş bir 

prospektif çalışmada (Metabolik sendrom ve Kanser projesi, Me-Can 

2.0), metabolik anormallikler, özellikle yüksek kan basıncı ve 

trigliseritler, erkekler arasında artmış mesane kanseri riski ile 

ilişkilendirilirken, yüksek vücut kitle indeksi (BMI), azalmış  risk ile 

ilişkilidir. BMI, kan basıncı ve mesane kanseri riski arasındaki 

ilişkiler, erkekler ve kadınlar arasında önemli ölçüde farklılık 

göstermiştir [17]. 

Diabetes mellitus (DM) ile mesane kanseri riski arasındaki ilişki, 

tutarsız sonuçlarla çok sayıda meta-analizde değerlendirilmiştir. 

Spesifik alt popülasyonları analiz ederken, DM, özellikle erkeklerde 

mesane kanseri veya karisoma in-situ riski ile ilişkilendirilmiştir [18]. 

Tiazolidinedionlar (pioglitazon ve rosiglitazon), tip 2 DM tedavisinde 

kullanılan oral hipoglisemik ilaçlardır. Bu ilaçların kullanımı ile 

mesane kanseri arasındaki ilişki hala tartışma konusudur. Gözlemsel 

çalışmaların yakın tarihli bir meta-analizinde, özet sonuçlar, 

pioglitazon kullanımının, daha yüksek doz ve daha uzun tedavi süresi 

ile bağlantılı görünen artmış mesane kanseri riski ile önemli ölçüde 

ilişkili olduğunu göstermiştir [19]. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 

sağlık profesyonellerinin aktif mesane kanseri olan hastalarda 

pioglitazon reçete etmemesini önermektedir. Avrupa'daki bazı ülkeler 

bu ajanı piyasadan kaldırmış veya reçete için uyarılar eklemiştir. 
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Ayrıca, daha önce mesane kanseri öyküsü olan hastalarda pioglitazon 

ile kanser nüksü için bilinmeyen risklere karşı glisemik kontrolün 

faydaları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Mesane şistozomiyazı ve kronik idrar yolu enfeksiyonu 

Mesane şistozomisi Afrika, Asya, Güney Amerika ve Karayipler'de 

yaklaşık 600 milyon insanın enfeksiyona maruz kalmasıyla sıtmadan 

sonra en yaygın ikinci parazit enfeksiyonudur [20]. Skuamöz hücreli 

karsinomaya (SCC) ilerleyebilen mesanenin şistozomiyazis ile 

ürotelyal karsinomu  arasında iyi kurulmuş bir ilişki vardır, ancak 

hastalığın daha iyi kontrolü, örneğin endemik bölgelerde mesanenin 

SCC insidansını azaltmaktadır. Mısır gibi [21,22]. 

Benzer şekilde, invaziv SCC, şistozomiyazisten farklı olarak kronik 

idrar yolu enfeksiyonu varlığı ile ilişkilendirilmiştir. Bazı serilerde 

tekrarlayan İYE'si olan hastalarda mesane kanseri riskinin iki kat 

arttığını bildiren birkaç vaka kontrol çalışmasında mesane kanseri ile 

İYE arasında doğrudan bir ilişki gözlenmiştir [23]. Bununla birlikte, 

yakın tarihli bir meta-analizde, sonuç çıkarmak için daha yüksek 

kaliteli verilere olan ihtiyacı vurgulayan en yeni ve en yüksek kaliteli 

çalışmalardan elde edilen verileri bir araya getirirken istatistiksel bir 

ilişki bulunamamıştır [24]. 

Üriner sistem taşları ve ürotelyumda kronik irritasyon veya 

iltihaplanma, mesane kanseri için olası risk faktörleri olarak 

tanımlanmıştır. Vaka-kontrol ve kohort çalışmalarının meta-analizi, 
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üriner sistem  taş öyküsü ile mesane kanseri arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu düşündürmektedir [25]. 

Cinsiyet 

Erkeklerin kadınlara göre mesane kanseri geliştirme olasılığı daha 

yüksek olsa da, kadınlar daha ileri hastalık ile ortaya çıkar ve daha 

kötü hayatta kalma oranlarına sahiptir. Yaklaşık 28.000 hastayı içeren 

bir meta-analiz, radikal sistektomi  sonrası erkek cinsiyete kıyasla 

kadın cinsiyetinin daha kötü bir sağkalım sonucu ile ilişkili olduğunu 

göstermektedir [26]. Bu bulgu, 27.773 Avusturyalı hastayı temel alan 

ülke çapında tanımlayıcı bir analizde zaten sunulmuştu. Yazarlar, 

kansere özgü sağkalımın her iki cinsiyette de pT1 tümörleri için aynı 

olduğunu, kadınların daha yüksek tümör evreleri olan her iki yaş 

kohortunda (< 70 yaş ve ≥ 70 yaş) daha kötü bir sağ kalım oranına 

sahip olduğunu bulmuşlardır [27]. Bununla birlikte, tedavi 

paternlerinin genel sağkalımdaki  farklılıkları açıklama olasılığı 

düşüktür [28]. 1994 ve 2008 yılları arasında sistektomi veya radikal 

RT ile tedavi edilen mesane kanserli tüm hastaları analiz eden Ontario 

Kanser Kayıt Merkezi'nden popülasyon temelli bir çalışmada, radikal 

tedaviyi takiben erkek ve kadınlar arasında sağkalım, mortalite ve 

sonuçlar açısından hiçbir fark bulunmadı [29]. Mesane kanserli 

hastalar için sağkalımda cinsiyete özgü fark, Norveç popülasyonunda 

da analiz edilen bir çalışmada sağkalım, kadın hastalarda daha düşük 

çıkmıştır ancak bu durum tanıdan sonraki ilk 2 yıl içinde bulunmuştur. 

Bu farklılık kısmen kadın hastalarda ilk tanı konulduğunda daha 

şiddetli T evresine bağlanmıştır [30]. 
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Hormonların mesane kanseri üzerindeki etkisini değerlendiren yakın 

tarihli bir popülasyon çalışması, daha genç yaşta menopozun (≤ 45 

yaş) artmış mesane kanseri riski ile ilişkili olduğunu 

düşündürmektedir [31]. 

Genetik Faktörler 

Genetik duyarlılık faktörlerinin ve aile birlikteliğinin mesane kanseri 

insidansını etkileyebileceğine dair artan kanıtlar vardır. Ürotelyal 

karsinom hastalarının akrabalarında ve eşlerinde kanser riski üzerine 

yakın zamanda yapılan bir popülasyon temelli çalışma, birinci ve 

ikinci derece akrabalar için artan bir risk gösterdiğini ve sigarayla 

ilgili davranıştan bağımsız olarak genetik veya çevresel kökleri öne 

sürmüştür [32]. Ortak çevresel maruziyet, potansiyel olarak şüpheli bir 

faktör olarak kabul edilmiştir [33]. Son çalışmalar, mesane kanseri 

riski ile ilişkili olan bağımsız gruplarda genetik yatkınlığı saptamıştır 

[34]. 

Mesane kanserinin genom ilişkilendirme çalışmaları (GWAS), mesane 

kanseri riski ile ilişkili birkaç duyarlılık bölgesini tanımlamıştır 

[35,36]. 

PATOLOJİ 

Transüretral rezeksiyon ve sistektomi örneklerinin işlenmesi 

Transüretral rezeksiyon (TUR) sırasında mümkünse tümörden ve 

normal görünümlü mesane duvarından örnek alınmalıdır. Sonucun 

tedavi kararlarını etkilemesi durumunda tümörün yüzeyel ve derin 

bölgelerinden örnekler alınarak patoloji laboratuvarına ayrıca 
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gönderilmelidir. Düz mukozadan rastgele biyopsiler alınırsa, düz 

mukozanın her biyopsi örneği de ayrı olarak gönderilmelidir [37]. 

Örnekleme bölgeleri işlemi yapan cerrah tarafından kaydedilmelidir; 

patoloji raporu, sistektomi örneğindeki tümör dokusunun yerini 

içermelidir. Anatomik tümör yerleşimi evreleme ve prognoz açısından 

önemlidir [38,39].  

Radikal sistektomide mesane fiksasyonu mümkün olan en kısa sürede 

yapılmalıdır. Patolog, numuneyi üretradan mesane kubbesine doğru 

açmalı ve numuneyi sabitlemelidir. Bir kadın sistektomi spesmeninde, 

örnekle birlikte çıkarılan üretral segmentin uzunluğu, tercihen üroloji 

cerrahı tarafından kontrol edilmelidir [40]. 

Örnek işleme, ortak bir patolog ve ürolog grubu tarafından yayınlanan 

genel kurallara göre yapılmalıdır [41,42]. 

Erkeklerde üretra, üreterler, prostat ve radyal sınırların incelenmesi 

zorunludur [43]. Üretra koruyucu sistektomide; üretral diseksiyon 

seviyesi, prostatın özellikle apekste (erkeklerde) bütünlüğü ve tüm 

mesane boynunun dahil edilmesi ve bitişik üretra, uterus ve vajinal 

kubbe (kadınlarda) miktarı patolog tarafından belgelenmelidir. 

Tüm lenf nodu  örnekleri, açık bir şekilde etiketlenmiş kaplarda 

bütünlük içinde sağlanmalıdır. Şüphe durumunda veya lenf nodlarının 

adipoz farklılaşması durumunda, numunenin tamamı dahil edilmelidir. 

Lenf nodları slaytlarda sayılmalı ve ölçülmelidir; vasküler embolilerin 

yanı sıra kapsüler yayılım ve  invazyon yüzdesi de bildirilmelidir 

[44,45]. Lenf nodu yapıları (kapsül, subkapsüler sinüs) olmaksızın 
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perivezikal yağda metastatik yayılım olması durumunda yine de bu 

lokalizasyon N+ olarak kabul edilmelidir. 

Potansiyel olarak pozitif yumuşak doku marjları, değerlendirme için 

patolog tarafından işaretlenmelidir [46]. Nadir durumlarda, taze 

donmuş kesitler tedavi stratejisini belirlemede yardımcı olabilir [47]. 

Kas invaziv mesane kanseri patolojisi 

Tüm metastatik mesane kanserleri  yüksek dereceli ürotelyal 

karsinomlardır. Bu nedenle metastatik mesane kanserleri 

derecelendirilerek prognostik bilgi sağlanamaz [48]. Ancak morfolojik 

alt tiplerin belirlenmesi prognostik nedenler ve tedavi kararları için 

önemlidir [49-51].  

Bu kılavuzda sunulan veriler, 2004/2016 Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) sınıflandırmalarına dayanmaktadır [52,53]. 

Şu anda aşağıdaki sınıflama kullanılmaktadır [49,54]: 

1.Ürotelyal karsinom (tüm vakaların %90'ından fazlası) 

2. Kısmi skuamöz ve/veya glandüler veya trofoblastik 

farklılaşma gösteren ürotelyal karsinomlar 

3. Mikropapiller ürotelyal karsinom 

4. Nested varyant (large nested varyant dahil) ve mikrokistik 

ürotelyal karsinom 

5. Plazmasitoid, dev hücre, taş yüzük, yaygın, farklılaşmamış 

6. Lenfoepitelyoma benzeri 
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7. Küçük hücreli karsinomlar 

8. Sarkomatoid ürotelyal karsinomlar 

9. Ürotelyal karsinomun nöroendokrin varyantı 

10. Diğer nadir farklılaşmalarla birlikte bazı ürotelyal 

karsinomlar. 

Sonuçlar, uluslararası raporlama standartlarına göre belirtilmesi 

gereken farklı histolojiler için değişebilir [49,55]. 

EVRELEME VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ 

Patolojik evreleme 

Evreleme için Tümör, Lenf nodu, Metastaz (TNM) Sınıflandırması 

önerilir [56]. Kan ve lenfatik damar invazyonu bağımsız bir 

prognostik öneme sahiptir [57,58]. 

Tümör, Lenf nodu, metastaz sınıflandırması 

Malign tümörlerin TNM sınıflandırması, kanserin yayılma derecesini 

sınıflandırmak için en yaygın kullanılan yöntemdir [56]. 
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TNM mesane kanseri sınıflandırması : 

T – Primer Tümör 

Tx Primer tümör değerlendirilemez 

T0 Primer tümör yok 

Ta Non-invaziv papiller ürotelyal karsinom 

Tis Karcinoma in situ 

T1 Subepitelyal bağ dokusuna uzanmış tümör 

T2 Kas tutulumu 
 

T2a Yüzeyel kas dokusu tutulumu 
 

T2b Derin kas dokusu tutulumu 

T3 Perivezikal yağ dokusu tutulumu 
 

T3a Mikroskobik 
 

T3b Makroskobik (ekstravezikal) 

T4 Tümör şunlardan herhangi birini işgal ediyor: prostat stroması, seminal 

veziküller, uterus, vajina, pelvik duvar, karın duvarı 
 

T4a Prostat, seminal vezikül, uterus veya vajina invazyonu 
 

T4b Pelvik duvar veya abdominal duvar invazyonu 

N – Bölgesel Lenf Nodu 

Nx Bölgesel lenf nodu yayılımı değerlendirilimez 

N0 Bölgesel lenf nodu tutulumu yok 

N1 Pelvisteki tek bir lenf nodunda metastaz (hipogastrik, obturator, 

eksternal iliak veya presakral) 

N2 Pelvisteki  bölgesel lenf nodlarında çoklu metastaz (hipogastrik, 

obturator, eksternal iliak veya presakral) 

N3 Common iliak lenf nodlarında metastaz 

M – Uzak Metastaz 

M0 Uzak metastaz yok 
 

M1a Bölgesel olmayan lenf nodu tutulumu 
 

M1b Uzak metastaz 
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Neo-adjuvan kemoterapi  ve radikal sistektomi sonrası evreleme 

yapılabilir, ancak ypTNM (International Collaboration on Cancer 

Reporting) olarak anılmalıdır [55]. Neo-adjuvan kemoterapi ve 

sistektomi sonrası ypT0N0 iyi prognoz ile ilişkilidir [59,60]. 

TANI 

Primer Tanı 

Semptomlar 

Ağrısız makroskobik hematüri en sık başvuru şikayetidir. Diğer ortaya 

çıkan semptomlar ve klinik belirtiler arasında mikroskobik hematüri, 

urgency, dizüri, pollaküri ve daha ileri tümörlerde, pelvik ağrı ve idrar 

yolu tıkanıklığına bağlı semptomlar bulunur. 

Fizik Muayene 

Fizik muayene rektal ve vajinal bimanuel palpasyonu içermelidir. 

Lokal olarak ilerlemiş tümörleri olan hastalarda palpe edilebilir bir 

pelvik kitle bulunabilir. Ek olarak, palpe edilebilen bir kitle olup 

olmadığını veya tümörün pelvik duvara sabitlenip sabitlenmediğini 

değerlendirmek için mesane TUR'undan (TURB) önce ve sonra 

anestezi altında bimanuel muayene yapılmalıdır [61,62]. Bununla 

birlikte, bimanuel muayene ile sistektomi sonrası pT evresi (%11 

klinik ileri evreleme ve %31 klinik düşük evreleme) arasındaki 

tutarsızlık göz önüne alındığında, bimanuel muayenenin 

yorumlanmasında biraz dikkatli olunması önerilir [63]. 

 



225 | ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

Görüntüleme 

Herhangi bir tanısal görüntüleme tekniği ile tanımlanan mesane kitlesi 

olan hastalara histopatolojik tanı ve evreleme için sistoskopi, biyopsi 

ve/veya rezeksiyon yapılmalıdır. 

Mesane kanserini saptamak için tanısal görüntülemenin yüksek 

özgüllüğü, görüntülemesi mesane kanseri için pozitif olan hastaların 

tanısal fleksible sistoskopiden kaçınabileceği ve doğrudan rijit 

sistoskopi ve transüretral rezeksiyona gidebileceği anlamına gelir 

[64,65]. 

İdrar sitolojisi 

Eksfoliye olmuş kanser hücreleri için idrar veya mesane yıkamalarının 

incelenmesi, yüksek dereceli tümörlerde yüksek duyarlılığa sahiptir ve 

yüksek dereceli malignite veya CIS vakalarında faydalı bir 

göstergedir. Bununla birlikte, pozitif üriner sitoloji, üriner sistemin 

herhangi bir yerinde bulunan bir ürotelyal tümörden kaynaklanabilir. 

Sitoloji örneklerinin değerlendirilmesi, düşük hücresel verim, İYE, 

taşlar veya intravezikal instilasyonlar tarafından engellenebilir, ancak 

deneyimli okuyucular için özgüllük %90'ı aşmaktadır [66,67]. Ancak  

negatif sitoloji bir tümörü dışlamaz. İnvaziv mesane kanseri tanısına 

özgü bilinen bir üriner belirteç yoktur [68]. 

Sistoskopi 

Mesane kanseri tanısı sistoskopi ve rezeke edilen dokunun histolojik 

değerlendirmesi ile konur. Mesanenin tam bir görüntüsünü elde etmek 
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için fleksible sistoskopi önerilir. Bununla birlikte, günlük uygulamada, 

bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) 

veya ultrason (US) gibi görüntüleme çalışmaları ile bir mesane tümörü 

kesin olarak görüntülendiyse, tanısal sistoskopi yapılmayabilir ve 

hastaya doğrudan histolojik tanı ve rezeksiyon için TURB yapılabilir. 

İşlem sırasında mesane boynu seviyesinde herhangi bir tümörü 

kaçırmamak için anestezi altında rijit sistoskopi ile mesanenin 

kapsamlı bir incelemesi zorunludur. 

Sistoskopik bulguların dikkatli bir şekilde tanımlanması gereklidir. Bu 

işlem, tümörlerin yeri, boyutu, sayısı ve görünümünün (papiller veya 

solid) dokümantasyonunu ve ayrıca herhangi bir mukozal 

anormalliğin tanımını içermelidir [69].  

İnvaziv mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonu 

TURB'nin amacı, mesane kasının rezeksiyon örneğine dahil 

edilmesini gerektiren histopatolojik tanı ve evrelemeyi sağlamaktır. 

İnvaziv mesane kanserinden şüphelenilmesi durumunda, tümörün 

ekzofitik kısmının, detrüsör kası ile birlikte alttaki mesane duvarının 

ve rezeksiyon alanının kenarlarını içeren kısımlarınında ayrı ayrı 

rezeke edilmesi gerekir. En azından rezeksiyon örneğinin daha derin 

kısmı, doğru teşhisin konabilmesi için ayrı bir etiketli kapta patoloğa 

sevk edilmelidir. RT'nin düşünüldüğü ve CIS'nin hariç tutulacağı 

durumlarda fotodinamik tanı çalışmaları (PDD) kullanılabilir [70]. 

Mesane tümörlü erkeklerde prostat üretra ve kanalların tutulumu 

bildirilmiştir. Kesin risk bilinmemektedir, ancak tümör trigon veya 
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mesane boynunda yer alıyorsa, eşlik eden mesane CIS'si varsa ve 

çoklu tümör durumunda daha yüksek gibi görünmektedir [71,72]. 

Prostatik üretra tutulumu, primer TURB sırasında veya 

sistoprostatektomi prosedürü sırasında donmuş kesit ile belirlenebilir. 

Donmuş bir kesit daha yüksek bir negatif tahmin değerine sahiptir ve 

daha doğrudur [73-75]. 

Negatif bir üretral frozen kesit, üretrektomiden kaçınılması gereken 

hastaları güvenilir bir şekilde belirleyebilir.Bununla birlikte, bu 

bulgular nihai sınır durumu ile güvenilir bir şekilde ilişkili 

olmadığından, ameliyat öncesi pozitif bir biyopsinin sınırlı faydası 

olduğu görülmektedir [73,76]. 

Sistektomiden önce üretral tümörün teşhisi, ortotopik diversiyon için 

kontrendikasyon olabilecek üretrektomi ile sonuçlanacaktır. Ancak, 

tek başına pozitif preoperatif biyopsi bulgularına dayanarak ortotopik 

diversiyon reddedilmemeli ve özellikle erkek hastalarda frozen kesit 

radikal sistektomi prosedürünün bir parçası olmalıdır [77,78]. 

Eşlik eden prostat kanseri 

Prostat kanseri, mesane kanseri için radikal sistektomi uygulanan 

erkek hastaların %21-50'sinde bulunur [79-82]. Tesadüfen keşfedilen 

klinik olarak anlamlı prostat adenokarsinomu sağkalımı 

değiştirmemiştir [81,82]. 

Kas invaziv mesane kanserinin evrelemesi için görüntüleme 

Klinik uygulamada, tedaviye rehberlik etmek ve prognozu belirlemek 

için tümör evresi ve histopatolojik derece kullanılır [83,84]. 
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Bilgisayarlı tomografi ve MRG, tümör evrelemesi için en sık 

kullanılan görüntüleme teknikleridir. Doğru tedavi seçimi için 

evreleme doğru olmalıdır. 

Mesane kanserli hastaları görüntülemenin amacı şunları belirlemektir: 

- Tedavi farklı olduğu için T1'i T2 tümörlerinden ideal olarak 

ayıran lokal tümör invazyonu derecesi 

- Lenf nodlarına tümör yayılımı 

-Üst üriner trakta veya uzak organlara tümör yayılımı (karaciğer, 

akciğerler, kemikler, periton, plevra ve adrenal bezler). 

Kas invaziv mesane kanserinde lokal evreleme 

Vesical Imaging Reporting and Data System (VI-RADS) skorlama 

sistemini kullanan multiparametrik MRI (mpMRI), yüksek tanısal 

doğrulukla kasa invaziv olan ve olmayan primer mesane kanseri 

arasında ayrım yapabilir. Yakın tarihli bir meta-analizde, metastatik 

mesane kanserini öngörmek için VI-RADS  puanlaması ile 

mpMRI'nin duyarlılığının ve özgüllüğünün sırasıyla 0.83 ve 0.90 

olduğu bulunmuştur. VI-RADS'nin bu tanısal performansı, 

duyarlılığın ve özgüllüğün 0.92 (%95 GA) olduğu 24 çalışmanın 

önceki bir meta analizine dayalı olarak VI-RADS'ın kullanıma 

sunulmasından önce metastaik mesane kanserini belirlemede mesane 

MRG'nin tanısal performansına benzerdir. : 0,88–0,95 ve 0,87 (%95 

GA: 0,78–0,93), sırasıyla [85]. Klinik uygulamada mpMRI'nin en iyi 

nasıl kullanıldığı ve VI-RADS puanlaması için hangi kesme 

düzeylerinin kullanılacağı henüz belirlenmemiştir [85]. 
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Manyetik rezonans görüntüleme, BT ile karşılaştırıldığında üstün 

yumuşak doku kontrast çözünürlüğüne sahiptir. Primer tümör 

evrelemesi için MRG'nin doğruluğu %73 ile %96 arasında 

değişmektedir (ortalama %85). 17 çalışmanın meta-analizi, 

ameliyattan önce ≤ T1 tümörleri ≥ T2 tümörlerden ayırt etmek için 

difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI) ile birlikte 3.0-T cihaz MRG 

için %91 duyarlılık ve %96 özgüllük göstermiştir [86]. 

Hem BT hem de MRG, T3b hastalığı veya daha yüksek hastalık 

tarafından lokal invazyonun değerlendirilmesi için kullanılabilir, 

ancak perivezikal yağın mikroskobik invazyonunu (T2'ye karşı T3a) 

doğru bir şekilde teşhis edemezler [87]. 

Manyetik rezonans görüntüleme biyopsi sonrası reaksiyonu 

değerlendirebilir, çünkü tümör büyümesi neovaskülarizasyon 

nedeniyle normal mesane duvarından daha erken oluşur [88,89]. 

2006 yılında, gadolinyum bazlı kontrast maddelerinin kullanımı ile 

ölümcül veya ciddi derecede zayıflatıcı sistemik fibrozis ile 

sonuçlanabilen nefrojenik sistemik fibroz (NSF) arasında bir bağlantı 

kuruldu. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar NSF geliştirme 

riski altındadır ve iyonik olmayan lineer gadolinyum bazlı kontrast 

ajanlardan (gadodiamid, gadopentetat dimeglumin ve gadoversetamid) 

kaçınılmalıdır. Stabil bir makrosiklik kontrast madde (gadobutrol, 

gadoterate meglumin veya gadoteridol) kullanılmalıdır. Alternatif 

olarak iyotlu kontrast madde kullanan kontrastlı BT düşünülebilir 

[90]. 
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Kas invaziv mesane kanserinin lokal evrelemesi için BT 

görüntüleme 

BT'nin avantajları arasında yüksek çözünürlük, daha kısa çekim 

süresi, tek bir nefes tutmada daha geniş kapsama alanı ve değişken 

hasta faktörlerine karşı daha düşük duyarlılık yer alır. Bilgisayarlı 

tomografi, evre Ta ila T3a tümörleri arasında ayrım yapamaz, ancak 

perivezikal yağ (T3b) ve komşu organlara invazyonu saptamak için 

yararlıdır. Ekstravezikal tümör yayılımını belirlemede BT'nin 

doğruluğu %55 ile %92 arasında değişir [91] ve daha ileri hastalıkta 

bu oran artar [92]. 

Kas invaziv mesane kanserinde lenf nodu görüntülemesi 

Yalnızca boyuta dayalı lenf nodu metastazlarının değerlendirilmesi, 

hem BT'nin hem de MRG'nin normal boyuttaki veya minimal olarak 

büyümüş düğümlerdeki metastazları tanımlayamaması nedeniyle 

sınırlıdır. Lenf nodu metastazlarının saptanması için duyarlılık 

düşüktür (%48-87). Spesifiklik de düşüktür, çünkü lenf nodu 

büyümesi iyi huylu hastalığa bağlı da olabilir. Genel olarak, BT ve 

MRG, çeşitli primer pelvik tümörlerde lenf nodu metastazlarının 

saptanmasında benzer sonuçlar göstermektedir [93-97]. BT veya 

MRG ile saptanan, maksimum kısa çapı 8 mm’den küçük pelvik lenf 

nodları ve 10 mm’den büyük abdominal lenf nodları, patolojik olarak 

büyümüş olarak kabul edilmelidir [98,99]. 
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BT ile birlikte pozitron emisyon tomografisi (PET) klinik uygulamada 

giderek daha fazla kullanılmaktadır ve kesin rolü değerlendirilmeye 

devam etmektedir [100]. 

Üst üriner trakt ürotelyal karsinom 

BT Ürografi 

BT ürografi, mevcut görüntüleme teknikleri arasında en yüksek tanısal 

doğruluğa sahiptir [101]. BT ürografinin duyarlılığı 0,67–1,0 ve 

özgüllük 0,93–0,99'dur [102]. 

İnce bölümlerin hızlı bir şekilde alınması, çözünürlük kaybı olmadan 

tanıya yardımcı olmak için birden fazla düzlemde görüntülenebilen 

yüksek çözünürlüklü izotropik görüntülere olanak tanır. Kitle etkisi 

veya ürotelyal kalınlaşma olmaksızın epitelyal “düz lezyonlar” 

genellikle BT ile görülmez. Hidronefrozun olması, ilerlemiş hastalık 

ve kötü onkolojik sonuç ile ilişkilidir [103,104]. Büyümüş lenf 

nodlarının varlığı, üst üriner sistem ürotelyal karsinomunda 

metastazları yüksek oranda öngörmektedir [105]. 

MR Ürografi 

MR ürografi, BT ürografisi uygulanamayan hastalarda, genellikle 

radyasyon veya iyotlu kontrast maddelerin kontrendike olduğu 

durumlarda endikedir [106]. MR ürografinin duyarlılığı < 2 cm 

tümörler için 0,75'tir [106]. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 

(< 30 mL/dk kreatinin klerensi) nefrojenik sistemik fibrozis (NSF) 

riskinden dolayı gadolinyum bazlı kontrast madde ile MR ürografinin 

kullanımı sınırlandırılmalıdır. 
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Lenf nodu dışındaki yerlere uzak metastaz 

Herhangi bir küratif tedaviden önce uzak metastazların varlığının 

değerlendirilmesi esastır. Bilgisayarlı tomografi ve MRG,sırası ile 

akciğer ve karaciğer metastazlarını saptamak için tercih edilen tanı 

teknikleridir [107,108]. İnvaziv mesane kanserinde kemik ve beyin 

metastazları nadirdir. Bu nedenle, hastada kemik veya beyin 

metastazlarını düşündürecek spesifik semptom veya bulgular 

olmadıkça, bir kemik taraması ve ek beyin görüntüleme rutin olarak 

endike değildir [109,110]. Manyetik rezonans görüntüleme kemik 

metastazlarının teşhisinde kemik sintigrafisinden daha duyarlı ve 

özgüldür [111,112]. 

Gelecekteki gelişmeler 

Literatürde 18F-florodeoksiglukoz (FDG)-pozitron emisyon 

tomografisi (PET-BT)'nin kas invaziv mesane kanserini evrelemek 

için potansiyel klinik kullanımı olabileceğini öne süren kanıtlar 

birikmektedir [113,114], ancak henüz bir fikir birliği yoktur. Yakın 

zamanda, metastaik mesane kanserine karşı indüksiyon 

kemoterapisine verilen terapötik yanıtı değerlendirmede difüzyon 

ağırlıklı (DWI)-MRG’ın dinamik kontrastlı (DCE)-MRG'ye göre 

üstün uygulanabilirliğini gösteren ilk çalışma yayınlanmıştır [115]. 

DWI'nin yüksek özgüllüğü, mesane koruyucu protokoller için daha iyi 

hasta seçimine izin vererek tam bir histopatolojik yanıtın doğru 

tahmininde yararlı olduğunu gösterir. Prospektif çalışmaların 

sonuçları beklenmektedir. 
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MARKERLAR 

Prognostik markerlar 

Histopatolojik ve klinik markerlar 

Radikal sistektomi ve lenf nodu  diseksiyonundan sonra en önemli 

histopatolojik prognostik faktörler tümör evresi ve lenf nodu 

tutulumunun  durumudur [116]. Ek olarak, radikal sistektomi 

örneğinin diğer histopatolojik parametreleri prognoz ile 

ilişkilendirilmiştir. 

Lenfovasküler invazyonun değeri, radikal sistektomi ile tedavi edilen 

65 çalışmadan 78.000 hastayı içeren sistematik bir inceleme ve meta-

analizde bildirilmiştir [117]. Bu çalışmada hastaların %35'inde 

lenfovasküler invazyon olduğu, patolojik evreden ve perioperatif 

kemoterapiden bağımsız olarak 1.5 kat daha yüksek nüks ve CSM 

riski ile korele olduğu belirtilmiştir. 

23 çalışma ve 20.000'den fazla hastayı içeren sistematik bir meta-

analizde, radikal sistektomi numunesinde eşzamanlı CIS varlığı, üreter 

tutulumunun daha yüksek olasılık oranı ile ilişkilendirilmiştir  [118]. 

Tümörün yeri prognoz ile ilişkilendirilmiştir. Mesane boynunda veya 

mesane trigonunda yer alan tümörlerin nodal metastaz olasılığının 

arttığı görülmektedir ve azalmış sağkalım ile ilişkilendirilmiştir [119-

121]. 

Radikal sistektomi sırasında prostatik üretra tutulum varlığı da daha 

kötü sağkalım sonuçları ile ilişkili bulunmuştur. 995 hastadan oluşan 
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bir seride, hastaların %31'inde prostat tutulumu kaydedilmiştir. 

Prostatik üretranın CIS'si olan hastalarda 5 yıllık sağkalım %40 iken, 

prostat stromasını invaze eden ürotelyal karsinomlu hastaların 

prognozu, 5 yıllık sağkalımda sadece %12 olup daha kötü olduğu 

belirtilmiştir [122]. 

Nötrofil-Lenfosit oranının mesane kanserindeki prognostik rolünü 

analiz eden 21 çalışmanın bir analizinde, yazarlar hem lokalize hem 

de metastatik hastalıkta tedavi öncesi yüksek nötrofil-lenfosit oranını 

hastalıksız sağkalım ile ilişkilendirmiştir [123]. 

Lenf nodu (LN) pozitif hastalığı olan hastalarda, Amerikan Ortak 

Kanser Komitesi (AJCC)-TNM evreleme sistemi 3 alt kategori sağlar. 

Ek olarak, diğer bazı prognostik lenf nodu tutulumu ile ilişkili 

parametreler bildirilmiştir. Bunlar, pozitif LN'lerin sayısını, çıkarılan 

LN'lerin sayısını, LN yoğunluğunu (pozitif LN'lerin çıkarılan LN'lerin 

sayısına oranı) ve ekstranodal uzantıyı içerir, ancak bunlarla sınırlı 

değildir. Sistematik bir meta-analizde LN yoğunluğunun, prognostik 

değer açısından LN-pozitif hastalık için AJCC-TNM evreleme 

sisteminden daha iyi performans gösterdiği öne sürülmüştür [124]. 

Bununla birlikte, LN yoğunluğunun kullanımını destekleyen bu 

çalışmalara rağmen, LN yoğunluğu çıkarılan LN sayısına bağlıdır ve 

bu da cerrahi ve patolojik faktörlere tabidir. Bu, LN yoğunluğu 

kavramının tek tip olarak uygulanmasını zorlaştırır [125]. 

İki çalışmada LN ile ilgili parametrelerden herhangi birinin rutin 

olarak kullanılan AJCC-TNM evreleme sisteminden üstün olup 

olmadığını araştırılmıştır [125,126]. Sonuç olarak LN durumu için 



235 | ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

AJCC-TNM evreleme sisteminin iyi performans göstermediği bulunsa 

da, test edilen diğer değişkenlerin hiçbiri AJCC sisteminden daha iyi 

performans göstermemiştir. 

Moleküler markerlar 

Kanser Genom Atlas kohortuna dayalı moleküler alt tipler 

Kanser Genom Atlası (TCGA) ‘nın 412 metastatik mesane kanseri 

hakkında verdiği raporda  ve iki ana grup belirlenmiştir; luminal ve 

bazal-skuamöz - luminal-papiller, luminal infiltre, luminal dahil 

olmak üzere beş mRNA ekspresyonuna dayalı moleküler alt tipten 

oluşur; bazal-skuamöz; ve nöronal, tümörlerin çoğunluğunun küçük 

hücreli veya nöroendokrin histolojisine sahip olmadığı kötü hayatta 

kalma ile ilişkili bir alt tip. Her alt tip, farklı mutasyon profilleri, 

histopatolojik özellikler ve prognostik faktörler ile ilişkilidir [127]. 

Kas invaziv mesane kanserinin moleküler sınıflandırması hala 

gelişmektedir ve moleküler alt tipe uygun tedavi henüz standart 

değildir. Mesane kanserinde yakın zamanda yayınlanan bir moleküler 

alt tipleme analizi, moleküler alt tiplerin mesane tümörlerinin 

heterojenliğini yansıtmasına ve tümör derecesi ile ilişkili olmasına 

rağmen, sonucu tahmin etmede klinik parametrelerin alt tiplerden 

daha iyi performans gösterdiğini göstermiştir [128]. 
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Prediktif  markerlar 

Klinik ve histopatolojik markerlar 

Yalnızca retrospektif verilere dayanarak, sekonder kas invaziv mesane 

kanserli hastalar, primer mesane kanserli hastalara kıyasla neo-

adjuvant kemoterapiye daha kötü yanıt verir [129]. Pietzak ve 

arkadaşları. klinik T2-4a N0M0 primer mesane kanserli 245 hastayı ve 

neo-adjuvant kemoterapi ve radikal sistektomi ile tedavi edilen 

sekonder mesane kanserli 43 hastayı karşılaştıran klinikopatolojik 

sonuçları retrospektif olarak analiz etmiştir. Sekonder mesane kanserli 

hastaların neo-adjuvant kemoterapiyi takiben primer mesane kanserli 

hastalara göre daha düşük patolojik yanıt oranlarına sahip olduğunu 

bulmuşlardır [130]. 

Moleküler markerlar 

Serum vasküler endotelyal büyüme faktörü , dolaşımdaki tümör 

hücreleri ve ayrıca ERCC2, ATM, RB1 ve FANCC dahil olmak üzere 

DNA hasar onarım (DDR) genlerindeki sisplatin bazlı neo-adjuvant 

kemoterapiye yanıtı tahmin edebilen çeşitli öngörücü biyomarkerlar 

araştırılmıştır [131-133]. Daha yakın zamanlarda, hem mutasyonlar 

hem de gen füzyonları dahil olmak üzere FGFR3'teki değişikliklerin 

FGFR inhibitörlerine yanıtla ilişkili olduğu gösterilmiştir [134,135]. 

Ürotelyal kanser, yüksek tümör mutasyon yükü (TMB) ile ilişkilidir 

[206]. Hem öngörülen neoantijen yükü hem de tümör mutasyon yükü, 

birkaç malignitede immün kontrol noktası blokajına yanıt ile 

ilişkilendirilmiştir. Yüksek mutasyon yükü, metastatik mesane 
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kanserinde immün kontrol inhibitörlerine yanıtla ilişkilendirilmiştir 

[136,137]. Pembrolizumab ile neoadjuvan ortamda immün kontrol 

noktası inhibitörlerini değerlendiren çalışmalarda, Pembrolizumabın 

kullanıldığı radikal sistektomi öncesi neo-adjuvant tedavi olarak 

çelişkili sonuçlar görülmüştür, neoadjuvan atezolizumabın güvenliğini 

ve etkinliğini araştıran Faz II çalışmasında atezolizumab ile hiçbir 

ilişki bulunamamıştır [138,139]. 

TEDAVİ 

Neo-adjuvant tedavi 

Değişken histolojileri olan kas  invaziv mesane kanseri hastaları için 

standart tedavi radikal sistektomidir. Bununla birlikte radikal 

sistektomi hastaların yaklaşık %50'sinde sadece 5 yıllık sağkalım 

sağlar [140,141]. cN0M0 hastalığı olan hastalarda bu sonuçları 

iyileştirmek için 1980'lerden beri sisplatin bazlı neo-adjuvant 

kemoterapi kullanılmıştır [141,142]. 

Sisplatin bazlı kemoterapinin rolü 

Mesanenin rezektabl kas invaziv ürotelyal karsinomu ve cN0M0 

hastalığı olan hastalara planlı kesin cerrahi öncesi kemoterapi 

uygulamasının teorik avantajları ve dezavantajları vardır: 

- Kemoterapi, mikrometastatik hastalık yükünün düşük 

olmasının beklendiği en erken zaman noktasında verilir. 

- Kemoterapinin tolere edilebilirliği ve hasta uyumunun 

sistektomi öncesi daha iyi olması beklenir. 
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- Hastalar neo-adjuvant kemoterapiye yanıt verebilir ve esas 

olarak ypT0, ≤ ypT1, ypN0 ve negatif cerrahi sınırlar elde 

edilerek belirlendiği üzere olumlu bir patolojik yanıta sahip 

olabilir. 

- Gecikmiş sistektomi, kemoterapiye duyarlı olmayan hastalarda 

sonucu tehlikeye atabilir [143-145]. 

- Neoadjuvan kemoterapi cerrahi morbiditenin sonucunu 

etkilemiyor gibi görünmektedir. Bir randomize çalışmada, her 

iki tedavi kolunda da ameliyat sonrası evre 3-4 

komplikasyonların dağılımının aynı olduğu görülmüştür [146]. 

- Cinsiyetin kemoterapötik yanıt ve onkolojik sonuçlar üzerinde 

etkisi olabilir [147,148]. 

- Neoadjuvan kemoterapi yalnızca sisplatin-kombinasyon 

kemoterapisi için uygun hastalarda kullanılmalıdır; diğer 

kombinasyonlarda başarı daha düşüktür ve neoadjuvan bir 

ortamda tam olarak test edilmemiştir [149]. 

Görüntüleme ve prediktif  bio-markerlar 

Neo-adjuvant kemoterapi ile tedavi edilen hastalarda yanıt verenleri 

belirlemeyi amaçlayan küçük görüntüleme çalışmalarından elde edilen 

veriler, iki tedavi döngüsünden sonra yanıtın sonucu öngördüğünü 

göstermektedir. Multiparametrik MRI, BT'ye kıyasla mesane duvarı 

doku planlarının daha iyi çözünürlüğüne sahip olma avantajına sahip 

olsa da, standart hasta bakımı için henüz hazır değildir. Bununla 
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birlikte, mesane multiparametrik MRI, TURB sonrası tümör evresi ve 

tedaviye yanıt hakkında bilgi vermek için yararlı olabilir [150]. 

Neoadjuvan immünoterapinin rolü 

 PD-1/PD-L1 kontrol noktası inhibitörleri metastatik mesane kanseri 

olan hastalarda ve platin için uygun olmayan PD-L1+ hastalarında 

birinci basamak tedavi olarak önemli fayda göstermiştir. Kontrol 

noktası inhibitörleri, neoadjuvan ortamda da giderek daha fazla test 

edilmektedir; monoterapi olarak veya kemoterapi veya CTLA-4 

kontrol noktası inhibisyonu ile kombinasyon halinde. İki faz II 

denemesinden elde edilen veriler cesaret verici sonuçlarla sunuldu 

[138,139]. PD-1 inhibitörü pembrolizumab kullanılarak yapılan faz II 

çalışmasının sonuçları, hastaların %42'sinde tam patolojik remisyon 

(pT0) ve hastaların %54'ünde patolojik yanıt (< pT2) bildirirken, 

atezolizumab ile tek kollu faz II çalışmasında patolojik tam yanıt oranı 

%31 olarak bildirilmiştir. Bununla birlikte, neoadjuvan ortamda 

immünoterapi henüz onaylanmamıştır. 

Kas invaziv mesane kanserinde preoperatif ve postoperatif 

radyoterapi 

-Postoperatif radyoterapi 

Lokal olarak ilerlemiş (pT3-4) BC'si olan hastalarda RC sonrası 

yüksek lokal-bölgesel metastaz oranları göz önüne alındığında ( 

ortalama %30) bu hastalar için uzak metastaz ve kötü sağkalım 

riskinin yüksek olduğu düşünülmüştür.Bu nedenle hem lokal hem de 

uzak metastaz riskini ele alan adjuvan tedavilere ilgi vardır. Radikal 
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sistektomi sonrası adjuvan radyoterapi ile ilgili veriler sınırlıdır ve 

daha ileri prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır, ancak daha yakın 

tarihli bir faz II çalışması, lokal olarak ilerlemiş hastalığı ve radikal 

sistektomi sonrası negatif cerrahi sınırları olan 120 hastada adjuvan 

ardışık kemoterapi ve radyasyon ile tek başına adjuvan kemoterapiyi 

karşılaştırmıştır.Bu çalışmada adjuvan radyoterapinin tek başına 

kemoterapiye eklenmesi, lokal relapssız sağkalımda istatistiksel olarak 

anlamlı bir iyileşme ile ilişkilendirilmiştir [151]. 

Mesane kanseri veya üriner trakt ürotelyal karsinom için adjuvan 

radyasyonun etkinliğini değerlendiren 2019 sistematik bir inceleme, 

radikal cerrahiyi (örn., sistektomi) takiben adjuvan radyasyonun net 

bir faydası olmadığını, ancak adjuvan radyasyonun kemoterapi ile 

kombinasyonunun lokal ileri hastalıkta faydalı olabileceğini bulmuştur 

[152]. 

-Preoperatif radyoterapi 

Bu konudaki en büyük çalışmada, kasa invaziv tümörleri olan 

hastalarda 45 Gy'lik bir dozda preoperatif RT kullanılmış ve bu da 

patolojik tam yanıtta preoperatif radyoterapi lehine anlamlı bir artış 

(%9 ila %34) görülmüştür [153]. Beş randomize kontrollü çalışmanın 

meta-analizi, 5 yıllık sağkalımda ameliyat öncesi radyoterapi lehine 

anlamlı fark göstermiştir [154]. Genel olarak veriler modern kılavuz 

tavsiyeleri için sağlam bir kanıt temeli sağlama konusunda sınırlıdır. 
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Radikal cerrahi ve üriner diversiyon 

Çoğu Batı ülkesinde lokalize kas invaziv mesane kanseri için standart 

tedavi radikal sistektomidir [155]. Performans durumu ve 

komorbidite, tedavi sonuçları üzerinde farklı bir etkiye sahiptir ve 

bağımsız olarak değerlendirilmelidir. 

-Radikal sistektomi: zamanlama 

ABD SEER veri tabanını kullanan toplum temelli bir çalışma, 1992 ve 

2001 yılları arasında RC uygulanan hastaları analiz etti ve yazarlar, > 

12 haftalık bir gecikmenin sonuç üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu 

ve bundan kaçınılması gerektiği sonucuna vardılar [156]. Genel sonuç 

radikal sistektomi için planlanan mesane kanseri hastalarının, 

sağkalımı en üst düzeye çıkarmak için gecikmeden tedavi edilmesi 

gerektiğidir. 

-Radikal sistektomi: endikasyonlar 

Geleneksel olarak, T2–T4a, N0–Nx, M0 hastalığı olan hastalarda 

radikal sistektomi önerilmiştir [155]. Diğer endikasyonlar arasında 

tekrarlayan yüksek riskli kasa invaziv olmayan tümörler, BCG'ye 

dirençli, BCG'ye nükseden ve BCG'ye yanıt vermeyen non-metastatik 

kas invaziv mesane kanserleridir. 

Kurtarma sistektomisi, konservatif tedaviye yanıt vermeyen, mesane 

koruyucu tedaviden sonra nüks ve ürotelyal karsinom olmayanlarda 

endikedir. Ayrıca fistül oluşumu, ağrı ve tekrarlayan makroskobik 
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hematüri de dahil olmak üzere tamamen palyatif bir müdahale olarak 

kullanılır. 

-Radikal sistektomi: teknik ve kapsam 

Radikal sistektomi uygulanan hastalarda işeme ve cinsel işlevi 

iyileştirmek için farklı yaklaşımlar tanımlanmıştır. Hangi yaklaşımın 

işlevi en iyi şekilde koruduğu konusunda bir fikir birliği yoktur. 

Koruyucu tekniklerin onkolojik sonuçlar üzerindeki etkisine ilişkin 

endişeler devam etmektedir. 

Cinsel işlevi koruyucu sistektominin (SPC) fonksiyonel ve onkolojik 

sonuçlar üzerindeki etkisini belirlemek için kadın ve erkeklerde 

koruyucu teknikleri ele alan iki sistematik inceleme yapılmıştır 

[157,158]. 

Erkeklerde standart radikal sistektomi, mesane, prostat, seminal 

veziküller, distal üreterler ve bölgesel LN'lerin çıkarılmasını içerir. 

Kadınlarda , mesanenin, tüm üretranın ve komşu vajinanın, uterusun, 

distal üreterlerin ve bölgesel LN'lerin çıkarılmasını içerir [159]. 

-Lenfadenektomi: rolü ve kapsamı 

Lenfadenektominin (LND) klinik önemini değerlendirmedeki 

tartışmalar, nodal diseksiyonun iki ana yönü ile ilgilidir: terapötik 

prosedür ve/veya evreleme aracı. 

Radikal sistektomi sonrası otopsi çalışmlarında, lenf nodu yayılımı 

olan 215 hastada metastaz sıklığının bölgesel (perivezikal veya pelvik) 

%92, retroperitoneal %72 ve abdominal LN'de %35 olduğunu 
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göstermiştir. Nodal metastazlar ile eşlik eden uzak metastazlar 

arasında da anlamlı bir ilişki vardı. Hastaların yaklaşık %47'sinde hem 

nodal metastaz hem de uzak yayılım vardı ve hastaların sadece 

%12'sinde tek metastatik bulgu olarak nodal yayılım vardı [160]. 

Bölgesel LN'lerin aort bifurkasyonunun altındaki tüm pelvik 

LN'lerden oluştuğu gösterilmiştir [161,162]. Haritalama çalışmaları 

ayrıca, daha distal yerleşimli LN metastazları olmayan aort 

bifurkasyonunun üzerindeki konumlardaki lezyonların atlanmasının 

nadir olduğunu bulmuştur [162,163]. 

Standart lenf nodu disseksiyonu, üreter medial sınır olacak şekilde ve 

internal iliak, presakral, obturator fossa ve eksternal iliak nodları 

içerecek şekilde kranyal olarak ortak iliak bifurkasyona kadar nodal 

dokunun çıkarılmasını içerir [164]. 

-Laparoskopik/robotik yardımlı laparoskopik sistektomi 

Açık radikal sistektomi ve robot destekli radikal sistektomiyi 

karşılaştıran bir dizi son sistematik inceleme benzer sonuçlara 

varmıştır; Robot yardımlı sistektomi, yaklaşık bir gün daha kısa 

hastanede kalış süresine ve daha az kan kaybına, ancak daha uzun bir 

ameliyat süresine sahiptir. Her iki yaklaşım için de komplikasyon 

oranları benzer görünmektedir ancak yayınlanan tüm incelemeler 

düşük kaliteli verilerden oluşmaktadır. Artan yaşla birlikte minimal 

invaziv sistektomide hastanede kalış süresi belirgin şekilde daha 

kısadır; 80 yaşın üzerindeki hastalarda ortalama 2,56 gün bulunmuştur 

[165]. 
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En büyük serilerde ekstrakorporeal rekonstrüksiyon önerilir. Hüseyin 

ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada retrospektif olarak ekstrakorporeal 

rekonstrüksiyon (n = 1.031) ile intrakorporeal rekonstrüksiyon (n = 

1.094) arasında karşılaştırma yapılmıştır; ikincisi daha kısa ameliyat 

süresi ve daha az kan transfüzyonu ile ilişkili bulunmuş, ancak 

zamanla yine azalan daha yüksek dereceli komplikasyonlarla ilişkili 

bulunmuştur [166]. 

-Laparoskopik radikal sistektomi-Robotik radikal sistektomi  

Laparoskopik radikal sistektomi için, on altı çalışmayı içeren bir 

inceleme, robotik  radikal sistektomi için tarif edilene benzer 

sonuçlara ulaşmıştır. [167]. Açık radikal sistektomi ile 

karşılaştırıldığında, laparoskopik sistektomi önemli ölçüde daha uzun 

ameliyat süresine, daha az genel komplikasyona, daha az kan 

transfüzyonu ve analjezik kullanımına, daha az kan kaybına ve daha 

kısa bir hastanede kalma süresine sahipti [168]. 

CORAL çalışması, açık (n = 20) ile robotik (n = 20) ve laparoskopik 

(n = 19) radikal sistektomiyi karşılaştıran küçük, tek merkezli bir 

çalışmada, 30 günlük komplikasyon oranı açık sistektomide (%70) 

laparoskopik sistektomiye göre (%26) anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuştur. [169,170]. Üç teknikte de 90 günlük Clavien 

komplikasyon oranları arasında fark bulunmamıştır. 

-Radikal sistektomi sonrası üriner diversiyon 

Anatomik açıdan, sistektomiden sonra şu anda üç alternatif 

kullanılmaktadır: 
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- Üretero-kütanostomi, ileal veya kolon kanalı gibi abdominal 

diversiyon ve çeşitli kontinant mesane biçimleri (nadiren 

kullanılır). 

- Ortotopik üriner diversiyon 

- Üretero-(ileo-)rektostomi gibi rektosigmoid diversiyonlar. 

Mide, ileum, kolon ve apendiks dahil olmak üzere idrar yolunu 

yeniden yapılandırmak için bağırsak yolunun farklı türleri 

kullanılmıştır [171]. 

Unrezektabl tümörler 

-Kasa invaziv mesane karsinomu için palyatif sistektomi 

Lokal olarak ilerlemiş tümörlere (T4b, pelvik veya karın duvarını işgal 

eden) kanama, ağrı, dizüri ve idrar tıkanıklığı gibi çeşitli semptomlar 

eşlik edebilir. Palyatif sistektomi başka seçenek yoksa semptomların 

giderilmesi için düşünülmelidir [172-174]. 

Lokal olarak ilerlemiş mesane kanserlerinde, tümör tarafından 

mekanik blokaj ve tümör hücreleri tarafından üreter orifislerinin 

invazyonu kombinasyonu nedeniyle üreteral obstrüksiyon ile 

ilişkilendirilebilir. Obstrüktif üremili 61 hastadan oluşan bir seride, 23 

hastada sistektomi bir seçenek değildi ve kalıcı nefrostomi tüpleri 

kullanılarak tıkanıklık giderilmiştir [175]. Başka bir küçük çalışma (n 

= 20), T4 mesane kanseri için primer sistektominin teknik olarak 

mümkün olduğunu ve tedaviye bağlı morbidite ve mortalite ile çok 

tolere edilebilir bir ilişki olduğunu göstermiştir [176]. 
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-Destekleyici tedavi 

Üst üriner sistem obstrüksiyonu 

Tek taraflı (en iyi böbrek) veya iki taraflı nefrostomi tüpleri  

obstrüksiyon için en kolay çözümü sağlar, ancak hastalar genelde 

tüpleri uygunsuz bulur ve üreteral stentleri tercih eder. Ancak stent 

takmak zor olabilir. Stentler düzenli olarak değiştirilmelidir ve stent 

tıkanması veya yerinden oynama riski vardır. Başka bir olası çözüm, 

palyatif sistektomi olsun veya olmasın üriner diversiyondur. 

Kanama ve ağrı 

Kanama durumunda öncelikle hasta koagülasyon bozuklukları 

açısından taranmalı veya hastanın antikoagülan ilaç kullanımı gözden 

geçirilmelidir. Transüretral koagülasyon, tümörle dolu bir mesanede 

veya kanayan bir tümörde zor olabilir. Mesanenin %1 gümüş nitrat ile 

intravezikal olarak yıkanması etkili olabilir [177]. Formalinin 

instilasyonu (30 dakika boyunca %2.5-4), anestezi gerektiren daha 

agresif ve ağrılı bir işlemdir. 

Radyasyon tedavisi, kanamayı kontrol etmek için başka bir yaygın 

stratejidir ve ayrıca ağrıyı kontrol etmek için kullanılır. Bir çalışmada, 

hastaların %59'unda hematürinin kontrol edildiği ve %73'ünde ağrı 

kontrolünün olduğu bildirilmiştir [178]. Diğer bir  seçenek, %90'a 

varan başarı oranlarıyla küçük pelvisteki belirli arterlerin 

embolizasyonudur [177]. Radikal cerrahi son çaredir. 
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Lokalize hastalık için mesane koruyucu tedaviler 

-Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu 

Kas invaziv mesane kanseri hastalarında tek başına mesane 

tümörünün transüretral rezeksiyonu, yalnızca tümör büyümesi yüzeyel 

kas tabakasıyla sınırlıysa ve rezidüel (invaziv) tümör için yeniden 

evreleme biyopsileri negatifse bir tedavi seçeneği olarak mümkündür 

[179]. Genel olarak, hastaların yaklaşık %50'sinin bu grup içinde 

hastalığa özgü mortalite oranı %47'ye varan tekrarlayan mesane 

kanseri için radikal sistektomiye tabi tutulması gerekecektir [180]. 

Sonuç olarak, tek başına TURB, radikal TURB sonrası kasa invaziv 

hastalık için, hasta sistektomi için uygun olmadığında veya açık 

cerrahiyi reddettiğinde veya çok modaliteli mesane koruyucu 

yaklaşımın bir parçası olarak terapötik bir seçenek olarak 

düşünülmelidir. 

-Radyoterapi 

Kas invaziv mesane kanserinde küratif radyoterapi için hedef toplam 

doz (mesane ve/veya mesane tümörüne) 64-66 Gy'dir [181,182]. Bir 

faz II çalışmasında, mesane kanseri olan, sistektomi ve hatta günlük 

radyoterapi için uygun olmayan 55 hasta (ortalama yaş 86), 6 haftalık 

6 Gy dozları ile tedavi edilmiş , kırk sekiz hasta radyoterapiyi kabul 

edilebilir toksisite ile tamamlamış ve %17'si iki yıl sonra bu daha ultra 

hipofraksiyone programla iyi lokal kontrol gösteren lokal progresyon 

göstermiştir [183]. 
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Modern standart radyoterapi tekniklerinin kullanımı, hastaların 

%5'inden azında mesane veya bağırsakta majör ilişkili geç morbidite 

ile sonuçlanır [184]. Akut diyare, yoğunluk ayarlı radyoterapi  ile daha 

da azalır [185]. Sonuç için önemli prognostik faktörler, radyoterapiye 

yanıt, tümör boyutu, hidronefroz, CIS varlığı ve ilk TURB'nin 

eksiksizliğini içerir. Bildirilen ek prognostik faktörler yaş ve evredir 

[186]. 

Sonuç olarak radyoterapi, radikal cerrahi veya eş zamanlı kemoterapi 

için uygun olmayan hastalarda alternatif bir tedavi olabilir ve 

kanamayı kontrol etmede oldukça etkili olabilir. 

-Kemoterapi 

Kemoterapi tek başına nadiren kalıcı tam remisyon sağlar. Genel 

olarak, bazı serilerde > %60'lık bir evreleme hatasına karşı tartılması 

gereken %56'ya varan bir klinik tam yanıt oranı bildirilmektedir 

[187,188]. Kemoterapiye yanıt, hasta seçimi ile karıştırılabilse de, 

tedavi sonucu ve nihai sağkalım için prognostik bir faktördür [189]. 

Birkaç grup kemoterapinin rezeke edilebilir tümörler (neoadjuvan 

yaklaşım) ve ayrıca rezeke edilemeyen primer tümörler üzerindeki 

etkisini bildirmiştir [190,191]. İki ile üç MVAC veya CMV siklusu ile 

neoadjuvan kemoterapi, çeşitli prospektif serilerde primer tümörün 

aşağı evrelenmesine yol açmıştır [190]. 
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Adjuvant tedavi 

Platinum bazlı kemoterapinin rolü 

Klinik olarak saptanabilir metastazı (M0) olmayan pT3/4 ve/veya LN 

pozitif (N+) hastalığı olan hastalar için radikal sistektomi sonrası 

adjuvan kemoterapi halen tartışılmaktadır [192,193]. 

Adjuvan kemoterapinin genel faydaları şunları içerir: 

-kemoterapi doğru patolojik evrelemeden sonra uygulanır, bu 

nedenle mikrometastaz riski düşük hastalarda tedaviden kaçınılır 

-Kesin cerrahi tedavide gecikme olmaz. 

Adjuvan kemoterapinin dezavantajları şunlardır: 

-tümörün in vivo kemosensitivitesinin değerlendirilmesi 

mümkün değildir ve hastalığın gereğinden fazla tedavisi 

kaçınılmaz bir problemdir 

-postoperatif morbidite nedeniyle kemoterapinin gecikmesi veya 

tolere edilemezliği [194]. 

Adjuvan immünoterapinin rolü 

PD-1/PD-L1 kontrol noktası inhibitörlerinin yararını değerlendirmek 

için, kontrol noktası inhibitörü monoterapisini atezolizumab, 

nivolumab veya pembrolizumab ile karşılaştıran bir dizi randomize 

faz III çalışma devam etmektedir. Şimdiye kadar, adjuvan 

immünoterapi standart tedavi değildir ve yalnızca klinik bir çalışma 

içinde verilmelidir [195]. 
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Metastatik hastalık 

Primer tümörün patolojik evresine ve nodal duruma bağlı olarak, kasa 

invaziv ürotelyal karsinomlu hastaların yaklaşık %50'sinde radikal 

sistektomi sonrası relaps gelişir. Lokal nüks, nükslerin %30'unu 

oluştururken uzak metastazlar daha sıktır. Hastaların yüzde 10-15'i 

tanı anında metastatiktir [196]. 

Prognostik faktörler ve tedavi kararı 

Faz II çalışma sonuçlarını değerlendirmek ve faz III çalışmalarını 

sınıflandırmak için prognostik faktörler çok önemlidir [197,198]. Çok 

değişkenli bir analizde, Karnofsky performans skorunun ≤ %80 

olması ve viseral metastazların varlığı, MVAC ile tedaviden sonra 

kötü sağkalımın bağımsız prognostik faktörleriydi [198]. Bu 

prognostik faktörler, daha yeni kombinasyon kemoterapi rejimleri için 

de doğrulanmıştır [199,200]. 

Metastatik hastalıkta komorbidite 

Komorbidite, “bir ana hastalığa ek olarak bir veya daha fazla 

hastalığın varlığı” olarak tanımlanır. Yaşla birlikte komorbidite artar. 

Bununla birlikte, kronolojik yaş, fonksiyonel bozulma ile mutlaka 

korele değildir. Hastaları potansiyel olarak kemoterapiye uygun veya 

uygun olmayan olarak taramak için farklı değerlendirme sistemleri 

kullanılmaktadır, ancak tedavi seçiminde temel olarak yaş tek başına 

kullanılmamalıdır [201]. 
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Metastatik hastalık için birinci basamak sistemik tedavi 

-Tanım: Sisplatin için uygun, karboplatin için uygun, platin bazlı 

herhangi bir kemoterapi için uygun değil 

Mesane kanseri uzmanları arasında uluslararası bir anket [202], 

sisplatin bazlı kemoterapi için uygun olmayan hastaların nasıl 

sınıflandırılacağına dair bir fikir birliği beyanının temelini 

oluşturmuştur. Aşağıdaki kriterlerden en az birinin mevcut olması 

gerekir: PS > 1; GFR ≤ 60 mL/dak; derece ≥ 2 odyometrik kayıp; 

derece ≥ 2 periferik nöropati veya New York Kalp Derneği (NYHA) 

sınıf III kalp yetmezliği [203]. Ürotelyal karsinomlu hastaların 

%50'sinden fazlası sisplatin bazlı kemoterapi için uygun değildir 

[204,205]. 

Sisplatin için uygun olmadığı düşünülen hastaların çoğu, karboplatin 

bazlı kemoterapi alabilir. Bununla birlikte, PS > 2, GFR < 30 mL/dk 

olan renal fonksiyon bozukluğu veya PS 2 ve GFR < 60 mL/dk 

kombinasyonu durumunda bazı hastalar platin bazlı kemoterapi (hem 

sisplatin hem de karboplatin) için uygun değildir, çünkü bu hasta 

popülasyonundaki sonuç, platin bazlı tedaviden bağımsız olarak 

kötüdür [206]. 

-Sisplatine uygun hastalarda kemoterapi 

Sisplatin içeren kombinasyon kemoterapisi, farklı serilerde on iki ila 

on dört aylık bir ortalama sağkalım gösteren 1980'lerin sonlarından bu 

yana tedavi standardı olmuştur [207]. Metotreksat, vinblastin, 

adriamisin artı sisplatin (MVAC) ve GC, monoterapi ve daha eski 
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kemoterapi kombinasyonlarına kıyasla sağkalımı sırasıyla 14.8 ve 

13.8 aya kadar uzatmıştır. İki kombinasyonun hiçbiri diğerinden üstün 

değildir ancak eşdeğerlik test edilmemiştir. Yanıt oranları MVAC ve 

GC için sırasıyla %46 ve %49 idi. Uzun vadeli sağkalım sonuçları, iki 

rejimin etkinliğini doğrulamıştır [208]. Metotreksat, vinblastin, 

adriamisin artı sisplatin, granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF) ile 

kombine edildiğinde daha iyi tolere edilir [209,210]. 

Karboplatin içeren kemoterapinin sisplatin kombinasyonlarına eşdeğer 

olduğu kanıtlanmamıştır ve sisplatin için uygun hastalarda 

değiştirilebilir veya standart olarak kabul edilmemelidir. Yakın 

zamanda, Ürotelyumun İleri/Metastatik Kanserine İlişkin Retrospektif 

bir Uluslararası Çalışma (RISC) grubu, faydayı sürdürmek için 

sisplatin uygunluk kriterlerinin uygulanmasının önemini vurguladı 

[211]. 

-Karboplatin için uygun (ancak sisplatin için uygun olmayan) 

hastalarda kemoterapi 

Hastaların %50'ye kadarı sisplatin içeren kemoterapiye uygun değildir 

ancak karboplatin adayı olabilir [203]. İlk randomize faz II/III 

denemesi EORTC tarafından yürütülmüştür ve sisplatin için uygun 

olmayan hastalarda iki karboplatin içeren rejim 

(metotreksat/karboplatin/vinblastin [M-CAVI] ve 

karboplatin/gemsitabin [GemCarbo]) karşılaştırılmıştır. Şiddetli akut 

toksisite GemCarbo ile tedavi edilen hastalarda %13,6 iken M-CAVI 

ile %23 iken, ORR GemCarbo için %42 ve M-CAVI için %30 

olmuştur. Daha ileri analizler, PS 2 ve böbrek fonksiyon bozukluğu 
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olan hastalarda kombinasyon kemoterapisinin çok sınırlı fayda 

sağladığını gösterdi [206]. 

-Platinum bazlı kemoterapiye uygun hastaların birinci basamak 

tedavisinde immünoterapinin entegrasyonu 

İmmünoterapi kombinasyon yaklaşımları 

2020'de platine uygun hastalar için birinci basamakta 

immünoterapinin kullanımını araştıran üç faz III çalışmasının 

sonuçları sunuldu ve yayınlandı. Üç çalışma da, PD-1/L1 kontrol 

noktası inhibitörleri ile kemoterapi kombinasyonunun kullanımını 

desteklememektedir [212-214]. 

Tek ajan olarak immünoterapi kullanımı 

İki faz II çalışmasının [215,216] sonuçlarına dayanarak, kontrol 

noktası inhibitörleri pembrolizumab ve atezolizumab, pozitif PD-L1 

durumu durumunda sisplatin uygun olmayan hastalarda birinci 

basamak tedavi için FDA ve EMA tarafından onaylanmıştır. 

-Platinum bazlı kemoterapi için uygun olmayan hastaların 

tedavisi 

Bozulmuş PS (PS > 2) ve/veya bozulmuş böbrek fonksiyonu (GFR < 

30 mL/dk) ile karakterize edilen bu hasta popülasyonu için optimal 

tedaviye ilişkin sınırlı veri mevcuttur. FDA (ama EMA değil), iki tek 

kollu faz II çalışmasının sonuçlarına dayanarak PD-L1 durumundan 

bağımsız olarak platin bazlı kemoterapi almaya uygun olmayan 
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hastalar için pembrolizumab ve atezolizumab'ı birinci basamak tedavi 

olarak onaylamıştır [215,216]. 

-Platinum bazlı olmayan kombinasyon kemoterapisi 

Birinci ve ikinci basamak tedaviler olarak gemsitabin ve paklitakselin 

farklı kombinasyonları incelenmiştir. Her iki ilacın haftalık programı 

ile şiddetli pulmoner toksisite dışında, bu kombinasyon iyi tolere edilir 

ve her iki hatta %38 ile %60 arasında yanıt oranları üretir. Platin 

olmayan kombinasyon kemoterapisi, platine uygun hastalarda birinci 

basamak kullanım olarak önerilmez [217,218]. 

Metastatik hastalık için ikinci basamak sistemik tedavi 

-İkinci basamak kemoterapi 

Faz II denemelerinde Paklitaksel (haftalık), doketaksel, nab-

paklitaksel (nanopartikül albümine bağlı)  ile tek ajan tedavisinin 

ikinci basamak yanıt oranları oksaliplatin, ifosfamid, topotekan, 

pemetrekset, lapatinib, gefitinib ve bortezomib arasında %0 ile 28 

arasında değişmiştir [219-221]. Gemsitabin ikinci basamak 

kullanımda da yanıt göstermiştir, ancak çoğu hasta bu ilacı birinci 

basamak tedavilerinin bir parçası olarak almaktadır [218]. 
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-Platin ile önceden tedavi edilmiş hastalar için ikinci basamak 

immünoterapi 

İmmün kontrol noktası inhibitörleri pembrolizumab, nivolumab, 

atezolizumab, avelumab ve durvalumab, faz I, II ve III çalışmalarında 

standart platin bazlı kemoterapi sırasında veya sonrasında ilerleyen 

hastalarda benzer etkinlik ve güvenlik göstermiştir [222-224]. 

İkinci veya sonraki basamak tedavi için yeni ajanlar 

Erdafitinib, bir pan-FGFR tirozin kinaz inhibitörüdür ve platin içeren 

kemoterapiyi takiben duyarlı FGFR2/3 değişiklikleri olan metastatik 

ürotelyal karsinom için FDA onaylı ilk hedefe yönelik tedavidir . 

Umut vaad eden başka ilaçlar enfortumab vedotin, nectin-4 ve 

monomethyl auristatin E (MMAE) dir [225-227]. 

Kemik metastazı olan hastaların tedavisi 

İlerlemiş/metastatik ürotelyal karsinomlu hastalarda metastatik kemik 

hastalığı prevalansı %30-40'tır [228]. Zoledronik asit gibi 

bifosfonatlar, küçük bir pilot çalışmada gösterildiği gibi kemik 

rezorpsiyonunu inhibe ederek kemik metastazlarına bağlı iskeletle 

ilgili olayları azaltır ve geciktirir [229].Denosumab'ın, solid tümörlü 

ve ilerlemiş metastatik kemik hastalığı olan hastalarda etkinliğinin 

zoledronik asitten aşağı olmadığı gösterilmiştir.[230]. 

Zoledronik asit veya denosumab ile tedavi edilen hastalar, çene 

osteonekrozu ve hipokalsemi gibi olası yan etkiler hakkında 

bilgilendirilmelidir. Kalsiyum ve D vitamini takviyesi zorunludur. 

Zoledronik asit doz rejimleri, düzenleyici tavsiyelere uymalı ve 
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önceden var olan tıbbi koşullara, özellikle böbrek fonksiyonuna göre 

ayarlanmalıdır [231]. Denosumab için böbrek fonksiyonundaki 

değişiklikler için doz ayarlaması gerekli değildir.  
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EPİDEMİYOLOJİ 

Testis kanseri (TK), erişkin kanserlerinin %1'ini ve ürolojik 

kanserlerin  %5'ini oluşturur. Batı toplumlarında yılık insidansı 3-

10/100.000 düzeyindedir [1]. İnsidansı son yıllarda özellikle 

sanayileşmiş ülkelerde artmıştır [2]. Tanı anında olguların %1-2'si 

bilateraldir ve baskın histoloji germ hücreli tümörlerdir (GHT) (%90-

95'i) [1]. En sık görüldüğü yaş, non-seminom (NS) ve miks GHT'ler 

için üçüncü dekat ve seminom için dördüncü dördüncü dekattır [3]. 

ETİYOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ 

TK gelişimi için epidemiyolojik risk faktörleri; testiküler disgenezis 

sendromu (kriptorşidizm, hipospadias, azalmış spermatogenez ve 

infertilite), birinci derece akrabalarda TK öyküsü , kontralateral tümör 

varlığı ve intratübüler  neoplazidir [4-6]. 

PATOLOJİK SINIFLAMASI 

Önerilen patolojik sınıflandırma, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

patolojik sınıflandırmasının 2016 güncellemesine dayanmaktadır [7]. 

1. Germ hücreli tümörler  

• Germ hücreli neoplazi in situ (GCNIS)  

2. Germ hücreli neoplazi in situ’dan gelişenler  

• Seminom 

• Embriyonal karsinom  

• Yolk sac tümörü, post-pubertal tip 

• Trofoblastik tümörler  
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• Teratom, post-pubertal tip 

• Somatik tip malignensiye sahip teratom 

• Mikst germ hücreli tümörler 

3. GCNIS ile ilgili olmayan tümörler  

• Spermatositik tümör 

• Yolk sac tümörü, prepubertal tip 

• Mikst germ hücreli tümör, prepubertal tip  

4. Seks Kord/Gonadal stromal Tümörler  

• Leydig Hücreli Tümör - Malign Leydig Hücreli Tümör  

• Sertoli Hücreli Tümör - Malign Sertoli Hücreli Tümör – 

büyük hücreli kalsifiye sertoli hücreli tümör- intratübüler 

büyük hücreli hiyalinize sertoli hücreli tümörler  

• Granuloza hücreli tümör - erişkin tip - juvenil tip  

• Tekoma/fibroma grubu tümörler 

• Diğer seks kord/gonadal stromal tümörler –mikst-unklasifiye  

• Germ hücresi ve seks kord/gonadal stromal elemanlar içeren 

tümör - gonadoblastom.  

5. Çeşitli non-spesifik stromal tümörler  

• Ovarian epitelyal tümörler  

• Paratstiküler yapıların tümörleri-adenomatoid-mezotelyoma 

(epiyeloyid,bifazik)-epididimal tümörler 

• Epididimin kistadenomu  

• Papiller kistadenom  

• Epididimin adenokarsinomu  

• Spermatik kord ve testiküler adneksin mezenşimal tümörleri 
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TANI 

Fizik Muayene 

Testis kanseri genellikle hasta tarafından saptanan tek taraflı skrotal 

kitle olarak veya ultrasonografide (USG) tesadüfi olarak ortaya çıkar. 

Genellikle ağrısızdır ancak hastaların %27'sinde ağrı mevcut olabilir 

[8]. 

Jinekomasti ile başvuran hastaların yaklaşık %1'inde germ hücre veya 

seks kord/gonadal tümör bulunur [9]. Hastaların  %11'inde sırt ve yan 

ağrısı vardır [10]. TK şüphesi olduğunda, fizik muayene batın, göğüs 

ve supraklaviküler muayeneyi içermelidir. 

Görüntüleme 

Ultrasonografi: Klinik olarak belirgin bir testis lezyonu varlığında 

bile testis tümörünü doğrulamak için yüksek frekanslı (>10 MHz) 

testiküler USG kullanılmalıdır [10]. USG, 

intratestiküler/ekstratestiküler ayrımında, lezyonunun boyutunu ve 

anatomik yerini belirlemede, kontralateral testisi değerlendirmede 

yardımcı olur. 

Bilgisayarlı Tomografi: Kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT), TK 

evrelemesi için toraks, batın ve pelvisi değerlendirmenin en duyarlı 

yoludur [11]. Orşiyektomi öncesi evreleme için tüm hastalarda 

kontrastlı BT önerilir, malignitenin histopatolojik olarak 

doğrulanmasına kadar ertelenebilir. BT ayrıca çoklu akciğer 

metastazları olan ve kötü prognozlu hastalarda veya klinik 



ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 292 

 

semptomların mevcut olduğu hastalarda beyin görüntülemesi için 

kullanılır. 

Manyetik Rezonans Görüntüleme: Skrotumun manyetik rezonans 

görüntülemesi (MRG), TK tanısında skrotal USG'den daha yüksek 

duyarlılık ve özgüllük sağlar, ancak yüksek maliyeti nedeniyle rutin 

olarak kullanılmaz. Bununla birlikte, klinik olarak veya USG ile 

doğrulanamadığında intra- veya ekstratestiküler ayrımında yardımcı 

olabilir [12].  

Abdominal evreleme amaçlı MRG, retroperitoneal lenf nodlarının 

saptanmasında kontrastlı BT ile benzer doğruluğa sahiptir [11]. Ancak 

şu anda, evrelemede MRG'nin rutin kullanımı için herhangi bir 

endikasyon bulunmamaktadır. 

TK kanserinin beyin metastazları için yeterli çalışma bulunmasa da 

diğer malignitelerin serebral metastazlarının tespitinde, MRG'nin 

kontrastlı BT'den çok daha hassas olduğu ancak özel uzmanlık 

gerektirdiği gösterilmiştir [13]. Bu nedenle, mümkün olduğunca 

GHT'lerin serebral metastazlarının değerlendirilmesinde MRG tercih 

edilmelidir [13]. Vertebral metastazdan şüpheleniliyorsa veya 

kontrastlı BT’nin evrelemesi şüpheliyse de MRG kullanılabilir [14]. 

Florodeoksiglukoz-pozitron emisyon tomografisi(FDG-PET): 

TK'nin başlangıç Evrelemesi ve takibi için FDG-PET kullanımını 

destekleyen hiçbir kanıt yoktur [15]. FDG-PET yalnızca kemoterapi 

sonrası >3cm (en büyük çap) rezidüel kitleleri olan seminom 
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hastalarına önerilir [16]. Son kemoterapi döngüsünün 

tamamlanmasından en az iki ay sonrasına kadar yapılmamalıdır [15]. 

Serum Belirteçleri 

Alfafetoprotein(AFP), β-hCG ve laktat dehidrojenaz(LDH), TK 

tanısında, evrelemesinde ve risk sınıflandırmasında kullanıldıkları için 

orşiyektomi öncesi ve sonrası ölçülmelidir. Bunun yanı sıra tedaviye 

yanıtı izlemek ve hastalık nüksünü saptamak için kullanılır [17]. Non-

seminom’lu hastaların %50-72’sinde alfafetoprotein, %30-60’ında β-

hCG artışı saptanır. Non-seminom’ların %90 kadarı, tanı anında AFP 

ve β-hCG’nin herhangi birinde veya her ikisinde artış ile ortaya çıkar. 

Saf seminomların %30’una (%9-32) kadarı da tanı anında orta 

derecede yüksek β-hCG düzeyine sahip olabilir [18]. 

Tümör belirteçlerinin normal seviyeleri hastalığın varlığını 

dışlamadığından duyarlılıkları düşüktür. LDH, serum seviyesi 

genellikle tümör hacmiyle orantılı olduğundan ve tam remisyondan 

sonra metastatik hastalığı olan hastaların %30’unda sürekli olarak 

yükselmiş seviyelere sahip olduğundan sınırlı yarar sağlar [19].  

Serum belirteçleri orşiyektomiyi takiben evrelemede kullanılır ve 

prognostik bilgi sağlar. AFP ve β-hCG'nin serum yarı ömrü sırasıyla 

5-7 gün ve 1-3 gün olduğundan, en az 1 hafta sonra bakılmalıdır ve 

normalleşme gerçekleşene kadar birkaç hafta geçebilir [17]. 
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Diğer potansiyel belirteçlere baktığımızda mikro RNA'lar 

(miRNA'lar) ortaya çıkmaktadır. Rutin klinik uygulamaları henüz 

yoktur [20]. 

Tarama 

Testis kanserinde taramayı destekleyici çalışma yoktur. 

İNGUİNAL EKSPLORASYON VE İLK TEDAVİ 

Orşiyektomi 

TK’lı hastalarda spermatik kordun internal inguinal halkadan 

kesilmesini içeren standart yaklaşımdır. TK'den şüphelenildiğinde 

yüksek lokal nüks riski nedeniyle skrotal yaklaşımdan kaçınılmalıdır 

[21]. 

Testis Koruyucu Cerrahi 

Senkronize bilateral tümörü, metakron kontralateral tümörleri olan 

veya soliter testisi olan hastalarda fertiliteyi ve hormonal fonksiyonu 

korumak için testis koruyucu cerrahi (TKC) önerilebilir [22]. TKC 

sadece intraoperatif frozen inceleme ile birlikte önerilmelidir [23]. 

%8'lik lokal nüks oranları rapor edilmiştir [22]. Tümör belirteçleri 

negatif olan küçük veya belirsiz testis kitlelerinde, potansiyel benign 

lezyonların aşırı tedavisinden kaçınmak ve testis fonksiyonunu 

korumak için hastalara TKC önerilebilir [22].  Bir testis lezyonunun 

güvenli bir şekilde izlenmesi için herhangi bir boyut kriterini 

destekleyen hiçbir kanıt yoktur [22].  
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KONTRALATERAL BİYOPSİ 

Kontralateral GCNIS riski olan,  testis hacminin < 12 mL olduğu 

ve/veya kriptorşidizm öyküsü olan yüksek risk altındaki TK’lı 

hastalarda kontralateral biyopsi önerilmelidir. Risk faktörü olmayan 

40 yaşından büyük hastalarda kontralateral biyopsi gerekli değildir 

[24]. 

FERTİLİTE VE CİNSEL İŞLEV 

Sperm anormallikleri ve leydig hücre disfonksiyonu, TK’lı hastalarda 

orşiyektomi öncesinde bile sıklıkla bulunur.  TK hastalarının %24 

kadarı azoospermiktir ve tedaviden önce neredeyse %50'sinde 

anormal sperm sayısı (oligozoospermi) vardır. Orşiyektomi de dahil 

olmak üzere TK tedavisi üreme işlevi üzerinde olumsuz bir etkiye 

sahip olabilir. Kemoterapi ve radyasyon tedavisi (RT) fertiliteyi 

bozabilir. RT sonrası uzun süreli infertilite nadirdir ve kemoterapiden 

sonra ise doz bağımlıdır. Spermatogenez genellikle kemoterapiden bir 

ila dört yıl sonra iyileşir. Tüm hastalara doğurganlığın korunması için 

en uygun maliyetli strateji olarak sperm dondurma önerilmelidir ve 

tedavi öncesi doğurganlık değerlendirmesi (testosteron, LH ve FSH 

seviyeleri) tavsiye edilir.  

Kemoterapi ve RT teratojeniktir. Bu nedenle, tedavi sırasında ve 

tamamlandıktan sonra en az altı ay boyunca kontrasepsiyon 

kullanılmalıdır. 
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Kozmetik açıdan tek veya çift taraflı orşiyektomi yapılan tüm 

hastalara testis protezi önerilmelidir [25]. 

EVRELEME 

Önerilen evreleme sistemi, Uluslararası Kansere Karşı Birliğinin 

(UICC) 2016, TNM(Tümör, Lenf Düğümü, Metastaz) sınıflamasıdır 

(Tablo 1) [26]. 

Tablo 1 

pTX Primer tümör değerlendirilemez  

pT0 Primer tümör lehine kanıt yok (örn. testiste histolojik skar) 

pTis İntratübüler germ hücre neoplazisi (karsinoma in situ) 

pT1 Tümör, testis ve epididimle sınırlı, ve vasküler/ lenfatik invazyon yok: tümör 

tunika albugineaya invaze olabilmesine karşın tunika vaginalise invaze değildir. 

pT2 Tümör testis ve epididimle sınırlı ve vasküler/ lenfatik invazyon mevcut veya 

tümör tunika albugineayı aşarak tunika vaginalisi de tutmuştur. 

pT3 Vasküler/ lenfatik invazyon eşlik etsin veya etmesin tümör spermatik korda 

invazedir. 

pT4 Vasküler/ lenfatik invazyon eşlik etsin veya etmesin tümör skrotuma invazedir. 

N - Bölgesel Lenf Düğümleri- Klinik 

NX Bölgesel lenf düğümleri değerlendirilememektedir 

N0 Bölgesel lenf düğümü metastazı yok 

N1 En büyük çapı ≤ 2 cm olan lenf düğümüne veya çapı < 2 cm birden fazla lenf 

düğümüne metastaz 

N2 En büyük çapı 2 - ≤ 5 cm olan lenf düğümüne veya kitlelerden herhangi birinin 

en büyük çapı 2 - ≤ 5 cm olan birden fazla lenf düğümüne metastaz 

N3 En büyük çapı > 5 cm olan lenf düğümüne metastaz 
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pN - Bölgesel Lenf Düğümleri- Patolojik 

pNX Bölgesel lenf düğümü değerlendirilememektedir  

pN0 Bölgesel lenf düğümü yok 

pN1 En büyük çapı < 2 cm olan lenf düğümüne metastaz ve hiçbirinin çapı > 2 cm 

olmayan 5 veya daha az sayıda  pozitif lenf düğümü 

pN2 En büyük çapı 2 cm- 5 cm olan lenf düğümüne metastaz veya hiçbirisinin en 

büyük çapı > 5 cm olmayan > 5 lenf düğümünde pozitiflik veya tümörün 

ekstranodal yayılımı lehine kanıt varlığı 

pN3 En büyük çapı > 5 cm olan lenf düğümüne metastaz 

M - Uzak metastaz 

MX Uzak metastaz degerlendirilemez 

M0 Uzak metastaz yok 

M1 Uzak metastaz var 

M1a Bölgesel olmayan lenf düğümü (düğümlerine) veya akciğere metastaz 

M1b Bölgesel olmayan lenf düğümlerine ve akciğer dışı organ metastazı 

S-Serum tümör belirteçleri 

SX Serum belirteçlerine bakılmamıştır 

S0 Serum belirteçlerinin düzeyleri normal sınırlar  

      

     

 LDH (U/L) hCG (mlU/mL) AFP (ng/mL) 

S1 < 1.5 x N < 5,000 < 1,000 

S2 1.5-10 x N 5,000- 50,000 1,000-10,000 

S3 > 10 x N > 50,000 > 10,000 
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EVRE GRUPLAMASI 

Evreleme TNM sınıflamasına göre yapılmıştır (Tablo 2) 

 

Tablo 2: Testis Kanseri Evrelemesi 

Evre gruplaması T N M S 

Evre 0 pTis N0 M0 S0 

Evre I pT1-T4 N0 M0 SX 

Evre IA pT1 N0 M0 S0 

Evre IB pT2- pT4 N0 M0 S0 

Evre IS Herhangi T N0 M0 S1-3 

Evre II Herhangi T N1-2 M0 SX 

Evre IIA Herhangi T N1 M0 S0-1 

Evre IIB Herhangi T N2 M0 S0-1 

Evre IIC Herhangi T N3 M0 S0-1 

Evre III Herhangi T Herhangi N M1a SX 

Evre IIIA Herhangi T Herhangi N M1a S0-1 

Evre IIIB Herhangi T N1-3 M0 S2 

Herhangi T Herhangi N M1a S2 

Evre IIIC Herhangi T N1-3 M0 S3 

 Herhangi T Herhangi N M1a S3 

 Herhangi T Herhangi N M1b S3 

 

Gelişmiş ülkelerdeki hasta serilerinde, seminom hastalarının %75-80'i 

ve non-seminom hastalarının yaklaşık %55-64'ü tanı anında Evre I 

hastalığa sahiptir. Evre IS (orşiyektomi sonrası sürekli yüksek veya 

artan serum tümör belirteç seviyeleri) seminom olmayan hastaların 

yaklaşık %5'inde bulunur [27]. 
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PROGNOSTİK FAKTÖRLERE GÖRE EVRELEME 

Uluslararası Germ Hücreli Kanser İşbirliği Grubu (International Germ 

Cell Collaborative Group: IGCCCG) metastatik GHT için prognostik 

faktörlere dayanan bir evreleme sistemi yapmıştır (Tablo 3) [28]. 

 

Tablo 3: Prognostik Faktörlere Göre Evreleme 

İyi prognoz grubu 

Seminom dışı (olguların %56’sı) 

5-yıllık PSK %89 

5-yıllık sağkalım %92 

Aşağıdaki kriterlerin tümü: 

• Testis / retroperitoneal primer 

• Akciger dışı iç organ metastazı yok 

• AFP < 1,000 ng/mL 

• hCG < 5,000 IU/L (1,000 ng/mL) 

• LDH < 1.5 x N 

Seminom (olguların %90’ı)  

5-yıllık PSK %82 

5-yıllık sağkalım %86 

Aşağıdaki kriterlerin tümü: 

• Herhangi bir primer bölge 

• Akciğer dışında iç organ metastazı yok. 

• Normal AFP 

• Herhangi bir hCG değeri herhangi bir 

LDH değeri 

Orta prognoz grubu 

Seminom dışı (olguların %28’i) 

5-yıllık PSK %75 

5-yıllık sağkalım %80 

Aşağıdaki kriterlerin tümü: 

• Primer odak testis/retroperitonda 

• Akciğer dışı iç organ metastazı yok 

• AFP > 1,000 ve < 10,000 ng/mL veya 

• hCG 5,000 ve 50,000IU/L veya LDH > 

1.5 ve 10 x N 

Seminom (olguların %10’u) 

5-yıllık PSK %67 

5-yıllık sağkalım %72 

Aşağıdaki kriterlerin tümü 

• Herhangi bir primer bölge 

• Akciğer dışı iç organ metastazı var. 

• Normal AFP 
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• Herhangi bir hCG değeri 

• Herhangi bir LDH değeri 

Kötü prognoz grubu 

Seminom dışı (olguların %16’sı)  

5-yıllık PSK %41 

5-yıllık sağkalım %48 

Aşağıdaki kriterlerden herhangi biri:  

• Mediastinal primer 

• Akciğer dışı iç organ metastazları var. 

• AFP > 10,000 ng/mL veya 

• hCG > 50,000 IU/L (10,000 ng/mL) veya  

• LDH > 10 x N 

Seminom  Hiçbir hasta kötü prognozlu olarak  

sınıflandırılmamaktadır 

 

*Kemoterapi öncesinde tedavi ile aynı günde tedavinin hemen 

öncesinde tümör belirteçleri değerlendirilmelidir.  

 

Evre 1 Hastalıkta Prognostik Göstergeler [29, 30] 

 

Tablo 4: Evre 1 Hastalıkta Prognostik Göstergeler 

Histolojik tip Seminom  

 

Seminom dışı 

 

Patolojik risk 

faktörleri 

Tümör boyutu 

Rete testis invazyonu 

Peritümöral dokuda 

lenfovasküler invazyon 

 

TESTİS TÜMÖRÜ TEDAVİSİ 

Kötü prognozlu hastalar üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, genel 

sağkalım, tedavi merkezinin hasta volümü  ile ilgilidir(hasta sayısı <5 

ise daha kötü) [31]. Bu nedenle yüksek hacimli merkezlerde tedavi 

önerilir. Hayatı tehdit eden yaygın hastalık durumlarında, 
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kemoterapiye hemen başlanmalıdır. Bu koşullarda orşiyektomi, klinik 

stabilizasyon sağlanana kadar ertelenebilir. 

GCNIS Tedavisi 

Soliter testis durumunda lokal radyoterapi (2 Gy'nin fraksiyonlarında 

18-20 Gy) önerilmelidir. RT leydig hücre yetmezliği riskinin 

artmasına neden olacaktır [32]. Çocuk sahibi olmak isteyen fertil 

hastalar radyasyon tedavisini erteleyebilir ve düzenli USG ile takip 

edilebilir. Kemoterapi önemli ölçüde daha az etkilidir ve kür oranları 

doza bağımlıdır. GCNIS teşhisi konulursa ve karşı testis sağlıklıysa, 

seçenekler orşiyektomi veya yakın gözlemdir, çünkü beş yılda TK 

geliştirme riski %50'dir [33]. 

Evre I Seminom Tedavisi 

Risk uyarlanmış tedavi uygulanır. 

İzlem: Klinik Evre I seminom kansere özgü sağkalım oranı, %99'un 

üzerindedir. Tümör boyutu < 4 cm ve stromal rete testis invazyonu 

olmayan düşük riskli hastalarda önerilir[34]. Dezavantajı yoğun takip 

programı nedeniyle hasta uyumu gerekmesi ve sık BT çekilmesi 

nedeniyle radyasyon maruziyetidir. 

Adjuvant kemoterapi: Tek doz kaboplatin ile onkolojik başarı 

sağlanır. Beş yıllık nükssüz ve genel sağkalım RT ile benzerdir [35]. 

Adjuvant RT: Adjuvant RT ile ilgili temel endişe, radyasyona bağlı 

ikincil germ hücre dışı malignitelerin uzun vadeli riskinin artmasıdır. 
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Rutin olarak uygulanmamaktadır. İzlem için uygun olmayan ve 

KT’nin kontrendike olduğu seçilmiş hastalarda uygulanabilir [36]. 

Evre I Non-seminom Tedavisi 

Tedavi seçenekleri, izlem, adjuvan kemoterapi veya retroperitoneal 

lenf nodu diseksiyonunu içerir. Tedaviye özgü nüks oranlarının yanı 

sıra akut ve uzun vadeli yan etkiler de dahil olmak üzere orşiyektomi 

sonrası tüm yönetim seçenekleri hakkında hasta bilgilendirilmelidir.  

Lenfovasküler invazyon varlığına göre izlem veya riske göre 

uyarlanmış tedavi uygulanır.   

Düşük riskli Evre IA (pT1, vasküler invazyon yok) hastalarda izlem 

seçeneği sunulmalıdır. Nükslerin %92'si ilk iki yıl içinde olur. Nükste 

hastaların yaklaşık %35'i normal serum tümör belirteç seviyelerine 

sahiptir ve relapsların %60'ı retroperitonda meydana gelir. nükseden 

hastaların %11'i büyük hacimli metastatik nükseden hastalık ile 

başvuracaktır [37]. 

İzleme istekli olmayan hastalarda bir kür sisplatin, etoposid, bleomisin 

(BEP) ile adjuvan kemoterapi önerilebilir.  

Yüksek riskli Evre IB (pT2-pT4) hastalarda bir kür BEP adjuvan 

kemoterapi önerilir [38]. Adjuvan KT isitemeyen hastalarda izlem 

önerilebilir. Adjuvan KT kontrendikasyonu olan ve izlemi kabul 

etmeyen seçilmiş hastalara sinir koruyucu retroperitoneal lenf nodu 

diseksiyonu (RPLND) önerilir [39]. Somatik-malign bileşenli post-

pubertal teratomlu erkeklerde primer RPLND önerilmelidir [40]. 
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Metastatik Germ Hücreli Testis Kanseri Tedavisi 

Önemli belirleyiciler: 

• Tümörün histolojisi 

• IGCCCG prognostik grupları 

• Serum belirteclerinin düşme hızı(Kötü prognostik grup)  

Evre 1S tedavisi: Orşiyektomi sonrası AFP veya b -hCG yükselir 

veya normale dönmezse kontralateral testis USG ile incelenmelidir. 

Gerçek Evre IS'in tedavisi, diğer iyi prognozlu metastatik non-

seminom (Evre IIA/B) ile aynı olmalıdır. 3 kür BEP veya dört kür EP 

ilk tercihtir [41]. 

Evre IIA/B seminom tedavisi: Serum belirteçleri normal olan ve 

retroperitoneal lenf düğümleri < 2 cm olan hastalar metastatik 

olmayabilecekleri için altı ila sekiz hafta tekrar evreleme yapılmaldır. 

Metastatik hastalık kesinleşmeden tedaviye başlanmamalıdır [42]. 

Evre II A/B seminomunun standart tarihsel tedavisi radyoterapi 

olmuştur. Evre IIA ve IIB'de önerilen radyasyon dozu, paraaortik ve 

ipsilateral iliyak lenf nodlarını kapsayan standart alan ile sırasıyla 30 

Gy ve 36 Gy'dir. Bunlarla Evre IIA ve IIB'de beş yıllık relapssız 

sağkalım oranları sırasıyla %92 ve %90'dır. Radyoterapiyi takiben 

kardiyovasküler olay riski ve ikinci maligniteler gibi uzun vadeli 

morbiditeler fazladır [43]. 

Şu anda kemoterapi, Evre II seminom için radyoterapiye tercih edilen 

alternatiftir. Tercih edilen KT rejimi 3 kür BEP veya bleomisine 
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kontrendikasyon olması durumunda veya daha yaşlı hastalar için 

alternatif olarak 4 kür etoposid ve sisplatin (EP)’dir. Günlük pratikte 

özellikle Evre IIB seminomda KT yaygın olarak kullanılan tedavidir 

[44]. 

Evre IIC/III seminom tedavisi: 

İyi prognozlu risk grubu: İyi prognozlu seminomda standart tedavi 

3xBEP veya 4xEP olmalıdır. Bleomisine kontrendikasyon olması 

durumunda 4xEP verilmelidir [45]. 

Orta prognozlu risk grubu: Orta riskli seminomlu hastalar için, 4xBEP 

veya bleomisn kontrendikasyonları olduğunda 4x VIP (etoposid, 

sisplatin, ifosfamid), bleomisin kontrendikasyonları olduğunda 

önerilen seçeneklerdir [46]. 

Evre IIA/B non-seminom tedavisi: Belirteç pozitif Evre IIA/B non-

seminom hastalık kemoterapi gerektirir.  Yüksek tümör belirteçleri 

olmayan klinik Evre IIA non-seminomda, deneyimli bir merkezde 

yapılmak koşuluyla sinir koruyucu RPLND önerilen başlangıç 

tedavisidir. Normal belirteçleri ve < 2 cm olan lenf düğümleri olan 

hastalar altı hafta sonra yeniden değerlendirilmelidir.  Tümörde 

büyüme varsa ve marker negatifse RPLND düşünülmeli [47].  Marker 

yükselmesi durumunda KT olarak üç kür BEP önerilmelidir.  

Evre IIC/III non-seminom tedavisi: 

İyi prognozlu risk grubu: İyi prognozlu hastalığı olan hastalarda 

metastatik hastalık için tercih edilen birincil tedavi 3xBEP’tir [48]. 
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Orta prognozlu risk grubu: Bu grupta, mevcut veriler standart tedavi 

olarak 4xBEP'i destekler [49]. 

Kötü prognozlu risk grubu: Bu grup hastalar için standart tedavi, 4x 

BEP’tir. Dört kür BEP’le hastalıksız 5 yıllık sağkalım 67%’dir. Dört 

siklus sisplatin, etoposid ve ifosfamid (PEI) benzer etkinliğe sahiptir, 

ancak daha miyelotoksiktir [50]. Bir kür BEP sonrası olumsuz bir 

tümör belirteci düşüşü olan hastalar daha yoğun bir kemoterapi 

rejimine geçirilmelidir [51]. 

TEDAVİ DEĞERLENDİRMESİ 

Kemoterapi indüksiyonu sonrası serum belirteçleri ve BT görüntüleme 

ile tedavi değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Rezidüel Tümör 

Seminom  

Rezidüel bir seminom kitlesi görüntüleme ve tümör belirteçleri ile 

izlenmeli ve boyutundan bağımsız olarak primer olarak rezeke 

edilmemelidir. AFP yüksekliği olanlar mikst GHT olarak kabul edilip, 

non-seminom gibi yönetilir ve gerekirse cerrahi rezeksiyon için 

düşünülür [52]. Yanlış pozitif AFP yükselmesi (örneğin kemoterapi 

sonrası karaciğer toksisitesi nedeniyle) dışlanmalıdır.  

Kemoterapiden  iki ay sonra taramalar planlandığında yanlış pozitif 

sonuçlar daha az sıklıkta görülür. Rezidüel kitlesi > 3 cm olan 

hastalarda FDG-PET yapılmalıdır. Rezidüel kitlesi < 3 cm olan 
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hastalarda FDG-PET kullanımı isteğe bağlıdır [53]. Kemoterapi 

sonrası bir kitle FDG-PET ile yeniden evrelemede boyut artışı 

olmaksızın pozitif kaldığında, altı hafta sonra tekrar FDG PET 

yapılmalıdır. Radyolojik kriterlere göre progresif hastalığı olan 

hastalarda  kurtarma tedavisi endikedir (genellikle kemoterapi veya 

radyoterapi) [54]. Rezidüel kitlesi olan ve daha fazla KT veya RT için 

kontrendikasyonları olan hastalarda cerrahi bir seçenek olabilir. 

Birinci basamak kemoterapiden sonra kalıcı olarak yüksek ve/veya 

ilerleyen β-hCG yüksekliği olan hastalarda kurtarma kemoterapisine 

geçilmelidir. β-hCG artışı olmayan ancak ilerleyici hastalığı olan 

hastalara, kurtarma kemoterapisi verilmeden önce histolojik 

doğrulama (biyopsi) yapılmalıdır. Yoğun fibrozis nedeniyle rezidüel 

seminom kitlelerinin çıkarılması son derece zor olabileceğinden 

RPLND endike olduğunda bu işlem deneyimli merkezlerce 

yapılmalıdır [54]. 

Non-seminom 

Birinci basamak BEP kemoterapisini takiben, rezidü kitlelerin 

yalnızca %6 ila %10'u aktif kanser içerir, %50'si postpubertal teratom 

ve %40'ı yalnızca nekrotik-fibrotik dokudan oluşur [55]. 

FDG-PET, kemoterapiyi takiben hastaları yeniden evrelemek için 

endike değildir. Tam radyolojik remisyonda RPLND endike değildir. 

Hiçbir tanı yöntemi, rezidü kitlelerin histolojisini doğru bir şekilde 

tahmin edemez. Bu nedenle, kesitsel kontrastlı BT görüntülemede en 

büyük aksiyal çapta > 1 cm rezidüel kitlesi olan tüm hastalarda, 
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rezeksiyon zorunludur. Cerrahi gerektiğinde, son kemoterapi 

döngüsünden sonra altı ila sekiz hafta içinde yapılmalıdır. < 1 cm 

rezidüel retroperitoneal kitlelerde cerrahinin rolü belirsizdir. İzlem 

yapılabilir. 15 yılda nüks oranı %9’dur [56]. 

Rezidü non-seminomda cerrahi yapılacaksa bilateral sinir koruyucu 

RPLND standart seçenektir. Yalnızca rezidüel tümörün rezeksiyonu 

(lumpektomi) yapılmamalıdır [56]. 

Multiple Rezidü 

Cerrahiye en büyük rezidünün olduğu bölgeden başlanmalıdır. 

Histoloji farklı bölgelerde farklılık gösterir. Retroperitoneal ve 

akciğerde eş zamanlı rezidü durumunda, retroperitonda fibro-nekrotik 

doku saptanırsa, akciğerdeki kitleler %90 aynı histolojiyi içerir [57]. 

Bilateral pulmoner lezyonlarda bir tarafata nekroz varsa, karşı taraf da 

%80 aynıdır. Histoloji %20 oranında farklılık gösterir [58]. 

Çaresizlik Cerrahisi 

Çaresizlik cerrahisi, kurtarma kemoterapisini takiben yanıt vermeyen 

veya ilerleyici (örneğin yükselen belirteçler) hastalığın rezeksiyonu 

anlamına gelir. Rezektabıl kitlelerin, önemli bir kısmında uzun vadede 

hastalıksızlık sağlayabilir [59]. 

TAKİP 

Takip farklı nüks risklerine göre üç ana takip gruba ayrılabilir [60]. 

1. Evre I seminom (Tablo 5) 
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2. Evre I non-seminom (Tablo 6) 

3. İyi ve orta prognozlu metastatik hastalık için adjuvan tedavi 

veya tam remisyon sonrası önerilen takip süreleri (Tablo 7) 

 

Tablo 5: Evre I Seminom 

İşlem  1. yıl 2. yıl  3. yıl  4-5. yıllar 5 yıldan 

sonra 

Tümör markerları 

ve fizik muayene 

2 kez 2 kez 2 kez 1 kez Sağkalım 

planına göre 

ileri yönetim Akciğer grafisi - - - - 

Abdominopelvik 

BT/MRG 

2 kez 2 kez Bir kez  

36. ayda 

Bir kez  

60. ayda 

 

Tablo : Evre I Non-seminom 

İşlem  1. yıl 2. yıl  3. yıl  4-5. yıllar 5 yıldan 

sonra 

Tümör 

markerları ve 

fizik muayene 

4 kez** 4 kez 2 kez 1-2 kez Sağkalım 

planına 

göre ileri 

yönetim Akciğer grafisi 2 kez 2 kez 1 kez LVI+ 

varığında 

60.ayda 

LVI+ ise 

Abdominopelvik 

BT/MRG 

2 kez 24. 

aylarda 

*** 

Bir kez  36. 

ayda* 

Bir kez  

60. ayda* 

*Uzlaşma grubu üyelerinin 50% since önerilen. 

** (LVI+) yüksek risk varlığında uzlaşma grubu üyelerinin az  bir 

kısmınca 6 kez önerilmektedir. 

***(LVI+) yüksek risk varlığında uzlaşma grubu üyelerinin büyük bir 

bölümünde 18.ayda ek BT önerilmektedir. 



309 | ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

Tablo 7: . İyi ve orta prognozlu metastatik hastalık için adjuvant 

tedavi veya tam remisyon sonrası önerilen takip süreleri  

İşlem  1. yıl 2. yıl  3. yıl  4-5. 

yıllar 

5 yıldan 

sonra 

Tümör 

markerları ve 

fizik muayene 

4 kez 4 kez 2 kez 2 kez Sağkalım 

planına 

göre ileri 

yönetim** Akciğer grafisi 1-2 

kez 

1 kez 1 kez 1 kez 

Abdominopelvik 

BT/MRG 

1-2 

kez 

24.aylarda Bir 

kez  

36. 

ayda 

Bir 

kez  

60. 

ayda 

Toraks BT 1-2 

kez* 

24.aylarda 

* 

Bir 

kez  

60. 

ayda 

* 

Bir 

kez  

60. 

ayda * 

 

*Tanı anında pulmoner metastaz durumunda abdominopelvik BT/MRI 

ile birlikte aynı zamanda 

**Rezidüel rezeke edilen dokuda teratom bulunması durumunda hasta 

üroonkoloğun takibinde olmalıdır. 
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RELAPS VE KEMOREZISTAN HASTALIKTA KURTARMA 

TEDAVISI 

Sisplatin bazlı kombinasyon kurtarma kemoterapisi, birinci basamak 

kemoterapiden sonra nüks eden hastaların yaklaşık %50'sinde uzun 

süreli remisyonlarla sonuçlanacaktır. Tercih edilen rejimler, sisplatin 

ve ifosfamid artı üçüncü bir ilaç: etoposid (PEI/VIP), paklitaksel (TIP) 

veya potansiyel olarak gemsitabin (GIP) dahil olmak üzere üç ajanlı 

bir rejimin dört kür verilmesidir [61]. Bu rejimleri karşılaştıran 

randomize kontrollü çalışma yoktur. Potansiyel ölümcül hematolojik 

toksisite riskleri nedeniyle, bu rejimler G-CSF(hematopoetik growth 

faktör) desteğiyle,  iyi eğitimli onkologlar tarafından verilmelidir. 

GEÇ RELAPS 

Geç nüks, başarılı primer tedavinin bitiminden, iki yıldan fazla bir 

süre sonra ortaya çıkar. Seminom ve non-seminom hastalarının 

sırasıyla %1.4 ve %3.2'sinde görülür. Tüm geç nüks eden seminom 

hastalarının canlı tümörü vardır. Bunlar kemoterapi ve radyoterapi ile 

tedavi edilebilir.  

Non-seminom hastalarında, tek başına veya kemoterapi ile kombine 

cerrahi rezeksiyona tercih edilmeldir. β-hCG'si hızla yükselen hastalar 

için kurtarma kemoterapisinden sonra cerrahi yeniden gözden 

geçirilebilir [47].  

Geç relapslarda tümör rezektabl değilse, tümör fenotipine dayalı 

kurtarma kemoterapisini yönlendirmek için histolojik değerlendirme 
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amacıyla biyopsi alınmalıdır. Hasta kurtarma kemoterapisine yanıt 

verirse, mümkünse ikincil cerrahi yapılmalıdır. Rezeke edilemeyen 

ancak lokalize refrakter hastalıkta, stereotaktik veya konvansiyonel 

radyoterapi düşünülebilir [62]. 

NADİR ERİŞKİN TESTİS TÜMÖRLERİ 

Seks Kord-Stromal Tümörler 

Seks kord-stromal tümörler nadirdir, ancak germ hücreli tümörlerden 

sonra en büyük ikinci primer testis tümör grubunu temsil eder. Bu 

tümörlerin küçük bir kısmı malign olduğundan, uygun tedavi için 

malignite ile ilişkili morfolojik özelliklerin kapsamlı bir 

değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Aşağıdaki özelliklerden iki veya daha fazlası malign potansiyel ile 

ilişkilidir: Boyut > 5 cm, infiltratif sınırlar, sitolojik atipi, on yüksek 

büyütme alanında üç veya daha fazla mitotik figür, vasküler invazyon 

ve nekroz [63]. 

Leydig hücreli tümörler: Leydig hücreli tümörler erişkin testis 

tümörlerinin yaklaşık %4'ünü oluşturur. %2,5'u metastatik potansiyele 

sahiptir. Jinekomasti ve daha nadiren Cushing Sendromu ile birlikte 

olabilirler. 

Testis koruyucu cerrahiden sonra lokal nüks oranı %7 olarak 

bildirilmiştir ve adjuvan tedavi seçenekleri önerilemez.  Metastatik 

hastalığı olan erkeklerin sağkalımı zayıftır ancak cerrahi ve sistemik 

tedaviye yanıt veren olgular bildirilmiştir [64]. 
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Sertoli hücreli tümörler: Sertoli hücreli tümörler, Leydig hücreli 

tümörlerden daha az yaygındır ve tüm testis neoplazmlarının yaklaşık 

%1'ini oluşturur. Metastatik potansiyel riski belirsizdir. Testis 

koruyucu cerrahiden sonra <%1'lik bir lokal nüks oranı bildirilmiştir 

ve adjuvan tedavi seçenekleri önerilemez. Metastatik hastalığı olan 

erkeklerin sağkalımı zayıftır ancak birkaç vakada cerrahiye yanıt 

bildirilmiştir [65]. 

Granüloza hücreli tümörler: Granüloza hücreli tümörler, erişkin  ve 

jüvenil tipleri vardır  ve çok nadirdir. Metastatik potansiyel riski 

belirsizdir. Testis koruyucu cerrahiden sonra %5'lik bir lokal nüks 

oranı bildirilmiştir ve hiçbir adjuvan tedavi seçeneği önerilemez. 

Juvenil granüloza hücreli tümörlerde metastatik hastalık hiç rapor 

edilmemişken, erişkin tip erkeklerde nadiren metastatik hastalık 

görülür. Metastatik hastalığı olan erkeklerin sağkalımı zayıftır ancak 

birkaç vakada cerrahi veya sistemik tedaviye yanıt bildirilmiştir [66]. 

Tekoma/fibroma: Bu tümörler testiküler parankimal stromadan veya 

tunika albugineadan köken alırlar. İyi huyludurlar. 
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1.EPİDEMİYOLOJİ 

Primer üretral karsinom nadir görülen bir kanser türü olup, tüm 

genitoüriner kanserler içinde %1’den daha az oranda görülür [1].( ICD 

kodu:C68.0) [2]. 2013 yılında, 28 Avrupa Birliği ülkesinde üretral 

karsinomun prevalansı 3986 vaka ve tahmini yıllık 1504 yeni vaka 

insidansı, erkek/kadın prevalansı 2.9:1 idi [3]. Ayrıca, SEER 

(Surveillance, Epidemiology and End Results) veritabanına göre 

primer üretral karsinom insidansı 75 yaşın üstündeki grupta 

(7.6/milyon) pik yaptığı tespit edilmişti. Hasta yaşına göre standadize 

edildiğinde, oran erkeklerde 4,3/milyon ve kadınlarda 1,5/milyon 

olup, 55 yaşın altındakilerde neredeyse ihmal edilebilir düzeydeydi 

(0,2/milyon) [4]. 

2. ETİYOLOJİ 

Erkek primer üretral karsinom için çeşitli predispozan faktörler 

tanımlanmış. Bunlar; üretral darlık [5,6], aralıklı kateterizasyon/ 

üretroplasti sonrası oluşan kronik irritasyon [7,9], radyoterapi (EBRT) 

[10], radyoaktif çekirdek implantasyonu [11], kronik üretral 

inflamasyon/ cinsel yolla bulaşan hastalıklara bağlı oluşan üretrit (örn; 

HPV-16 ilişkili kondilom) [12,13], ve liken sklerozis gibi 

hastalıklardır [6]. Kadın primer üretral karsinom için belirlenen risk 

faktörleri ise üretral divertikül [14-16] ve rekürren üriner sistem 

enfeksiyonlarıdır [17]. Orta-üretra askıları primer üretral karsinom 

riskini arttırmadığı gösterilmiştir [18]. Ayrıca Berrak hücreli 

Adenokarsinom (AK) konjenital orijinli görülebilir [19,20]. 
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3.HİSTOPATOLOJİ 

Hem RARECARE (Surveillance of Rare Cancers in Europe) projesi 

hem de SEER veritabanına göre en sık görülen primer üretral kanser 

%54-65 oranla üretranın ürotelyal karsinomu (ÜK) olduğu 

raporlanmıştır. Bunu Skuamöz hücreli karsinom (SHK) (%16-22) ve 

AK (%10-16) takip etmektedir [3,21]. Primer üretral karsinomu 

(ortalama yaş 73) olan 2.065 erkeğin değerlendirildiği bir SEER 

analizinde, ÜK'nin en yaygın (%78), SHK (%12) ve AK'nin (%5) 

önemli ölçüde daha az sıklıkta olduğunu bulmuştur [22]. Kadınlarda, 

AK daha sık görülen histolojidir (%38-46.7), bunu SHK (%25,4-28), 

ÜK (%24,9-28) ve diğer histolojik oluşumlar (%6) takip eder [23,24]. 

4.EVRELEME VE SINIFLAMA SİSTEMİ 

4.1 Tümör, Nod, Metastaz (UICC/TNM) evreleme sistemi  

Erkeklerde ve kadınlarda üretral karsinom, TNM sınıflamasının 8. 

baskısına göre sınıflandırılır [9] (Tablo 1). Prostatik ÜK için ayrı bir 

TNM evreleme sistemi olduğu unutulmamalıdır [9]. Dikkate alınması 

gereken diğer bir konu ise, üretral divertikülde periüretral kas 

bulunmadığından evre T2 uygulanamaz [25]. 
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Tablo 1. Üretral karsinom TNM sınıflaması  

T- Primer tümör 

TX Primer tümör değerlendirilemedi 

T0 Tümör yok  

Üretra (ERKEK KADIN) 

Ta  İnvaziv olmayan papiller, polipoid veya verrüköz karsinom 

Tis Karsinoma in situ 

T1 Tümörün subepitelyal bağ doku invazyonu 

T2 Tümörün korpus spongiosum, prostat, periüretral dokuya invazyonu (herhangi 

birinin tutulumu) 

T3 Tümörün korpus kavernosum, prostatik kapsül, anterior vajina, mesane boynuna 

(prostat dışına yayılım) invazyonu (herhangi birinin tutulumu) 

T4 Tümörün diğer komşu organlara invazyonu (mesane invazyonu) 

Prostatın ürotelyal karsinomu (transizyonel hücreli ) 

Tis pu  Karsinoma insitu, Prostatik üretra tutulumu 

Tis pd Karsinoma insitu, Prostatik kanalların(ducts) tutulumu 

T1 Tümörün subepitelyal bağ doku invazyonu (sadece prostatik üretra tutulumu 

yapan tümörler) 

T2 Tümörün prostatik stroma, korpus spongiosum, periüretral kaslara invazyonu  

T3 Tümörün korpus kavernosum, prostatik kapsül, , mesane boynuna (prostat dışına 

yayılım) invazyonu (herhangi birinin tutulumu) 

T4 Tümörün diğer komşu organlara invazyonu (mesane veya rektum invazyonu) 

N – Bölgesel (rejyonel) Lenf nodları 
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NX Bölgesel lenf nodu değerlendirilemedi 

N0 Bölgesel lenf nodu yok 

N1 Tek lenf noduna metastaz 

N2 Multipl lenf nodu metastazı 

M – Uzak metastaz 

M0 Uzak metastaz yok 

M1 Uzak metastaz 

 

4.2 Tümör evresi 

 

Ürotelyal karsinomları üç farklı dereceye (G1-G3) ayıran 1973 tarihli 

eski Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) derecelendirme sistemi, 2004 

yılında değiştirilmiştir [26]. Ürotelyal olmayan üretral karsinom, iyi 

diferansiye (G1), orta derecede diferansiye (G2) ve kötü diferansiye 

tümörler (G3) arasında ayrım yapan bir sistem tarafından 

derecelendirilir. Tablo 2, DSÖ 1973 ve 2004 sistemlerine göre farklı 

derecelendirme sistemlerini listeler [26]. 2004 sınıflandırması, yeni 

2016 WHO sınıflandırmasına karşılık gelir [27]. 

Ürotelyal Üretral Karsinom 

PUNLMP 
Düşük malignite potansiyelli 

papiller ürotelyal neoplazm 

Düşük derece İyi diferansiye 

Yüksek derece Kötü diferansiye 
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Tablo 2. Ürotelyal ve non-ürotelyal primer üretral karsinomun 

histopatolojik derecelendirmesi 

Non-Ürotelyal üretral karsinom 

Gx Tümör derecesi değerlendirilemez 

G1 İyi diferansiye 

G2 Orta diferansiye 

G3 Kötü diferansiye 

 

5. TANI VE EVRELEME 

5.1 Öykü 

Klinik olarak belirgin hale geldiklerinde, primer üretral karsinomlu 

hastaların çoğu (%45-57), lokal olarak ilerlemiş hastalık (T3/T4) ile 

ilişkili semptomlarla başvurur [28].  İlk başvuruda, vakaların %62 

kadarında makroskobik hematüri veya kanlı üretral akıntı 

bildirilmiştir. Lokal olarak ilerlemiş hastalığın diğer semptomları 

arasında; ekstra üretral kitle (%52), mesane çıkışı obstrüksiyonu 

(%48), pelvik ağrı (%33), üretrokutanöz fistül (%10), apse oluşumu 

(%5) veya disparoni görülebilir [29]. 

5.2 Fizik Muayene 

Erkeklerde fizik muayene, şüpheli endurasyonlar veya kitleler için dış 

genital organların palpasyonunu ve parmakla rektal muayeneyi 

içermelidir [28]. Kadınlarda, özellikle primer irritatif veya obstrüktif 

işeme şikayeti olanlarda, üretranın dikkatli muayenesi ve palpasyonu 
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ile daha ileri pelvik muayene yapılmalıdır. Ayrıca lokal klinik 

evreleme ve kolorektal veya jinekolojik malignite varlığını dışlamak 

için gerektiğinde genel anestezi altında bimanuel muayene 

yapılmalıdır. Lokasyonu, boyutu ve mobiliteyi tanımlayan genişlemiş 

LN'lerin varlığını değerlendirmek için iki taraflı inguinal palpasyon 

yapılmalıdır [29]. 

5.3 Üriner Sitoloji 

Primer üretral karsinom şüphesi olan vakalarda idrar örneklerinin 

sitolojik değerlendirmesi Paris sistemine göre yapılmalıdır [30]. 

Duyarlılığı %55 ile %59 arasında değiştiğinden, üriner sitolojinin 

primer üretral karsinomdaki rolü sınırlıdır [31]. Tespit oranları, altta 

yatan histolojik varlığa bağlıdır. Erkek hastalarda ÜK ve SHK için 

duyarlılık sırasıyla %80 ve %50 olarak bildirilirken, kadın hastalarda 

duyarlılık SHK için %77 ve ÜK için %50 olarak bulunmuştur [31]. 

5.4 Tanısal üretrosistoskopi ve Biyopsi 

Tanısal üretrosistoskopi ve biyopsi, tümörün kapsamı, yerleşimi ve 

altta yatan histoloji açısından primer değerlendirmeyi sağlar [32]. 

Cerrahi sınırların doğru patolojik değerlendirmesini sağlamak için 

biyopsi bölgeleri (proksimal/distal uç) işaretlenmeli ve klinik 

bilgilerle birlikte patoloğa gönderilmelidir. İlgili tüm bilgileri elde 

etmek için biyopsi örneğinin toplanması, işlenmesi ve 

değerlendirilmesi, ICCR tarafından bildirilen tavsiyelere uymalıdır 

[26]. 
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5.5 Görüntüleme 

Üretral karsinomun radyolojik görüntülemesi, lokal tümör yayılımını 

değerlendirmeyi, lenfatik ve uzak metastatik yayılımı tespit etmeyi 

amaçlar. BT’nin klinik tümör boyutu ve nodal evrelemeyi öngörme 

gücünü, nihai patoloji sonucuyla kıyaslayan çok merkezli yakın tarihli 

bir çalışmada, BT’nin doğruluğu sırasıyla %72.9 ve %70.6 olarak 

bulunmuştur [33]. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), özellikle 

inguinal ve pelvik LN'lere odaklanarak, lokal tümör yayılımını ve 

bölgesel LN metastazlarının varlığını değerlendirmek için 

kullanılabilir [34-36]. Bilgisayarlı tomografi, uzak evreleme için 

kullanılabilir, invaziv hastalığı (> cT1N0M0) olan tüm hastalarda 

toraks ve abdomen BT ile değerlendirilmesi gerekir [37]. 

Ürotelyumun geri kalanının görüntülenmesi gerekiyorsa, BT ürografi 

yapılmalıdır [38]. Lokal evreleme için, MRG'nin neoadjuvan 

kemoradyoterapiye tümör yanıtını izlemek ve egzentrasyon cerrahisi 

öncesi lokal hastalığın yaygınlığını değerlendirmek için doğru bir araç 

olduğuna dair kanıtlar vardır [39]. 

5.6 Bölgesel Lenf Nodu 

Üretral karsinomda, penis kanserinin (%41) [40] aksine, büyümüş 

LN'ler sıklıkla metastatik hastalığı temsil eder (%84) [41-43]. 

Erkeklerde, ön üretradan gelen lenfatikler, yüzeysel ve derin inguinal 

LN'lerine ve ardından pelvik (eksternal, obturator ve internal iliak) 

LN'lere drene olur. Tersine, posterior üretranın lenfatik damarları 

pelvik LN'lere drene olur. Kadınlarda, proksimal üçte birinin lenfi 
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pelvik LN zincirlerine drene olurken, distal üçte ikisi başlangıçta 

yüzeysel ve derin inguinal lenf nodlarına drene olur [44,45]. 

6. PROGNOZ 

6.1 Primer Üretral Karsinom Sonrası Uzun Dönem Sağkalım 

Sonuçları 

RARECARE projesine göre, Avrupa'da üretral karsinomlu hastalarda 

bir ve 5 yıllık rölatif genel sağkalım (GS) oranları sırasıyla %71 ve 

%54'tür [3]. Daha uzun takip sonuçlarının bildirildiği SEER veri 

tabanında, primer üretral karsinomun nadir patolojik tiplerinde (n = 

257) ve yaygın patolojik gruplarda (n = 2651) prognostik faktörleri 

karşılaştıran bir analiz, 10 yıllık OS oranlarını sırasıyla %42.4 ve 

%31.9 olarak raporlamıştır [46]. Beş ve on yıllık kansere özgü 

sağkalım (KÖS) oranları sırasıyla %68 ve %60 idi [11]. Yaş (> 60 

yaş), ırk (diğer vs beyaz ırk), T evresi (T3/T4'e vs Ta-T2'ye karşı) ve 

M evresi (M1 vs M0), nadir görülen varyant patolojisi olan hastalarda 

OS ve CSS için bağımsız prognostik risk faktörleriydi [46]. 

6.2  Primer üretral karsinomda sağkalım prediktör faktörleri 

Avrupa'da 5 yıllık GS oranı cinsiyetler arasında önemli ölçüde 

farklılık göstermemektedir [3, 24]. Primer üretral karsinomlu 

hastalarda azalmış sağkalımın prognostik faktörleri şunlardır: 

• İleri yaş (>65 ) ve siyahi ırk [3,24,47,48]; 

• Tümör noyutu ve proksimal tümörün yeri [22]; 

• Evre, derece, nodal tutulum [42,48] ve metastaz [22]; 
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• Cerrahi tedavi modalitesi ve tedavinin kapsamı [22,47,48]; 

• Altta yatan histoloji 

• Konkomitan mesane kanseri varlığı [30]; 

• Rekürrensin yeri (üretral vs non-üretral) [50]; 

 

Bu sonuçlar yorumlanırken bazı sınırlamalar göz önünde 

bulundurulmalıdır. Örneğin Derksen, J.W., ve ark.çalışmasında, hasta 

popülasyonu azdı (n = 91) [49]. 

7. HASTALIK YÖNETİMİ 

7.1 Lokalize Primer Üretral Karsinomlu Erkek Hastalarda 

Tedavi 

Önceleri, erkek distal üretral karsinom tedavisi,penil kanser prosedürü 

gibi geniş bir güvenli cerrahi sınır ile primer lezyonun agresif cerrahi 

eksizyonu ile yapılırdı [29]. Distal üretral tümörler, proksimal 

tümörlere kıyasla önemli ölçüde daha iyi sağkalım oranları sergiler 

[51]. Bu nedenle, distal üretral karsinom tedavisinin optimize 

edilmesi, onkolojik güvenliği korurken fonksiyonel sonucu ve yaşam 

kalitesini (QoL) iyileştirmek için klinisyenlerin odak noktası haline 

geldi. Bir retrospektif seride, uygun penis koruyucu cerrahi ve klinik 

şüpheli lenf nodlarının (iliak/ inguinal) diseksiyonu yapılan pT1-3N0-

2 distal üretral karsinomlu erkeklerde, <5mm rezeksiyon sınırı olsa 

dahi lokal nükse dair kanıt bulamamışlar (Ortanca takip :17-37 ay) 

[52]. Penis koruyucu cerrahinin fizibilitesi için benzer sonuçlar, son 

serilerde de bildirilmiştir [53,54]. Bununla birlikte, distal üretral 

karsinom için penis koruyucu cerrahi ile tedavi edilen hastalardan 
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oluşan bir seride, pozitif proksimal sınırları olan hastalarda daha 

yüksek bir progresyon riski bildirmiştir; bu, primer tümörün 

lenfovasküler ve perinöral invazyonu olan vakalarda daha sık 

gözlenmiştir [55]. 

7.2 Lokalize Primer Üretral Karsinomlu Kadın Hastalarda 

Tedavi 

7.2.1 Üretrektomi ve Üretra Koruyucu Cerrahi 

Lokalize üretral karsinomu olan kadınlarda, en yüksek lokal tedavi 

şansını sağlamak için, primer radikal üretrektomi, tüm periüretral 

dokuyu, iki taraflı ve distale dek bulbokavernosus kası,simfizis pubis 

ve mesane boynuna kadar tüm komşu yumuşak dokuları da içerecek 

şekilde çıkarılmalıdır.Primer distal üretral lezyonlar için mesane 

boynunun kapatılması ve apendikovezikostominin kadınlarda tatmin 

edici fonksiyonel sonuçlar sağladığı gösterilmiştir [29]. 

Önceki birkaç çalışmada, distal üretral tümörleri olan kadınlarda alt 

üriner sistemin bütünlüğünü ve işlevini korumak amacıyla üretra 

koruyucu cerrahi ± RT ile primer üretrektomi kıyaslanmış, ortanca 

takip süresi 153-175 ay olan daha uzun süreli serilerde, intraoperatif 

frozen analizi ile parsiyel üretrektomi yapılan kadınlarda lokal nüks 

oranları %22-60'dı, > 2 cm'lik distal sleeve rezeksiyon, daha sonra ek 

rekonstrüktif cerrahi gerektiren hastaların %42'sinde sekonder üriner 

inkontinans ile sonuçlanmıştır [56,57]. 



333 | ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

Ablatif cerrahi teknikler, yani küçük distal üretral tümörler için 

kullanılan transüretral rezeksiyon (TUR) veya lazer de KÖS oranı 

%50 ile %16'lık önemli lokal başarısızlık oranlarıyla sonuçlanmıştır. 

Bu, distal üretral karsinomlu kadınlarda lokal ve sistemik progresyonu 

önlemek için lokal tümör kontrolünün kritik rolünü vurgulamaktadır 

[56]. 

7.2.2 Radyoterapi 

Kadınlarda RT, 91-105 aylık orta süreli takipli birkaç eski seride 

araştırılmıştır. Ortalama kümülatif 65 Gy (40-106 Gy aralığında) 

dozla, 5 yıllık lokal kontrol oranı %64 ve 7 yıllık KÖS %49 idi. Lokal 

başarısızlıkların çoğu (%95) primer tedaviden sonraki ilk iki yıl içinde 

meydana geldi. Üretral tümör tutulumunun kapsamı, lokal tümör 

kontrolünde bağımsız olarak ilişkili tek parametre olarak bulunurken, 

RT tipi (EBRT vs insterstisyel brakiterapi) etkili değildi. [58]. Bir 

çalışmada, EBRT'ye brakiterapi eklenmesi lokal nüks riskini 4,2 kat 

azaltmıştır [59]. Dikkat çekici bir şekilde, lokal kontrole ulaşanlarda 

pelvik toksisite de önemli oranda görülmüştü (%49). Bildirilen 

komplikasyonların %30'u şiddetli olarak derecelendirildi ve bunlar; 

üretral stenoz, fistül, nekroz, sistit ve/veya kanamaydı [58]. 
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7.3 Lokal ileri hastalıkta her iki cinsiyet için multimodal tedavi 

7.3.1 Giriş 

Primer üretral karsinomda multimodal tedavi, definitf cerrahiye ek RT 

ve/veya kemoterapiden oluşur [60]. Umut verici sonuçlara rağmen, 

lokal ileri hastalıkta multimodal tedavi günlük pratikte genellikle 

kullanılmaz (%16) [60-63]. Yakın tarihli bir çalışmada monoterapinin, 

evre, histoloji, cinsiyet ve tedavi yılı gibi faktörler değerlendirildikten 

sonra rekürrenssiz sağkalımda azalma sağladığı görülmüştür (p = 

0.017). Zamanla kullanımı azalmıştır [64]. 

7.3.2 Preoperatif  Sisplatin bazlı kemoterapi 

Retrospektif çalışmalar, modern sisplatin bazlı kombinasyon 

kemoterapi rejimlerinin, ileri evre primer üretral karsinomda LN 

pozitif hastalıkta bile uzun süreli sağkalım sağlayabileceğini 

bildirmiştir. Ayrıca, lokal ileri üretral karsinomlu hastalarda uzun 

süreli sağkalım elde etmek için kemoterapi sonrası cerrahinin kritik 

rolünü vurgulamışlardır. 124 hastadan oluşan bir seride, 39'u (%31) 

ilerlemiş primer üretral karsinom için perioperatif platin bazlı 

kemoterapi ile tedavi edildi (12 hasta neoadjuvan kemoterapi, altı 

hasta neoadjuvan kemoradyoterapi ve 21 adjuvan kemoterapi aldı). 

Lokal ileri primer üretral karsinom (≥cT3 ve/veya cN+) için 

neoadjuvan kemoterapi veya kemoradyoterapi alan hastaların, adjuvan 

kemoterapi olsun veya olmasın önceden ameliyat edilenlere kıyasla 

daha iyi sağkalım gösterdiği görülmüştür [65]. İleri evre primer üretral 

karsinomlu 44 hastayı içeren bir başka retrospektif seride, altta yatan 
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histolojik alt tipe göre preoperatif olarak sisplatin bazlı kombinasyon 

kemoterapisi alan 21 hastada sonuçlar bildirilmiştir. Çeşitli rejimler 

için genel yanıt oranı %72 ve medyan GS 32 aydı [41]. 

7.3.3 Lokal ileri Üretra Skuamöz Hücreli Karsinomunda 

kemoradyoterapi 

Lokal ileri SHK'de cerrahiye alternatif olarak lokal RT ile eşzamanlı 

kemoterapinin klinik uygulanabilirliği birkaç seride bildirilmişti. Bu 

yaklaşımın amacı genital korumayı sağlamaktır [66-70]. En büyük ve 

yakın zamanda güncellenen retrospektif seri, iki siklus 5-florourasil ve 

mitomisin C ile eşzamanlı EBRT ile tedavi edilen üretranın primer 

lokal ileri SHK'si olan 25 hastada sonuçları bildirdi. Hastaların 

%80’inde primer kemoradyoterapi sonrası %80 tam yanıt gözlendi. 5 

yıllık GS ve hastalığa özgü sağ kalım sırasıyla %52 ve %68’di. 

Güncellenmiş bu seride, kurtarma cerrahisi, yanıtsız veya lokal 

başarısız hastalarda yapılabileceği ancak bunun da sağ kalıma 

katkısının olmayacağı bildirilmiştir [66]. Adjuvan RT ve cerrahi ile 

tek başına cerrahi ile tedavi edilen lokal ileri üretral karsinomlu 

hastalarda yapılan geniş bir retrospektif kohort çalışması, RT 

eklenmesinin GS'yi iyileştirdiğini göstermiştir [71]. 

7.3.4 Primer Üretral karsinom nüksünde primer cerrahi 

sonrası kurtarma tedavisi 

Çok merkezli bir çalışmada, primer olarak cerrahi ile tedavi edilen ve 

tekrarlayan soliter veya konkomitan üretral hastalık için cerrahi veya 

RT bazlı kurtarma tedavisi ile hastaların, primer tedaviden sonra hiç 
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nüks gelişmeyen hastalarla benzer sağkalım oranları gösterdiğini 

bildirmiştir [50]. 

7.3.5 Bölgesel lenf nodu tedavisi 

Üretral karsinomda nodal kontrol, bölgesel LN diseksiyonu [30], RT 

[58] veya kemoterapi [43] ile sağlanabilir. Halen, üretral karsinomalı 

tüm hastalarda profilaktik bilateral inguinal ve/veya pelvik LND'yi 

destekleyen net bir kanıt yoktur [54]. Bununla birlikte, klinik olarak 

genişlemiş inguinal/pelvik LN'leri veya invaziv tümörleri olan 

hastalarda, sınırlı hastalıkta kür hala elde edilebildiğinden bölgesel 

LND başlangıç tedavisi olarak düşünülmelidir [30]. Yakın zamanda, 

invaziv üretral SHK ve cN1-2 hastalığı olan hastalarda inguinal 

LND'nin GS yararı sağladığı gösterilmiştir [45]. 

7.4 Prostatın ürotelyal karsinomunda tedavi 

Prostatik üretral karsinomda radikal TUR ve daha sonra BCG tedavisi 

Ta ve Tis patolojisi olan hastalarda lokal konservatif tedavi olarak 

uygulanabilir [72]. Ayrıca, BCG instilasyonu öncesi yapılan TUR, 

tedaviye tam yanıt oranını yapılmayanlara göre arttırır (%95 vs %66) 

[73]. Duktal veya stromal invazyonu olan hastalarda TUR’un 

“understage” riski yüksektir [74]. Prostatik kanal tutulumu olan 

hastalarda BCG yanıtı çalışmalarda, %57-75 gibi geniş bir değişkenlik 

göstermektedir [72,75]. Önceki çalışmalarda prostatik kanal tutulumu 

olan hastalarda radikal sistoprostatektominin onkolojik sonuçlarının 

daha üstün olduğu rapor edilmiştir [76,77]. Radikal sistoprostatektomi 

ve lenf nodu diseksiyonu yapılan hastalarda, hastaların %50’sinde lenf 
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nodu pozitifliği görüldüğü bunların büyük bir kısmının da iliak 

bifurkasyonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir [78]. 

7.5 Metastatik Hastalık 

Primer üretral karsinom hastalarında metastatik hastalığın yönetimini 

değerlendiren net bir veri yoktur. Metastatik hastalığın sistemik 

tedavisi, tümör histolojisi baz alınarak düzenlenmelidir. Üretral 

karsinom hastalarında immünoterapi çalışmaları yapılmış ancak 

şimdiye kadar yanıt oranları açısından subgrup sonuçları belirsizdir 

[79]. 

Ek olarak, primer üretral karsinomda cerrahi dahil lokal palyatif tedavi 

stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek önem arz etmektedir ve bu, 

seçilmiş ileri evre kanserli hasta grubunda hayat kalitesi üzerinde 

olumlu etki gösterdiği gösterilmiştir [80]. 
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Primer Üretral Karsinom Yönetimi 
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TAKİP 

Düşük primer üretral karsinom insidansı göz önüne alındığında, takip 

sistematik olarak araştırılmamıştır. Bu nedenle, sürveyans rejimlerini 

hastaların bireysel risk faktörlerine göre uyarlamak makul 

görünmektedir . Üretra koruyucu cerrahi uygulanan hastalarda, 

spesifik veri olmamasına rağmen üriner sitoloji, üretrosistoskopi ve 

kesitsel görüntüleme ile daha kapsamlı bir takibin savunulması 

ihtiyatlı görünmektedir. 
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EPİDEMİYOLOJİ 

Ürotelyal karsinomlar (ÜK), gelişmiş ülkelerde en sık görülen altıncı 

tümördür [1]. Alt (mesane ve üretra) ve/veya üst (piyelokaliks 

boşlukları ve üreter) idrar yollarında yer alabilirler. Mesane tümörleri 

ÜK'lerin %90-95'ini oluşturur ve en sık görülen üriner sistem 

malignitesidir [2]. Üst üriner sistem ÜK'leri nadirdir ve batı ülkelerinde 

tahmini yıllık insidans 100.000 kişi başına yaklaşık iki vaka ile UK'lerin 

sadece %5-10'unu oluşturur [1]. Bu oran son birkaç yılda artmıştır [3]. 

Piyelokaliks tümörleri üreter tümörlerinden yaklaşık iki kat daha sıktır 

ve multifokal tümörler vakaların yaklaşık %10-20'sinde bulunur [4]. 

Üst traktın eş zamanlı karsinoma in situ varlığı %11 ile 36 arasındadır 

[3]. Vakaların %17'sinde eşzamanlı mesane kanseri mevcuttur [5]. 

Amerikalı erkeklerin %41'inde, Çinli erkeklerin ise sadece %4'ünde 

önceden mesane kanseri öyküsü bulunur [6]. Bu, genetik ve epigenetik 

faktörlerle birlikte, Asyalı hastaların neden diğer etnik gruplara kıyasla 

daha ileri ve daha yüksek dereceli hastalık gösterdiğini açıklayabilir [3]. 

Tedaviyi takiben mesanede nüks, ÜSÜK hastalarının %22-47'sinde, ilk 

tümör derecesine [7] bağlı olarak, karşı taraf üst üreterde %2-5'te 

meydana gelir [8]. 

ÜSÜK ile başvuran hastaların yaklaşık üçte ikisi tanı anında invaziv 

hastalığa sahiptir [9]. Hastaların yaklaşık %9'u metastaz ile başvurur 

[3,10]. Üst üriner sistem ÜK'leri 70-90 yaşlarındaki bireylerde en 

yüksek insidansa sahiptir ve erkeklerde iki kat daha sıktır [11]. 
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ETİYOLOJİ 

ÜSÜK'ün gelişiminde bir dizi çevresel faktör rol oynamaktadır [4,12]. 

Sigara ve aristolokik asit dışında, bu faktörlerin nedensel rolünü 

destekleyen yayınlanmış kanıtlar güçlü değildir. Tütün maruziyeti, 

ÜSÜK geliştirme göreceli riskini 2.5'ten 7.0'a yükseltir [13-15]. 

Tayvan'da, içme suyunda arsenik varlığı, geçici olarak ÜSÜK ile 

ilişkilendirilmiştir [16]. Aristolochia bitkileri tarafından üretilen bir 

nitrofenantren karboksilik asit olan Aristolokik asit, üriner sistem 

üzerinde birçok etki gösterir. Aristolokik asit, renal proksimal tübüllere 

geri dönüşümsüz olarak zarar vererek kronik tübülointerstisyel 

hastalığa yol açarken, bu kimyasal kanserojenin mutajenik özellikleri 

ağırlıklı olarak ÜSÜK'e yol açar [17-19]. Aristolokik asit mesane 

kanseri, renal hücreli karsinom, hepatosellüler karsinom ve intrahepatik 

kolanjiokarsinom ile ilişkilendirilmiştir [20]. 

Alkol tüketimi ÜSÜK gelişimi ile ilişkilidir. Büyük bir vaka kontrol 

çalışması (1,569 vaka ve 506.797 kontrol), hiç içmeyenlere kıyasla, hiç 

içenlerde ÜSÜK riskinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu 

kanıtlamıştır (OR: 1.23; %95 GA: 1.08–1.40, p = 0.001). Hiç 

içmeyenlerle karşılaştırıldığında, UTUC için risk eşiği > 15 g alkol/gün 

olarak bulunmuştur [21]. 

HİSTOLOJİK SINIFLAMA  

Üst üriner sistem tümörleri hemen her zaman ürotelyal karsinomlardır 

ve saf ürotelyal olmayan histoloji nadirdir [22,23]. Bununla birlikte, 

ÜSÜK'lerin yaklaşık %25'inde varyantlar mevcuttur [24,25]. Üriner 
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sistemin saf skuamöz hücreli karsinomunun sıklıkla kronik inflamatuar 

hastalıklar ve ürolitiazisten kaynaklanan enfeksiyonlarla ilişkili olduğu 

varsayılır [26,27]. Farklı skuamöz diferansiyasyonlu ürotelyal 

karsinom, vakaların yaklaşık %15'inde mevcuttur [26]. Ürotelyumun 

keratinize skuamöz metaplazisi, skuamöz hücreli kanserler için bir risk 

faktörüdür. Değişken histolojiye sahip üst üriner sistem ÜK'lari yüksek 

derecelidir ve saf ÜK ile karşılaştırıldığında daha kötü prognoza 

sahiptir [25,28,29].  

EVRELEME VE DERECELENDİRME SİSTEMLERİ 

Renal pelvis ve üreter evrelemesi için 2017 UICC TNM (Tümör, Lenf 

düğümü, Metastaz) Sınıflaması kullanılmaktadır (Tablo 1) [30]. 

 TÜMÖR DERECESİ 

2004/2016 DSÖ sınıflandırması, invazif olmayan tümörler arasında 

ayrım yapar:  

• Düşük malignite potansiyelli papiller ürotelyal neoplazi,  

• Düşük dereceli karsinom  

• Yüksek dereceli karsinom 
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Tablo 1 Üst Sistem Ürotelyal Hücreli Karsinomu İçin TNM 

Sınıflandırması 2017 

T  -    Primer tümör 

Tx     Primer tümör değerlendirilememektedir 

T0     Primer tümör kanıtı yok 

             Ta Non-invaziv papiller karsinom 

             Tis Karsinoma in sutu 

T1     Subepitelyal bağ dokusu invazyonu  

T2     Kas dokusu invazyonu  

T3     (Renal pelvis): Tümör kas tabakasını geçmiş, peripelvik yağ 

doku veya renal parankim        invazyonu  

         (Üreter): Tümör kas tabakasını geçmiş, periüreteral yağ dokusu 

invazyonu 

T4     Komşu organlara ya da böbreği geçip perinefrik yağ dokusuna 

invazyon 

N- Bölgesel Lenf Nodu 

Nx     Bölgesel lenf düğümleri değerlendirilememektedir 

N0     Bölgesel lenf düğümlerine metastaz yok 

N1     En büyük boyutu ≤2 cm olan tek lenf düğümüne metastaz 

N2     Boyutu >2 cm olan tek veya çok sayıda lenf düğümü metastazı 

M –    Uzak metastaz 

M0     Uzak metastaz yok 

M1     Uzak metastaz var 
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TEŞHİS 

SEMPTOM 

ÜSÜK tanısı asemptomatik veya semptomatik olabilir. En sık görülen 

semptom mikroskopik veya makroskopik hematüridir (%70-80) 

[31,32]. Kanamaya bağlı pıhtı veya tümör dokusu obstrüksiyonuna 

bağlı, daha az sıklıkla lokal büyümeye bağlı yan ağrısı, vakaların 

yaklaşık %20-32'sinde ortaya çıkar [32,33]. ÜSÜK ile ilişkili sistemik 

semptomlar (anoreksiya, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, ateş, gece 

terlemesi veya öksürük dahil), daha kötü bir prognozla ilişkili 

metastazların değerlendirilmesini gerektirmelidir [33]. 

GÖRÜNTELEME 

1) BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 

Bilgisayarlı tomografi (BT) ürografisi, mevcut görüntüleme teknikleri 

arasında en yüksek tanısal doğruluğa sahiptir [34]. Bir  meta-analizi 

sonucunda ÜSÜK için BT ürografinin duyarlılığını %92 (CI: 0.85-0.96) 

ve özgüllüğü %95 (CI: 0.88-0.98) dir [35]. 

2) MAGNETİK REZOSANS ÜROGRAFİ  

Manyetik rezonans (MR) ürografi, BT ürografisi uygulanamayan 

hastalarda endikedir. < 2 cm tümörler için kontrast enjeksiyonundan 

sonra MR ürografinin duyarlılığı %75'tir [36]. Bilgisayarlı tomografi 

ürografisi, MR ürografiye kıyasla ÜSÜK'ün tanı ve evrelemesinde daha 

duyarlı ve özgüldür [37]. 

3) SİSTOSKOPİ 

Üretrosistoskopi, eşlik eden mesane kanserini ekarte etmek için ÜSÜK 

tanısının ayrılmaz bir parçasıdır [3,5]. 
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4) SİTOLOJİ 

Sitoloji pozitifliği, mesane sistoskopisi normal olduğunda ve mesane, 

prostat üretrasında karsinoma in sutu (CIS) yokluğunda yüksek dereceli 

ÜSÜK varlığını gösterebilir [2,38, 39]. Sitoloji, ÜSÜK için mesane 

tümörlerinden daha az duyarlıdır [40]. 

 5) TANISAL ÜRETEROSKOPİ 

Flexible üreteroskopi (URS) üreter, renal pelvis ve toplayıcı sistemin 

görüntülenmesi ve şüpheli lezyonların biyopsisi için kullanılır. URS 

kullanılarak tümörün varlığı, görünümü ve boyutu belirlenebilir. Ek 

olarak, üreteroskopik biyopsiler, örnek boyutundan bağımsız olarak, 

vakaların %90'ından fazlasında tümör derecesini belirleyebilir [41]. 

UZAK METASTAZ GÖRÜNTELEME 

Herhangi bir tedaviden önce, uzak metastazların ekarte edilmesi esastır. 

Uzak organ metastaz taramasında bilgisayarlı tomografi tercih edilen 

görünteleme şeklidir. Önerilen görünteleme toraks ve abdominal 

BT’dir [35]. 

 PROGNOSTİK FAKTÖRLER 

İnvaziv ÜSÜK prognozu genellikle çok kötüdür [42]. Başlıca 

prognostik faktörler Şekil 1’de listelenmiştir. 
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Şekil 1 Üst Üriner Sistem Ürotelyal Hücreli Karsinomu  Prognostik 

Faktörler 

 

RİSK SINIFLAMASI  

ÜSÜK olgularında radikal genişletilmiş cerrahiden ziyade böbrek 

koruyucu cerrahiye uygunluğu açısından hastalara tedavi öncesi risk 

sınıflaması yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

ÜSÜK

PROGNOSTİK 
FAKTÖRLER

PRE 
OPERATİF

*İleri yaş

*Tütün tüketimi

*Komorbiditeler

*Zayıf sosyo-ekonomik statü

*Kronik böbrek hastalığı

*Üreteral tümör lokalizasyonu  ileri 
klinik evre                                                          

*High grade biyopsi,sitoloji                                                                                              
*Sistemik belirteçler                                                                                  

*Cerrahi de 3 ay dan fazla geçikme                                                   
*Obesite

POST 
OPERATİF

*Evre

*Derece                                                                                                                      
*Karsinoma in sutu                                                                                                           

*Lenfovasküler invazyon                                                                                                      
*Lenf nodu tutulumu                                                                                                          

*Tümör yapısı                                                                                                                
*Pozitif cerrahi sınırlar     

*Varyant histoloji                 
*Distal üreter yönetimi
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Şekil 2 Metastatik Olmayan ÜSÜK Risk Sınıflandırması 

 

TEDAVİ 

LOKALİZE NON-METASTATİK TÜMÖRLER 

1) BÖBREK KORUYUCU CERRAHİ  

Düşük riskli kanserlerde, sağ kalım radikal nefroüreterektomi 

(RNÜ)’ye benzer olduğu için tercih edilen yaklaşımdır [43]. Ciddi 

böbrek yetmezliği olan veya soliter böbreği olan seçilmiş hastalarda da 

düşünülebilir. 

2) ÜRETEROSKOPİ 

Klinik olarak düşük riskli kanserli hastalarda endoskopik ablasyon 

düşünülmelidir [44,45]. Pelvikalisiyel tümörlerin tedavisinde fleksibl 

üreteroskop kullanılır [46]. Hasta, tümör ve tedavisi hakkında 

bilgilendirilmeli ve erken dönemde tekrar URS yapılacağı ve sıkı tümör 

ÜSÜK

DÜŞÜK RİSK ÜSÜK

*Ünifokal hastalık

*Tümör boyutu <2 cm

*Düşük dereceli sitoloji         

*Düşük dereceli URS biyopsi  

*BT ürografide invazyon bulgusu olmaması     

YÜKSEK RİSK ÜSÜK

*Multifokal hastalık                               
*Tümör boyutu ≥2 cm                       

*Yüksek dereceli sitoloji
*Yüksek dereceli URS biyopsi                        
*BT ürografide  lokal invazyon 

bulgusu      *Hidronefroz                                         
*Mesane kanseri nedeniyle radikal 

sistektomi yapımış olması 
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takibine uymaya istekli hastalarda uygulanmalıdır ayrıca tümörün tam 

rezeksiyonu veya ablazyonu gereklidir [47]. 

3) PERKÜTAN GİRİŞİM 

Renal pelviste düşük riskli ÜSÜK için perkütan tedavi düşünülebilir 

(45,48). Bu tedavi flexible URS ile erişilemeyen veya yönetilmesi zor 

olan alt kaliks sistemindeki düşük riskli tümörler için de önerilebilir. 

Perkütan girişim ile tümör tohumlama riski mevcuttur [48]. 

4) ÜRETER REZEKSİYONU 

Geniş sınırlara sahip segmental üreter rezeksiyonu, ipsilateral böbreği 

korurken evreleme ve derecelendirme için yeterli patolojik örnekler 

sağlar. Lenfadenektomi, segmental üreteral rezeksiyon sırasında da 

yapılabilir [43]. 

Üreteroneosistostomi ile distal üreterektomi, distal üreterde tamamen 

endoskopik olarak çıkarılamayan düşük riskli tümörler için ve böbrek 

fonksiyonunu korumak için böbrek koruyucu cerrahi istendiğinde 

yüksek riskli tümörler için endikedir [49-51].  

5) TOPİKAL AJANLARIN KULLANILMASI 

ÜSÜK’un böbrek koruyucu tedavisinden sonra veya CIS tedavisinde; 

perkütan nefrostomi veya üreteral stent ile üriner sisteme Bacillus 

Calmette-Guérin veya mitomisin C uygulanması teknik olarak 

mümkündür. Ancak, faydaları doğrulanmamıştır [52-54].  

YÜKSEK RİSKLİ NON METASTATİK TÜMÖRLER 

1) AÇIK RADİKAL NEFROÜRETEREKTOMİ (RNÜ) 

Mesane kafı eksizyonu ile açık RNÜ, tümörün yerleşiminden bağımsız 

olarak yüksek riskli ÜSÜK'ün standart tedavisidir [9]. 
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2) MİNİMAL İNVAZİV RADİKAL NEFROÜRETEREKTOMİ 

Laparoskopik RNÜ ve robotik RNÜ seçenekleri mevcuttur. Bu 

yöntemler deneyimli merkezlerde onkolojik başarısı açık RNÜ ile 

eşdeğerdir. 

3)LENF NODU DİSEKSİYONU (LND) 

Klinik ve patolojik olarak lenf düğümü negatif  hastalarda bile LND 

sağkalımı iyileştirir [55,56]. LN metastazı riskinin düşük olması 

nedeniyle TaT1 ÜSÜK vakalarında lenf nodu diseksiyonu gereksiz 

görünmektedir, ancak ameliyat öncesi tümör evrelemesi yanlışlığı 

nedeni ile RNÜ planlanan tüm hastalara LND önerilmelidir [57-59].  

PERİ-OPERATİF KEMOTERAPİ 

1)NEO-ADJUVAN KEMOTERAPİ 

Yüksek riskli hastalarda, neoadjuvan kemoterapi, ameliyatta kanser 

evresinde belirgin bir düşüş ve tek başına RNÜ ile karşılaştırıldığında, 

nihayetinde sağkalım yararı ile ilişkilendirilmiştir [60]. 

2)ADJUVAN KEMOTERAPİ  

RNÜ sonrası adjuvan kemoterapi, tek başına ameliyatla 

karşılaştırıldığında nüks riskini % 50’den daha fazla azaltır [61].  

AMELİYAT SONRASI MESANE İNSTİLASYONU 

ÜSÜK için RNÜ sonrası mesane nüksü oranı %22-47'dir [62,63]. 

Yapılan çalışmalarda ameliyattan 2-10 gün sonra tek bir intravezikal 

kemoterapi dozunun (mitomisin C, pirarubisin) ilk yıllarda mesane 

tümörü nüksü riskini azalttığını göstermiştir [64,65]. 
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Şekil 3: ÜSÜK Yönetiminde Önerilen Akış Şeması 

         

         

         

         

         

    

       

 

 

         

         

ÜSÜK 

Tanısal değerlendirme 

BT ürografi, Üriner sitoloji, 

sistoskopi 

     Flexible üreteroskopi ile biyopsi 

DÜŞÜK RİSKLİ ÜSÜK YÜKSEK RİSKLİ ÜSÜK 

Böbrek koruyucu cerrahi: 

Flexible üreteroskopi veya 

segmental rezeksiyon 

veya    perkütan yaklaşım 

RNÜ±Lenfadenektomi 

Açık (cT3 

ve cN+’da 

tercih edilir 

Laparoskopi

k 

Rekürrens 

Yakın, sıkı takip 

Post-operatif tek doz 

intravezikal  kemoterapi 
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 Şekil 4: Lokasyon Ve Risk Durumuna Göre Cerrahi Tedavi

        

 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Birincil tedavi seçeneği 

2:İkincil tedavi seçeneği 

* Endoskopik tedaviye uygun olmadığı takdirde 
 

METASTATİK HASTALIK 

Metastatik (M+) hastalıkta RNÜ’nün bir yararı yoktur ancak palyatif 

olarak uygulanabilir. ÜSÜK gibi ürotelyal tümörlerin platin bazlı 

kemoterapilere mesane kanserine benzer şekilde yanıt verecekleri 

   ÜSÜK 

Üreter Böbrek 

Mid ve proksimal      Distal 
Kaliks Renal pelvis 

Düşük 

risk 

Yüksek 

risk 

Düşük 

risk 

Yüksek 

risk 

Düşük 

risk 

Yüksek 

risk 

1-URS 

2-Üretero- 

üreterosto

mi 

RNÜ ± 

LND 

1-URS veya 

2-Distal 

üreterekto

mi 

1-RNÜ veya 

2-Distal 

üreterektomi 

± LND 

1-URS 

2-RNÜ * 

RNÜ ± 

LND 

1-URS 

2-perkütan 

Düşük 

risk 

Yüksek 

risk 

1-RNÜ ± 

LND 
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düşünülebilir ancak elimizde herhangi bir öneride bulunmaya yeterli 

veri bulunmamaktadır [66,67]. 

 TAKİP 

Cerrahi sonrası takip döneminde hastalarda nüks ve ölüm riski gelişir 

[68]. Ayrıca mesane tümörü gelişme sıklığı zamanla artabilir [69], lokal 

nüksü ve uzak metastazları saptamak için sıkı takip zorunludur. 

Radikal nefroüreterektomi sonrası düşük riskli tümörlerde 3 ayda bir 

sistoskopi uygulanması ve negatif ise 9 ay sonra kontrol sistoskopi 

yapılıp ve sonrasında yıllık 5 yıl boyunca sistoskopi takipleri 

önerilmektedir. Yüksek riskli tümörlerde ise 3 ayda bir sitoloji ve 

sistoskopi gerçekleştirilmeli; negatif ise 2 yıl boyunca her 3 ayda bir 

sistoskopi ve sitoloji tekrarlanmalı; daha sonra 5 yıla kadar 6 ayda bir, 

ardından yılda bir takibi yapılması önerilmektedir. Ayrıca yüksek riskli 

tümörlerde 2 yıl boyunca 6 ayda bir BT ürografi ve toraks BT çekilmesi 

sonrasında bu takiplerinde yıllık olarak tekrarlanması önerilmektedir 

[70,71]. 

Böbrek koruyucu yaklaşımlar sonrasında ise düşük riskli tümörlerde 3. 

ve 6. aylarda daha sonra 5 yıl boyunca yılda bir sistoskopi ve BT 

ürografi uygulanması ve ilk 3. Ayda üreterorenoskopi yapılması 

önerilmektedir. Yüksek riskli tümörlerde ise Önce 3. ve 6. aylarda daha 

sonra yılda bir sistoskopi, üriner sitoloji, BT ürografi ve toraks BT 
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uygulanmasını ve ayrıca 3. ve 6. aylarda üreterorenoskopi ve in situ 

idrar sitolojisi yapılması önerilmektedir [72].  
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Giriş- Epidemiyoloji:  

Penil karsinom genellikle bir skuamöz hücreli kanser’dir (SHK). Penil 

SHK genellikle prepusun iç yüzeyi veya glansın epitelinden 

kaynaklanır. 

Sanayileşmiş ülkelerde penil kanser yaygın değildir ve genel insidans 

Avrupa ve ABD'de yaklaşık 1/100.000 erkektir [1,2]. Buna karşılık, 

Güney Amerika, Güney Doğu Asya ve Afrika'nın bazı bölgeleri gibi 

dünyanın diğer bazı bölgelerinde insidans çok daha yüksektir ve 

erkeklerde malign hastalıkların %1-2'sinden sorumlu olabilir [3]. 

Yıllık yaşa göre ayarlanmış penil kanser insidansı Hindistan'da 0.7-

3.0/100.000, Brezilya'da 8.3/100.000 olarak izlenirken, Uganda'da en 

sık teşhis edilen erkek kanseri olduğu için bu tür insidans daha da 

yüksektir [3,4]. 

Penis kanseri genç erkeklerde görülmesinin yanında  insidansı yaşla 

birlikte artar [2], altıncı dekatta zirve yapar [5]. Penil kanser, Human 

Papilloma Virüs (HPV) prevalansının yüksek olduğu bölgelerde 

yaygındır  [1]. Vakaların yaklaşık üçte biri HPV ile ilişkili 

karsinogeneze atfedilir [6]. Penis kanseri HIV veya AIDS ile 

bağlantılı değildir. 

Risk Faktörleri:  

Penis kanseri için tanımlanmış risk faktörleri; fimozis, kronik penil 

inflamasyon (fimozise bağlı balanopostit), liken sklerozis, çeşitli 

dermatolojik durumlar için uygulanan sporalene ve ultraviolet A 



ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 374 

 

fototerapi, sigara kullanımı, HPV enfeksiyonu ya da kondiloma 

akkuminata, kırsal alan yaşamı, düşük sosyo-ekonomik durum, 

bekarlık, çoklu cinsel partneri olanlar ve ilk cinsel ilişkiye erken yaşta 

girenler olarak tanımlanmıştır. 

HPV enfeksiyonu, penis kanseri için bir risk faktörüdür [7].  HPV 

DNA'sı, epitel içi neoplazinin %70-100'ünde ve invaziv penil kanser 

doku örneklerinin %30-40'ında tanımlanmıştır [8,9]. HPV pozitifliği 

oranı, penil SHK’nın farklı histolojik alt tipleri arasında farklılık 

gösterir. HPV  penil SHK’nın bazı varyantlarının karsinogenezinde bir 

kofaktör iken, diğer penis kanserleri HPV ile ilişkili değildir. HPV  tip 

16 ve 18 en sık penis kanserinde izlenir [10]. 

Penis kanserine bağlı sağkalım oranının vakalardaki HPV’nin pozitif 

ya da negatif olmasının durumuna bağlı netliği belli değildir   [11,12]. 

Penis ve servix kanseri HPV ile bağlantılı olmasına rağmen,  her iki 

kanserin insidansı arasında bir ilişki yoktur [13,14]. Penis kanserli 

hastaların kadın cinsel partnerlerinde serviks kanseri insidansında artış 

yoktur [15]. Günümüzde, birkaç ülke dışında, penis ve serviks 

kanserinde HPV ile ilişkili farklı risk paternleri nedeniyle erkeklere 

HPV aşısı önerilmemektedir [16,17]. 

Fimosise bağlı kronik enfeksiyon nedeniyle invaziv penis kanseri  

birlikteliği çok sık olarak izlenirken, smegmanın da kanserojen etkisi 

yoktur [15,19,20,21]. Liken sklerozun insidansı penis kanserinde 

nispeten yüksektir, ancak penil intraepitelyal neoplazi (PeIN) dahil 
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olmak üzere olumsuz histopatolojik özelliklerle ilişkili değildir 

[19,21]. 

Yenidoğan sünnetinin penis kanseri insidansı üzerindeki etkisi net 

olarak belli olmamakla beraber , sünnetin penis kanserine 

dönüşebilecek dokunun yaklaşık yarısını ortadan kaldırdığını dikkate 

almalıyız [18]. Erişkin yaşamda sünnetin koruyucu bir etkisi yoktur. 

Patoloji:  

Skuamöz hücreli karsinom, penil malignitelerin %95'inden fazlasını 

oluşturur. SHK’nın bazı premalign lezyonlarla ilişkisi net 

biilinmemektedir  [22,23]. Penisin bowenoid papulosizi (HPV ilişkili) 

ve  Lichen sclerosis sporadik olarak Penis SHK’lı hastalarda 

izlenmektedir. Premalign lezyonlar da penile intraepithelial lezyonlar, 

Giant condylomata (Buschke-Löwenstein), Bowen's disease ve Paget's 

disease (intradermal ADK) olarak izlenir ve bu lezyonların 1/3’ü Penil 

SHK’ya dönüşebilmektedir. Penil SHK tipleri Common squamous cell 

carcinoma (SCC), Basaloid carcinoma, Warty carcinoma, Verrucous 

carcinoma, Papillary carcinoma, Sarcomatoid carcinoma ve Mixed 

carcinoma olarak izlenmektedir. Diğer Penil SHK tipleri ise 

Psödohiperplastik karsinom, Kunikulat karsinom, Psödoglandüler 

karsinom, Siğilli bazaloid karsinom, Adenoskuamöz karsinom, 

Mukoepidermoid karsinom ve Penis karsinomunun berrak hücreli 

variyantı’dır. En sık görülen alt tipi yaygın skuamöz hücreli 

karsinoma’dır. Penisin diğer malign lezyonları, tümü penil SHK'dan 

çok daha az yaygındır, melanositik lezyonlar, mezenkimal tümörler, 
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lenfomalar ve metastazlardır. Penil metastazlar sıklıkla prostat veya 

kolorektal kökenlidir. Farklı penil sarkom türleri bildirilmiştir. 

Patoloji raporu; primer tümörün anatomik bölgesini, SCC'nin 

histolojik tipini, derecesini, perinöral invazyon, invazyon derinliğini, 

vasküler invazyon (venöz/lenfatik), düzensiz büyüme ve invazyon 

önü, üretral invazyon, korpus spongiozum/cavernosum invazyonunu , 

cerrahi sınır ve p16/HPV durumunu içermelidir [24-27]. 

Tümörün derecelendirmesi:  

Penis kanseri için TNM sınıflandırması, prognostik önemi nedeniyle 

tümörün histopatolojik derecelendirmesini içerir.  Penis kanserinde 

tümör derecelendirmesinin yüksek oranda gözlemciye bağlı olduğu ve 

özellikle heterojen tümörlerde sorunlu olabileceği gösterilmiştir. 

Derecelendirmede, WHO tarafından penis kanseri için belirtilen 

kategoriler (sitolojik atipi, keratinizasyon, hücreler  arası köprüler, 

mitotik aktiviteler ve tümör marjini) kullanmalıdır. 

Patolojik prognostik faktörler:  

Primer tümörde patolojik alt tip, perinöral invazyon, lenfovasküler 

invazyon [28], invazyon derinliği ve derecesi, kötü prognoz ve yüksek 

kansere özgü mortalitenin güçlü belirleyicileridir [29]. Tümör 

derecesi, metastatik yayılımın bir göstergesidir ve lenfatik invazyon, 

metastazın bir göstergesidir. Venöz emboli sıklıkla ileri evrelerde 

görülür. Lenf nodu metastazı ve ekstrakapsüler yayılım da prognozun 

güçlü belirleyicileridir. Distal üretra invazyonu kötü prognoza sahip 
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olmaması tartışılırken, proksimal üretranın invazyonu, kötü prognozlu 

oldukça agresif bir penil SHK anlamına gelir. pT3, pT2'den daha kötü 

bir prognoza işaret eder [30,31]. Tek bir lenf düğümünde bile kapsüler 

yayılım kötü prognoz taşır ve pN3 olarak belirtilir [32-34]. Penil 

SHK’nın iyi prognoz gösteren alt tipleri Verrülöz, Papiller, Siğil, 

Pseudo hiperplastik karsinoma ve kunikulat karsinoma olarak izlenir. 

Orta prognoz gösteren alt tipleri  yaygın penil SHK, Mixed formları 

ve Warty karsinomun pleomorfik formu olarak izlenirken kötü 

prognoz gösteren  alt tipleri ise basaloid ve sarkomatoid 

adenosquamoz olarak izlenir. 

Penis kanseri ve HPV: 

Penis kanseri ve HPV arasındaki ilişki, penil SHK’nın farklı 

varyantları için farklıdır. Bazaloid (%76), mikst warty-bazaloid (%82) 

ve warty penil (%39) SHK'larda yüksek bir HPV enfeksiyonu 

prevalansı bulunur. Verrüköz ve papiller penil SHK'lar HPV 

negatiftir. Penil SHK'da en yaygın HPV tipleri HPV-16 (%72), HPV-6 

(%9) ve HPV-18'dir (%6). Genel olarak, penil SHK'larin sadece üçte 

biri HPV enfeksiyonu gösterir, ancak bunu yapanlar genellikle birkaç 

HPV suşu ile enfekte olur. 

Penis biyopsisi: 

Herhangi bir şüpheli penil lezyondan biyopsi alınmalı ve klinik olarak 

bariz vakalarda bile lokal tedaviden önce histolojik doğrulama 

yapılmalıdır. Kesin cerrahi tedavi öncesi doğrulayıcı frozen 

eksizyonel biyopsi yapılabilir. Biyopsi boyutu 0,1 cm’den büyük 
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olduğu zaman invazyon derinliğini değerlendirmek kolaylaşır [22]. 

Yüzeysel lezyonlar için punch biyopsi yeterli olsa da, invazyon 

derecesini ve evresini uygun şekilde değerlendirmek için yeterince 

derin olan eksizyonel biyopsi tercih edilir. 

Ameliyat sırasında frozen kesitler ve cerrahi sınırlar:  

Cerrahi tedavi, intraoperatif frozen kesit ile doğrulanabilen negatif 

cerrahi sınırlara sahip penil karsinomu tamamen çıkarmalıdır [35]. 

Cerrahi sınırların negatif olduğunu düşünmek için sadece 3 mm 

tümörsüz doku yeterlidir [36]. 

TNM sınıflandırması 

2016 TNM penis kanserinin klinik ve patolojik sınıflandırması 

kullanılır.  

Klinik sınıflandırma 

T - Primer Tümör 

TX Primer tümör değerlendirilemez 

T0 Primer tümöre ilişkin kanıt yok 

Tis Karsinoma in situ 

Ta Noninvaziv verrüköz karsinom* 

T1 Tümör subepitelyal bağ dokusunu invaze etmiş 
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T1a Tümör, lenfovasküler invazyon olmaksızın subepitelyal bağ 

dokusunu invaze eder ve 

kötü diferansiye değildir 

T1b Tümör lenfovasküler invazyon ile subepitelyal bağ dokusuna 

invaze ya da kötü diferansiye 

T2 Tümör, üretra invazyonu olsun veya olmasın korpus spongiosumu 

invaze etmiş 

T3 Tümör, üretra invazyonu olsun veya olmasın korpus kavernosumu 

invaze etmiş 

T4 Tümör diğer komşu yapıları invaze etmiş 

N - Bölgesel Lenf Düğümleri 

NX Bölgesel lenf düğümleri değerlendirilemez 

N0 Palpe edilebilen veya görünürde genişlemiş inguinal lenf düğümü 

(düğümleri) yok 

N1 Tek taraflı palpe edilebilen mobil inguinal lenf düğümü 

N2 Birden fazla ya da iki taraflı palpe edilebilen inguinal lenf 

düğümleri 

N3 Tek veya çift taraflı fikse inguinal nodüler kitle veya pelvik 

lenfadenopati 
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M - Uzak Metastaz 

MX Uzak metastaz yok 

M0 Uzak metastaz var 

Patolojik Sınıflandırma 

pT kategorileri klinik T kategorilerine karşılık gelir 

pN kategorileri biyopsi veya cerrahi eksizyona dayanmaktadır 

pN-Bölgesel Lenf Düğümleri 

pNX Bölgesel lenf düğümleri değerlendirilemez 

pN0 Bölgesel lenf düğümü metastazı yok 

pN1 Bir veya iki inguinal lenf düğümüne metastaz 

pN2 İkiden fazla sayıda unilateral veya bilateral inguinal lenf 

düğümlerine metastaz 

pN3 Unilateral veya bilateral pelvik lenf düğümüne (düğümlerine) 

metastaz veya metastatik bölgesel lenf düğümü dışına yayılım 

pM - Uzak Metastaz 

pM1 Uzak metastaz varlığı mikroskopik olarak doğrulanmış 

D - Histopatolojik derecelendirme 

DX Diferansiyasyonun derecesi değerlendirilemez 
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D1 İyi diferansiye 

D2 Orta derecede diferansiye 

D3 Kötü diferansiye 

D4 Diferansiye olmamış 

Penis kanseri erken teşhis edildiğinde vakaların %80'inden fazlasında 

tedavi edilebilir, ancak lenfatik metastaz meydana geldiğinde hayatı 

tehdit eden bir hastalıktır. Lokal tedavi, hayat kurtarıcı olmasına 

rağmen, hastanın psikolojik sağlığı için yıkıcı ve yaralayıcı olabilir. 

Primer lezyon:  

Penis karsinomu genellikle klinik olarak belirgin bir lezyondur ancak 

fimozis nedeniyle fark edilmeyebilir [37]. Fizik muayenede penil 

kitlenin lokal invazyonu açısından ve her iki inguinal lenf nodlarının 

durumu bakımından palpasyonu dikkatle yapılmalıdır. Penil ultrason  

korpus infiltrasyonu hakkında bilgi sağlayabilir [39,39]. MRG'nin 

korporal veya üretral invazyonu öngörmedeki duyarlılığı ve özgüllüğü 

sırasıyla %62 ile %82 arasında değişir [40]. Penil Doppler Ultrason ile 

korporal invazyonun değerlendirilmesi hakkında önemli bilgi sağlar  

[41]. Organ koruyucu cerrahi planlanıyor ise, erekte peniste kavernöz 

cismin tümör infiltrasyonunu dışlamak için manyetik rezonans 

görüntüleme (MRG) ve artifisiyel ereksiyon kombinasyonu 

kullanılabilir.  
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Palpe edilebilen inguinal lenf nodları yoksa, mikro metastatik 

hastalık olasılığı yaklaşık %25'tir. Görüntüleme çalışmaları, klinik 

olarak normal inguinal bölgelerinin evrelenmesinde yardımcı olmaz, 

ancak palpasyonun güvenilir olmadığı obez hastalarda inguinal 

ultrason kullanılabilir [42].Konvansiyonel bilgisayarlı tomografi (BT) 

veya MRI, mikro metastazları güvenilir bir şekilde tespit edemez [43]. 

18FDG-pozitron emisyon tomografisi (PET/CT), < 10 mm lenf nodu 

metastazlarını tespit etmez [44,45]. Nodlar palpe edilemiyorsa, orta ve 

yüksek riskli hastalarda invaziv lenf nodu evrelemesi gerekir. 

Palpe edilebilen kasık düğümleri: Palpe edilebilir şekilde büyümüş 

inguinal  lenf nodları, lenf nodu metastazlarının yüksek oranda 

göstergesidir. Fizik muayenede her iki taraftaki ele gelen inguinal lenf 

nodların sayısı, mobilitesi (sabit, hareketli ) olduğu not edilmelidir. Ek 

görüntüleme yönetimi değiştirmez ve gerekli değildir . Pelvik lenf 

düğümlerini değerlendirmek için bir pelvik BT taraması kullanılabilir. 

18FDG-PET/BT ile görüntüleme, palpe edilebilen inguinal lenf 

nodları olan hastalarda metastatik nodları doğrulamak için yüksek 

duyarlılık (%88-100) ve özgüllük (%98-100) göstermiştir [45,46]. 

Uzak metastazlar:  

Pozitif inguinal lenf nodlu hastalarda sistemik metastaz evrelemesi 

yapılmalıdır [47-49]. Göğüs BT daha duyarlı olmasına rağmen, karın 

ve pelvik BT artı göğüs röntgeni yapılmalıdır. PET/CT de bir 

seçenektir [50]. Sistemik hastalığı olan veya ilgili semptomları olan 

hastalarda kemik taraması faydalı olacaktır. 
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Primer tümörün tedavisi:  

Primer tümörün tedavisinin amacı, onkolojik kontrolden ödün 

vermeden mümkün olduğunca  fazla organ korunarak tümörün 

tamamen çıkarılmasıdır. Lokal nüksün uzun süreli sağkalım üzerinde 

çok az etkisi vardır, bu nedenle organ koruma stratejileri haklı 

çıkarılmıştır.Lokalize penis kanseri için herhangi bir tedavi seçeneği 

için randomize kontrollü çalışma (RKÇ) veya gözlemsel 

karşılaştırmalı çalışma yoktur. Penil koruma, fonksiyonel ve kozmetik 

sonuçlar açısından parsiyel veya total penektomiye göre daha üstün 

görünmektedir ve lokalize penis kanseri için birincil tedavi yöntemi 

olarak kabul edilmektedir. Cerrahi olmayan tedaviler uygulanmadan 

önce lokal evreleme ile histolojik tanı alınmalıdır. Cerrahi tedavi ile 

negatif cerrahi sınırlar elde edilmelidir. Primer tümörün ve bölgesel 

lenf düğümlerin cerrahi tedavisi ile evrelendirme gerçekleşir.Küçük ve 

lokalize penis kanseri için lokal tedavi modaliteleri arasında 

eksizyonel cerrahi, harici ışın radyoterapisi (EBRT), brakiterapi ve 

lazer ablasyonu yer alır.  

A.Yüzeysel non-invaziv hastalık (PeIN) tedavisi:  

İmikimod veya 5-florourasil (5-FU) ile topikal kemoterapi, etkili bir 

birinci basamak tedavidir. Topikal ajanların kullanımından önce 

sünnet yapılması tavsiye edilir. Yüksek sebat/nüks oranları nedeniyle, 

tedavi biyopsi ile değerlendirilmeli ve uzun süreli gözetim altında 

tutulmalıdırr. Yetersiz bir yanıt, altta yatan invaziv hastalığı 

gösterebilir. Önemli inflamatuar yanıtlar ortaya çıkabilir [51,52]. PeIN 
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vakalarının %57'sine kadar [53] ve sünnet ve 5-FU ile tedavi edilen 

vakaların %74'ünde nüks olmaksızın tam yanıtlar bildirilmiştir. 

Topikal tedavi başarısız olursa, tekrarlanmamalıdır. 

Neodimiyum:itriyum-alüminyum-garnet (Nd:YAG) veya 

Karbondioksit (CO2) lazer ile lazer tedavisi etkili olmaktadır [54-59]. 

CO2 lazer [60] ile fotodinamik tanı ile görselleştirme geliştirilebilir. 

Tedavi kontrolü için yeniden biyopsi yapılması zorunludur. 

Glans yüzeyini tamamen veya kısmi yenileme, PeIN için birincil 

tedavi olabilir veya topikal kemoterapi veya lazer tedavisinin başarısız 

olması durumunda ikincil bir seçenek olabilir. Glans yüzey yenileme, 

glandüler epitelyumun tamamen çıkarılmasını takiben bir greft (split 

cilt ya da  bukkal mukoza) ile rekonstrüksiyondan oluşur. Bununla 

birlikte, varsayılan PeIN için yeniden yüzeylenen glans vakalarında 

yapılan bir çalışmada, histopatolojik incelemede hastaların %20'sine 

kadar invaziv hastalığa sahip olduğu gözlendi [51]. 

B.Penis başı ile sınırlı invaziv hastalığın tedavisi (kategori T1/T2): 

Küçük ve lokalize invaziv lezyonlar organ koruyucu tedavi almalıdır. 

Glandüler tümörler için ek sünnet önerilir. Sünnet derisi tümörleri 

'radikal sünnet' ile tedavi edilir. Lokal eksizyon, parsiyel glansektomi 

veya rekonstrüksiyonlu total glansektomi cerrahi seçeneklerdir. 

Eksternal ışın radyoterapisi veya brakiterapi radyoterapötik 

seçeneklerdir. Küçük lezyonlar da lazer tedavisi ile tedavi edilebilir 

ancak daha invaziv hastalık riski göz önünde 

bulundurulmalıdır.Tedavi seçimi tümör boyutuna, histolojiye, evre ve 
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dereceye, lokalizasyona (özellikle meatusa göre) ve hasta tercihine 

bağlıdır. 

-B1. İntraoperatif frozen biyopsi: 

 Cerrahi sınırları değerlendirmek için intraoperatif frozen biyopsi 

çoğunlukla yapılmaktadır. Fakat kesin endişeler varsa gerekli 

olduğunu savunan çalışmalar da mevcuttur  [61]. Çok merkezli bir 

çalışmadan elde edilen veriler, cerrahi sınırlarda bulunan farklılaşmış 

penil intraepitelyal neoplazi, skuamöz hiperplazi ve liken sklerozun 

sık görülen bulgular olduğunu ve kansere özgü sağkalım için önemli 

olmadığını düşündürmektedir [65]. 

-B2. Negatif cerrahi sınırların genişliği:  

Negatif cerrahi sınırların gerekli genişliğine ilişkin net bir kanıt 

yoktur. Organ koruyucu ile bunlar minimum düzeyde olabilir. Genel 

bir öneri için, 3-5 mm güvenli bir maksimum olarak kabul edilebilir 

[62,63]. Birinci derece için 3 mm, ikinci derece için 5 mm ve üçüncü 

derece için 8 mm olmak üzere, derece bazlı farklılaştırılmış bir 

yaklaşım da kullanılabilir. Bu yaklaşımın, penis kanseri 

derecelendirmesindeki zorluklardan dolayı sınırlamaları vardır. 

Farklı cerrahi organ koruyucu tedavilerin sonuçları 

1.Lazer tedavisi:  

PeIN veya T1 penis kanserleri için CO2 lazer tedavisi radyoterapi 

veya kemoterapi ile kombinasyon halinde verildi. Kansere özgü ölüm 
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bildirilmemiştir [54-56]. Lokal rekürrens, PeIN için %14 [56] ile T1 

tümörler için %23 [55] arasında değişmekteydi  [54]. Bildirilen 

inguinal lenf bezinin nüks oranı %0 [56] ile %4 [55] arasındaydı. On 

yılda sekonder parsiyel penektomi oranı PeIN için %3 ve T1 tümörler 

için %10 idi [54].En az dört yıllık takip süresi olan 150 hastanın  

Nd:YAG lazer tedavisi sonrası lokal nüks oranları %10 ile %48 

arasında değişmektedir  [57,58]. Başka bir çalışma [59]  ilk beş yıl 

için %90’ın üstünde nükssüz sağkalım oranı bildirdi. Hastaların 

%21'inde inguinal lenf bezinin nüksü [57] ve kansere özgü mortalite 

%2-%9 [58-65] olarak bildirilmiştir. CO2 lazer ile Nd:YAG lazer 

kombinasyonu veya potasyum titanil fosfat (KTP) lazer [66-69] ile 

çeşitli lazer tedavileri ile çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

benzer oranlara sahipti.  

2. Moh'un mikrografik cerrahisi:  

Moh mikrografik cerrahisinde eksizyon yapılırken tümörün tamamının 

çıkarılması için körlemesine geniş güvenlik sınırları kullanmak yerine, 

dar güvenlik sınırları kullanılarak mikroskop eşliğinde görerek 

kademeli eksizyonlar yapılır. 48 vakalık çağdaş bir seride, %100 kür 

oranıyla (ortalama takip, 161 ay, medyan takip, 177 ay) 10 primer 

invaziv SCC arasında nüks yoktu. Sadece  19 penil intraepitelyal 

neoplazi vakada bir nüks vardı [70]. 

3. Glans penis yenilenmesi:  

Üç çalışma, medyan takip süresi 21-30 ay olan PeIN veya T1'li toplam 

71 hastada glansın yeniden yüzeylenmesinin sonuçlarını bildirmiştir 
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[51,71,72]. Hiçbir kansere özgü ölüm bildirilmedi, inguinal nodal 

nüks veya komplikasyon raporları olmaksızın lokal nüks oranları %0 

[71] ve %6 [72] idi. 

4. Glansektomi:  

Glansektomi uygulanmış 87 hastanın 42 ay takip edildiği bir 

çalışmada altı lokal (%6,9), on bir bölgesel (%12,6) ve iki sistemik 

nüks (%2,3) izlenmiştir [62]. Yine glansektomi uygulanmış diğer iki 

çalışmada, toplam 68 hasta rapor edildi; burada lokal nükslü bir hasta 

(%8) [73], altı (9 %) inguinal lenf bezi nüksü olan hasta izlendi 

[73,74]. 

5. Parsiyel penektomi:  

Parsiyel penektominin sonuçları, T1-T3 tümörlü toplam 184 hasta ve 

40-194 aylık takip ile oldukça heterojen çalışmalarda rapor edilmiştir 

[56,74-79]. Lokal nüks oranı %4-50 ve kansere özgü mortalite %0-27 

arasında değişmektedir. Bildirilen beş yıllık yaşam oranı %59-89 

[77,79,80] arasında değişmektedir. 

Cerrahi tekniklerin sonuçlarının özeti:  

Organ koruyucu cerrahi yaşam kalitesini (QoL) iyileştirebilir. Fakat 

penis kanseri için organ koruyucu cerrahi sonrası lokal nüksün 

gelişmesi penil ampütasyon cerrahisine göre daha olasıdır. Bir 

çalışmada organ koruyucu cerrahi sonrası ilk üç yıl içerisinde lokal 

nüks oranı %18 idi [81] ve nükslerin %17'sinde amputasyon 

gerekliydi. Bununla karşılaştırıldığında, amputasyon cerrahisi (kısmi 
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veya radikal) sonrası lokal nüks oranı daha düşüktü (%4). Yine küçük 

penil lezyonların tedavisi için sünnetli glansektomi çok düşük bir 

lokal nüks oranına sahiptir (%2) [62]. 

Organ koruyucu cerrahi uygulanan büyük bir hasta kohortunda, izole 

lokal nüks %8.9 ve beş yıllık hastalığa özgü sağkalım %91.7 idi. En 

büyük penis cerrahisi kohortunda, organ koruyucu (lazer tedavisi 

dahil) sonrası 5 yıllık kümülatif lokal rekürrens insidansı %27 iken, 

ampütasyon grubunda sadece %3.8 idi [61]. Organ koruyucu cerrahi 

ile tedavi edilen 451 hastanın %16'sı sonunda ampütasyona uğradı. 

Ancak organ koruyucu ve amputasyon grupları arasında sağkalım 

açısından anlamlı bir fark yoktu. Bu sonuçlar, sağkalım etkilenmemiş 

gibi görünse de, penil koruyucu cerrahiyi takiben lokal nüks 

oranlarının kısmi penektomiden daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

T1 ve T2 hastalığı için radyoterapi sonuçlarının özeti:  

Radyoterapi, çapı < 4 cm olan T1-2 lezyonları olan seçilmiş hastalarda 

iyi sonuçlar veren organ koruyucu bir yaklaşımdır [82-87] . Bir 

brakiterapi takviyesi ile birlikte minimum 60 Gy dozla harici 

radyoterapi olarak veya tek başına brakiterapi olarak verilebilir 

[83,85]. Bildirilen sonuçlar, %70-90 arasında değişen lokal kontrol 

oranlarıyla brakiterapi ile en iyisidir [83,85]. Amerikan Brakiterapi 

Derneği ve Avrupa Terapötik Radyasyon Onkolojisi Derneği,  T1 ve 

T2 penis kanseri evreleri için penil brakiterapi uygulaması sonrası iyi 

tümör kontrol oranlarına, kabul edilebilir morbidite ve fonksiyonel 



389 | ÜROONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

organ koruması oranlarına sahip olduğunu açıkladı. Beş ve on yılda 

genel penis koruma oranları %87 ve %70 olarak bildirilmiştir [88]. 

Darbeli doz hızlı brakiterapi yeni bir modalite olarak tanıtıldı ve bir 

seride %15 lokal nüks bildirilmiştir [89]. Cerrahi tedavi ve 

radyoterapinin birkaç karşılaştırmasında, cerrahi sonuçları biraz daha 

iyiydi. Cerrahi ve brakiterapiyi karşılaştıran bir meta-analizde, cerrahi 

ile 5 yıllık sağkalım ve lokal kontrol oranları cerrahi için sırasıyla 

%76/84 ve brakiterapi için %73/79 idi [90]. Brakiterapi için organ 

koruma oranı %74 idi ve sağkalım açısından fark yoktu [91]. 

Penis kanseri için radyoterapinin spesifik komplikasyonları üretral 

stenoz (%20-35), glans nekrozu (%10-20) ve corpora cavernosa'nın 

geç fibrozisidir [92]. Brakiterapi ile, vakaların %6,6 ile %40 arasında 

mea darlığı, %2,6'sı cinsel ilişkide ağrı ve %5,3'ü dizüri izlenir. 

Hastaların %6,8'inde nekroz nedeniyle penil ampütasyon da 

gerekebilmektedir [93]. 

C.İnvaziv penis kanseri (T2-T4) için tedavi önerileri 

1. Üretra tutulumu olan veya olmayan glansla sınırlı invaziv 

hastalığın tedavisi (T2) 

Glans penisin yeniden yüzeylenmesi ile veya yeniden yüzeylenmesi 

olmadan total glansektomi önerilir [75]. Radyoterapi bir seçenektir. 

Rekonstrüktif cerrahi için uygun olmayan hastalarda kısmi 

amputasyon düşünülmelidir [91]. 
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2. Korpus kavernozuma ve/veya üretraya invaze olmuş hastalığın 

tedavisi (T3) 

Glansektomiyle beraber distal korporektomi  ve rekonstrüksiyon veya 

rekonstrüksiyonlu kısmi amputasyon standarttır [62,63,86]. 

Radyasyon tedavisi bir seçenektir. 

3. Komşu doku ve organları istila eden lokal ileri hastalığın 

tedavisi (T4) 

Kapsamlı parsiyel amputasyon veya perineal üretrostomi ile total 

penektomi, önerilen standart tedavidir [63]. Lokal olarak ilerlemiş ve 

ülsere vakalar için neoadjuvan kemoterapi bir seçenek olabilir. Aksi 

takdirde, adjuvan kemoterapi veya palyatif radyoterapi seçeneklerdir. 

4. Organ koruyucu cerrahi sonrası lokal nüks 

Korpus kavernozum invazyonu yoksa ikinci bir organ koruyucu 

prosedür uygulanabilir [60,63,81,86,94]. Büyük veya yüksek evreli 

nüks için parsiyel veya total amputasyon gereklidir [92]. 

Total/subtotal ampütasyon geçiren hastalara total fallik 

rekonstrüksiyon önerilebilir [95,96]. 

Bölgesel lenf düğümlerinin yönetimİ:  

Penis kanserinde lenfatik metastazların gelişimi anatomik drenaj 

yolunu takip eder. İnguinal lenf düğümleri, ardından pelvik lenf 

düğümleri, penisin bölgesel drenaj sistemini sağlar. Yüzeysel ve derin 

kasık lenf düğümleri, tek veya iki taraflı olabilen, etkilenen ilk 
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bölgesel düğüm grubudur [97]. "Sentinel" inguinal düğümler, yani ilk 

olarak lenfatik yayılmadan etkilenenler, medial superior zonda, 

ardından santral inguinal zonlarda yer alıyor gibi görünmektedir [90]. 

İpsilateral inguinal lenf nodu metastazı olmadan pelvik nodal hastalık 

oluşmaz. Pelvik düğümlerden retroperitoneal düğümlere (para-aortik, 

para-kaval) daha fazla lenfatik yayılım, sistemik metastatik hastalık 

olarak sınıflandırılır. Bölgesel lenf nodlarının yönetimi hastanın 

sağkalımı için belirleyicidir. Bölgesel lenf nodlarına sınırlı 

metastazlarda kür sağlanabilir. Radikal lenfadenektomi tercih edilen 

tedavi yöntemidir. Cerrahi ve kemoterapiyi birleştiren multimodal 

tedavi sıklıkla endikedir. Bölgesel lenf nodlarının yönetimi klinik 

inguinal lenf nodu durumuna bağlıdır. Üç olası durum görülebilir. İlk 

olarak, inguinal lenf düğümleri palpasyonda normal görünür ve 

genişlemez. İkinci olarak, inguinal lenf düğümleri, tek veya iki taraflı 

olarak hissedilir şekilde büyümüştür. Üçüncüsü, tek veya çift taraflı 

olarak büyük ölçüde büyümüş ve bazen ülsere inguinal lenf düğümleri 

vardır. Klinik olarak nod negatif hastalarda (cN0), vakaların %25'e 

kadarında mikro-metastatik hastalık meydana gelir ve hiçbir 

görüntüleme tekniği mikro-metastatik hastalığı güvenilir bir şekilde 

tespit edemediğinden veya dışlayamadığından invaziv lenf nodu 

evrelemesi gereklidir. Klinik olarak pozitif lenf nodlarında (cN1/cN2) 

metastatik hastalık olasılığı yüksektir ve histoloji ile inguinal lenf 

nodu cerrahisi gereklidir. Büyümüş sabit inguinal lenf düğümleri 

(cN3) (neoadjuvan) kemoterapi ve cerrahi ile multimodal tedavi 

gerektirir. Lenf nodu metastazında sadece bir nodda mevcut olsa bile, 
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kapsüler penetrasyon/ekstra nodal yayılım, yüksek progresyon riski 

taşır ve multimodal tedavi gerektiren pN3 olarak sınıflandırılır. 

a.Klinik olarak normal kasık lenf düğümleri (cN0) olan hastaların 

yönetimi: 

Mikro-metastatik inguinal lenf nodu hastalığı için risk sınıflandırması, 

primer tümörde evre, derece ve lenfovasküler invazyon 

varlığı/yokluğuna bağlıdır [62]. pTa/pTis tümörleri ve düşük dereceli 

olanlar nispeten düşük lenfatik yayılma riskine sahiptir. İyi diferansiye 

G1 pT1 tümörleri düşük riskli, pT1G2 orta riskli ve pT1G3 olarak 

kabul edilir ve tüm yüksek evreli tümörler lenfatik yayılma açısından 

yüksek riskli olarak kabul edilir [63]. Bu hastalar için üç yönetim 

stratejisi mümkündür: sürveyans, invaziv nodal evreleme veya radikal 

lenfadenektomi. Klinik olarak nod negatif hastalarda erken inguinal 

lenfadenektomi, bölgesel nodal nüksü olan daha sonraki 

lenfadenektomiye kıyasla uzun süreli hasta sağkalımı için daha 

üstündür [54,55].  

-a1. Gözetim:  

Bölgesel lenf düğümlerinin gözetimi, daha sonra mevcut mikro 

metastatik hastalıktan kaynaklanan bölgesel nüks riskini taşır. Hasta 

sağkalımı erken lenfadenektomi ile %90'ın üzerindedir ve bölgesel 

nüks için lenfadenektomi ile %40'ın altındadır [57,58]. Sürveyansı 

düşünen hastalar bu risk hakkında bilgilendirilmelidir. Sürveyans 

sadece pTis/pTa tümörleri olan hastalarda ve düşük riskli G1 pT1 

tümörlerinde uygun uyarılar ile önerilir [87-89].  
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-a2. İnvaziv lenf nodu evrelemesi 

Hiçbir görüntüleme tekniği mikro-metastatik hastalığı tespit 

edemediğinden, orta ve yüksek riskli pT1 tümörlerinin yanı sıra T2-T4 

tümörleri için invaziv lenf nodu evrelemesi önerilir [55,67]. İnvaziv 

düğüm evrelemesi, her ikisi de standart teknik olan dinamik sentinel 

düğüm biyopsisi (DSNB) veya modifiye inguinal lenfadenektomi 

(mILND) ile yapılabilir [98]. Dinamik sentinel düğüm biyopsisi, her 

iki kasıkta etkilenen sentinel düğümleri tespit etmeyi amaçlar. 

Teknesyum-99m (99mTc) nanokolloid, genellikle patent mavisi ile 

kombine edilerek ameliyattan bir gün önce penis kanseri bölgesine 

enjekte edilir. Vakaların %97'sinde mümkün olan nöbetçi düğümleri 

tespit etmek için intraoperatif olarak bir gama ışını probu kullanılır. 

Protokol rutin kullanım için standardize edilmiştir [69]. Dinamik 

sentinel düğüm biyopsisinin bazı merkezlerde yüksek duyarlılığa 

sahip olduğu bildirilmiştir (%90-94) [69,99]. Modifiye ILND, medial 

yüzeyel inguinal lenf nodlarının ve santral bölgeden gelenlerin 

bilateral olarak çıkarıldığı, büyük safen vene dokunulmadan alternatif 

bir seçenektir [68,97]. Her iki invaziv lenf nodu evreleme yöntemi, 

bölgesel nükse yol açan mikro-metastatik hastalığı gözden kaçırabilir 

[54]. Yanlış negatiflik oranı, deneyimli merkezlerde bile DSNB için 

%12-15 kadar yüksek olabilir [58,59]. mILND'nin yalancı negatif 

oranı bilinmemektedir. Lenf nodu metastazı bulunursa, ipsilateral 

radikal inguinal lenfadenektomi endikedir. 
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b.Palpe edilebilen inguinal lenf düğümleri (cN1/cN2) olan 

hastaların yönetimi: 

Tek veya iki taraflı palpe edilebilen inguinal lenf nodları (cN1/cN2) 

ile metastatik lenf nodu hastalığı yüksek olasılıktır. Bunların 

inflamatuar olabileceği ve öncelikle antibiyotik tedavisinin 

kullanılması gerektiği fikri, tedaviyi geciktirdiği için asılsız ve 

tehlikelidir. 

Palpe edilebilir şekilde büyümüş inguinal lenf düğümleri cerrahi 

olarak çıkarılmalı, patolojik olarak değerlendirilmeli (frozen biyopsi) 

ve pozitif ise radikal inguinal lenfadenektomi yapılmalıdır. Klinik 

olarak şüpheli durumlarda, US kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon 

sitolojisi bir seçenektir [100]. Pelvik  lenf nodu metastazı ve evreleme 

için de BT veya MRG istenir ve 18F-FDGPET/BT ek metastazları 

tanımlayabilir [101]. 

-b1. Radikal inguinal lenfadenektomi 

Radikal inguinal lenfadenektomi, bacaklardan ve skrotumdan 

bozulmuş lenf drenajı nedeniyle %25’e varan morbidite taşır. Artmış 

vücut kitle indeksi (BMI) gibi önemli risk faktörlerinin varlığında 

morbidite %50 kadar yüksek olabilir [102-104]. Terapötik radikal 

inguinal lenfadenektomi hayat kurtarıcı olabilir ve ilişkili morbidite 

korkusuyla gereğinden az kullanılmamalıdır [105]. Ameliyat sonrası 

morbiditeyi en aza indirmek için doku kullanımı titiz olmalıdır. 

Lenfatik damar duvarları düz kas içermez ve bu nedenle elektrokoter 

ile güvenilir şekilde kapatılamaz. Çok sayıda metal klips de ameliyat 
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sonrası sorunlara neden olabilir, bu nedenle tüm lenf damarlarının 

bağlanması tavsiye edilir [106,107]. Postoperatif morbidite, safen veni 

koruyarak ve drenajı iyileştirmek için çorap, bandaj, kasık basınçlı 

pansuman veya vakum emme ve profilaktik antibiyotikler gibi 

ameliyat sonrası önlemlerle azaltılabilir [108].İleri vakalarda yaranın 

kapatılması için rekonstrüktif cerrahi gerekebilir. Son serilerde en sık 

bildirilen komplikasyonlar yara yeri enfeksiyonları (%1.2-1.4), cilt 

nekrozu (%0.6-4.7), lenfödem (%5-13.9) ve lenfosel oluşumu (%2.1-

4) olarak izlenmektedir [103,104]. 

-b2. Pelvik lenfadenektomi:  

Pozitif pelvik nodlar, sadece inguinal nodal metastazdan daha kötü bir 

prognoza sahiptir [109]. Bir tarafta iki veya daha fazla inguinal lenf 

nodu metastazı ,ekstrakapsüler lenf nodu yayılımı olan hastalara 

ipsilateral pelvik lenfadenektomi yapılması gerekir  [110]. Pelvik 

lenfadenektomi, inguinal lenfadenektomi ile aynı anda veya ikincil bir 

prosedür olarak yapılabilir. Bilateral pelvik diseksiyon endike ise orta 

hat suprapubik ekstraperitoneal insizyon ile yapılabilir. Bu prosedürler 

belirtilirse gereksiz gecikmeden kaçınmak önemlidir [111]. 

-b3.  Adjuvant tedavi:  

pN2/pN3 hastalığı olan hastalarda, lenfadenektomi sonrası adjuvant 

kemoterapi önerilir [157] Yakın tarihli çalışmalar, radikal inguinal 

lenfadenektomi sonrası adjuvan kemoterapinin sağkalım yararını 

doğrulamıştır [113-115]. İnguinal lenfadenektomi sonrası adjuvan 

radyoterapi kullanılmış olmasına rağmen, kesin hasta yararını gösteren 
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veri yoktur. İnguinal lenfadenektomi sonrası adjuvan radyoterapi 

klinik çalışmalar dışında uygulanmamalıdır. 

c.Fixe halde inguinal lenf düğümleri (cN3) olan hastaların 

yönetimi: 

 Büyük ve hacimli, bazen ülsere inguinal lenf nodları olan hastalar için 

pelvik lenf nodlarının metastaz durumu  ve sistemik hastalık açısından 

torasik, abdominal ve pelvik BT ile evreleme gerektirir. Bu hastaların 

prognozu kötüdür. Neoadjuvan kemoterapiye yanıt alınan hastalar için 

radikal lenfadenektomi de eklenerek multimodal tedavi önerilir [116-

118]. Kemoterapi sonrası cerrahi ile neoadjuvan kemoterapiye yanıt 

verenlerin vakaların %37'sinde uzun süreli sağkalım sağladığı 

bildirilmiştir [116]. Son çalışmalar da bu hasta yararını doğrulamıştır 

[117-120]. 

d.Lenf nodu nüksünün yönetimi:  

Bölgesel nüksü olan hastalar, primer cN1/cN2 hastalığı olan hastalarla 

aynı şekilde tedavi edilmelidir. Bununla birlikte, DSNB veya modifiye 

inguinal lenfadenektomi sonrası bölgesel lenf nodu nüksü olan 

hastalarda zaten bozuk inguinal lenfatik drenaj vardır ve düzensiz 

metastatik progresyon riski yüksektir. Radikal inguinal 

lenfadenektomi sonrası inguinal nodal nüksün beş yıllık genel sağ 

kalım oranı %16'dır [121]. Lenf nodu nüksünün en iyi yönetim için 

hiçbir kanıt yoktur. Neoadjuvan kemoterapi sonrası radikal lenf nodu 

cerrahisi ya da sonrasında adjuvan kemoterapi ile multimodal tedavi 

önerilir. 
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e.Lenf nodu hastalığında radyoterapinin rolü:  

Bazı kurumlarda inguinal  lenf bezlerinin tedavisi için radyoterapi 

kullanılmaktadır. Ancak, bu kanıta dayalı değildir. Penis kanserindeki 

nadir prospektif çalışmalardan biri, lenf nodu pozitif penil kanserli 

hastalarda inguinal radikal lenfadenektominin inguinal radyoterapiden 

üstün olduğunu bulmuştur [122]. Radikal inguinal lenfadenektomi 

sonrası adjuvant radyoterapinin onkolojik sonucu iyileştirdiğine dair 

bir kanıt yoktur [168]. Bir çalışmada adjuvan inguinal ve pelvik 

radyoterapi uygulanan hastalarda uzun süreli sağkalımın kötü olduğu 

bildirilmiştir [123-129]. Penis kanserinde lenf nodu hastalığının 

tedavisi için kontrollü çalışmaların dışında radyoterapi 

kullanılmamaktadır. cN0 hastalığı için profilaktik radyoterapi endike 

değildir. İlerlemiş lenf nodu hastalığı için radyoterapi palyatif bir 

seçenek olmaya devam etmektedir. 

Kemoterapi 

1.Radikal inguinal lenfadenektomi sonrası lenf nodu pozitif 

hastalarda adjuvan kemoterapi:  

Multimodal tedavi hasta sonucunu iyileştirebilir. Sisplatin, 5-FU artı 

paklitaksel veya doketaksel (TPF) ile pN2-3 hastalığının rezeksiyonu 

sonrası üç ila dört döngü ile adjuvan kemoterapinin sonuçları 

prognozu olumlu yönde etkilemiştir [130]. Ortanca 42 aylık takipten 

sonra 19 hastanın %52.6'sı hastalıksızdı ve tolere edilebilirlik iyiydi.  

Adjuvant kemoterapinin kullanılması, özellikle üçlü kombinasyon 

kemoterapisinin uygulanmasının mümkün olduğu ve iyileştirici niyet 
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olduğu evrelerde kullanılır. Evre pN1 hastalarda adjuvan kemoterapi 

ile ilgili veri yoktur. Bu nedenle, pN1 hastalığında adjuvan kemoterapi 

yalnızca klinik çalışmalarda önerilir. 

2. Fixe halde veya relaps gelişmiş inguinal lenf düğümleri olan 

hastalarda neoadjuvan kemoterapi 

Hacimli inguinal lenf nodu büyümesi (cN3) yaygın lenfatik metastatik 

hastalığı gösterir. Primer lenf nodu cerrahisi genellikle önerilmez 

çünkü tam cerrahi rezeksiyon olası değildir ve sadece birkaç hasta tek 

başına cerrahiden fayda görür. İnguinal lenf nodu cerrahisinden önce 

neoadjuvan kemoterapi hakkında sınırlı veri mevcuttur. Bununla 

birlikte, sistemik hastalığın erken tedavisine ve inguinal lenf nodu 

metastazlarının küçülmesine izin verir. Yanıt verenlerde, iyi bir klinik 

yanıtla tam cerrahi tedavi mümkündür. Genel olarak, çeşitli  

neoadjuvan  kemoterapi protokolleri uygulaması sonrasında klinik 

sonuçlara  göre  [131-134]sabit, rezeke edilemeyen, nodal hastalığı 

olan hastalarda sisplatin ve taksan bazlı üçlü kombinasyon kullanan 

neoadjuvan kemoterapi protokolünün kullanılması önerisini 

desteklemektedir. Penis kanserinde lenf nodu cerrahisi ile birlikte 

radyokemoterapinin potansiyel yararına dair neredeyse hiç veri 

yoktur. Bu nedenle sadece kontrollü klinik çalışmalarda 

kullanılmalıdır [135]. 

3. İlerlemiş ve nüks eden hastalıkta palyatif kemoterapi: 

 Palyatif kemoterapi için şu an sisplatin ve taksan bazlı kemoterapi 

protokolleri tercih edilmektedir. Penis kanserinde ikinci basamak 
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kemoterapi hakkında neredeyse hiç veri yoktur. İkinci basamak 

paklitaksel monoterapisini kullanan bir rapor, < %30'luk bir yanıt 

oranı bildirdi ve hiçbir hasta hayatta kalmadı [136]. Ayrıca gemsitabin 

ile ikinci sıra sisplatinin uygulanan kemoterapi protokülünün de bir 

faydası gözlemlenmiştir [137].  

4. Atardamar içi kemoterapi:      

Aort içi uygulamayı ifade eden intraarteriyel kemoterapi, lokal olarak 

ilerlemiş vakalarda, özellikle küçük vaka serilerinde sisplatin ve 

gemsitabin denenmiştir [138-141]. Sınırlı bir klinik yanıt dışında, 

sonuç önemli ölçüde iyileşmedi. 

5.Hedefli tedavi:  

Hedefe yönelik ilaçlar ikinci basamak tedavi olarak kullanılmıştır ve 

dirençli vakalarda tek ajan tedavisi olarak kabul edilebilirler. Anti-

epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) hedefli monoterapi 

denenmiştir [142]. Bununla birlikte, özellikle anti-EGFR monoklonal 

antikorları olan panitumumab ve setuksimab ile uzun süreli yanıt 

vermeyen başka çalışmalar da yapılmıştır [143]. Tirozin kinaz 

inhibitörlerinin bazı aktiviteleri de bildirilmiştir [193]. Daha ileri 

klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Takip :  

Penis kanseri nedeniyle tedavi görmüş hastanın takibinde kendisi veya 

doktoru tarafından yapılan düzenli penis ve inguinal bölge muayenesi 

hastalığın erkenden rekürrensini tesbit etmek için çok önemli yere 
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sahiptir. Hastalığın inguinal lenf bezinde nüksü ilk iki yıl içerisinde 

izlenir. Şüpheli vakalarda US ve ince iğne aspirasyon sitolojisinin 

(İİAS) kullanılması inguinal lenf bezi nüksünün erken tespit oranını 

iyileştirmiştir. Tüm tedavi görmüş penis kanserli hastaların takibi ilk 

iki yıl içerisinde üç ayda bir defa yapılırken, ikinci yıldan sonra altı 

ayda ya da yılda bir kere olmak üzere beş yıla tamamlanır. Böylelikle 

tedaviyle ilişkili komplikasyonların tespit edilmesi ve tedavisi 

gerçekleştirilir. Negatif inguinal lenf düğümleri ile lokal tedaviden 

sonra takibinde görüntüleme yöntemleri kullanılmaz. Takip ayrıca 

birincil tedavi yöntemine de bağlıdır. Lazer ablasyonu veya topikal 

kemoterapiyi takiben hastalıksız durumu doğrulamak için glanstan 

histoloji alınmalıdır. İnguinal nodal metastazların potansiyel olarak 

küratif tedavisinden sonra, ilk iki yıl üç ayda bir sistemik hastalık 

tespiti için BT veya MRI görüntüleme yapılmalıdır [144]. Nadiren de 

olsa geç lokal nüks meydana gelebilir ve yaşamı tehdit eden 

metastazlar beş yıl sonra çok sıra dışı hale gelir. Bu nedenle, hastanın 

herhangi bir yerel değişikliği derhal bildirme ihtiyacını anlaması 

koşuluyla, düzenli takip beşinci yılın sonunda durdurulabilir [144]. 

Kendi kendine muayene edemeyecek hastalar için daha uzun süreli 

takip gerekebilir. 
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