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 Kanser tedavisinde multidisipliner organ 
koruyucu yaklaşım: 
 Meme kanseri 

 Anal kanal kanseri 

 Larinks kanseri 

 Prostat kanseri 

 Özofagus kanseri 

 Ekstremite sarkomları 

 Mesane kanseri??? 



 Primer amaç sağkalımın radikal sistektomiye 
eşdeğer olması (5 yıllık %40-60) 

 İkincil amaç hayat kalitesini yükseltmek 
(hastanın normal fonksiyon gören kendi 
mesanesiyle yaşaması) 

 Radikal sistektomiyi kabul etmeyen uygun 
hastalara alternatif tedavi olarak sunulmalıdır 

 

Mesane koruyucu yaklaşım 



Erlangen deneyimi 

(Ott OJ. Clin Oncol 2009; 21: 557-65) 



Maksimum TUR-M 

Radikal sistektomi Konsolidasyon RKT 
(20-25 Gy/10-15 fx) 

 ± Adjuvan KT 

Transüretral bx ile birlikte sistoskopi tekrarı (2-3 hafta sonra) 

Tam yanıt (T0) veya yeni bir lokalizasyonda 
yüzeyel tümör (Ta, Tis) 

 ± Adjuvan KT 

Biyopsiyle kanıtlanmış, kasa invaze tümör 

Orijinal lokalizasyonda invaziv tümör veya yeni bir 
lokalizasyonda T1 veya daha büyük tümör 

Transüretral bx ile birlikte sistoskopi tekrarı 

Tam yanıt 

± Adjuvan KT 

Uzun dönem sistoskopik izlem 

Yüzeyel hastalık Kas invaziv hastalık 

İntravezikal tedavi veya 
radikal sistektomi 

Radikal sistektomi 

İndüksiyon tedavisi RT (40-45 Gy/20-25 fx)+radyoduyarlaştırıcı ajan 



Protokol farklılıkları 



Hasta seçimi dikkatli yapılmalı!!! 

• Tümör boyutu (<5 cm, <3 cm) 

• Erken evre (klinik evre T2-3a, T2-T4a) 

• Cis olmaması 

• Mikroskopik tam TUR (genel sağkalımda önemli 
prognostik faktör) 

• Üretral obstrüksiyonun olmaması 

• Böbrek fonksiyonlarının yeterli olması  

• Pelvik lenf nodu metastazı olmaması 

• RT öncesi normal fonksiyon gören mesane olması 

• Hastanın hayat boyu sürecek yakın takibi yaptıracak 
ve gerektiğinde sistektomiyi kabul edecek kapasitede 
olması 



Mikroskopik tam TUR-M 

 415 olgu (yüksek risk T1, n=89; T2-4, n=326) 

 TUR sonrası RT (n=126) 

 TUR sonrası RKT (n=289) 

 TUR sonrası R0, R1 ve R2 kalıntıda 10 yıllık GSK 
oranları sırasıyla %50-%33-%18 (p=0,003) 

 



Tüm 
hastalar 

Tam  
TUR-M 

Tam olmayan 
TUR-M 

p değeri 

Sayı 343 227 116 

5 yıllık sonuçlar 

Genel SK %52 %57 %43 0,003 

Hastalığa özgül SK %64 %68 %56 0,03 

Sistektomi uygulananlar 

Toplam %29 %22 %42 <0,001 

Hemen sistektomi 
(TY alınamayan) 

%17 %11 %29 

Salvaj sistektomi %12 %11 %13 



Kombine model tedavide MGH ve RTOG sonuçları 

Rödel C. JCO 24(35): 2006 

Akselere RT 

190 hastayla yapılan 10 yıllık sonuçlarında mesane intakt 
GSK %45  



Yenilik Yenilik 

Hiperfx RT 

Hiporfx RT 



Erlangen serisi güncel sonuçlar 

• 473 hasta, ortanca izlem 71,5 ay 

• 331 hastaya (%70) RKT, 142 hastaya (%30) RT 

• Ortanca sağkalım 57,5 ay 

• 5 yıllık GSK %49 

• 10 yıllık GSK %30  

• 15 yıllık GSK %19 

 



Genel sağkalıma etkili faktörler 



Genel sağkalıma etkili faktörler 



Genel sağkalıma etkili faktörler 

%54 

%36 

%24 



360 hasta 

Kısmi 2x2 
randomizasyon 

RT (178 hasta) RT+eşzamanlı KT  
(5-FU+Mito-C) (182 hasta) 

Tüm mesane  
Tüm mesane  

Kısmi mesane  
Kısmi mesane  

219 hasta RT volüm randomizasyonuna alınmış 
Primer sonlanım lokal-bölgesel HSK 
İkincil sonlanım HSK 
Üçüncül sonlanım  akut toksisite, salvaj sistektomi oranları ve GSK 
Olguların %30’u neoadjuvan KT almış 
 



%67 

%54 

Ortanca izlem 69,9 ay (RKT) 



%48 

%35 

• Derece 3-4 akut yan etki RKT kolunda daha fazla (%36 vs %27,5) 
• İzlemde derece 3-4 geç yan etki RT kolunda daha fazla (%8,3 vs %15,7, 

p=0,07) 



Alt gruplara göre RKT’nin lokal-bölgesel HSK’a etkisi 



(European Urology 2012; 61: 715-21) 

(T2-4a N0 M0, radikal sistektomiye aday 348 olgu, ortanca izlem 7,7 yıl) 

MGH serisi güncel sonuçlar 



Sonuçlar 

 İndüksiyon KRT’sine tam yanıt %72 

 Tam yanıt alınanlarda 10 yıllık  
 İnvaziv olmayan nüks %29 

 İnvaziv nüks %16 

 Pelvik nüks %11 (Stein’ın RS serisinde %9) 

 Uzak metastaz %32 

 Sistektomi gerektiren hasta oranı %29 
 Tam yanıt alınamaması nedeniyle %17 

 Salvaj sistektomi %12 (ortanca 1,1 yıl) 

 Tedavi toksisitesine bağlı sistektomi gereksinimi %0 
 

 

 

(European Urology 2012; 61: 715-21) 



(European Urology 2012; 61: 715-21) 

%52 

%35 

%22 

(Erlangen serisinde 5-10-15 yıllık sağkalım %54-%36-%24) 



%64 
%59 %57 

Mesane intakt DSS 
• 5 yıllık %60 
• 10 yıllık %45 
• 15 yıllık %36 
Salvaj sistektomi 
uygulananlarda DSS 
(102 olgu, %29)  
• 5 yıllık %55 
• 10 yıllık %44 
• 15 yıllık %44 
 

(European Urology 2012; 61: 715-21) 

Sistektomi serilerine benzer şekilde 5 yıldan sonra 
mesane kanserine bağlı ölümler azalmakta 



%74 
%67 %63 

%53 %49 %49 

%61 

%43 

%28 %41 

%27 
%16 



Çok değişkenli analizde sağkalıma etkili faktörler 



• Tam yanıt oranları %50-90 
• 5 yıllık GSK %55-70 
• 5 yıllık mesane intakt SK %40-60 

Üç modelli mesane koruyucu yaklaşım sonuçları 



Tedavi Evre Hasta 
sayısı 

5 yıllık 
SK 

10 yıllık 
SK 

Erlangen(Krause FS) TURM+RKT T1-4 331 54 36 

MGH (Efstathiou JA) TURM+RKT T2-4 348 52 35 

İngiltere (James ND) TURM+RKT T2-4 182 48 - 

Kiel (Retz M) TURM+RKT T2-4 53 23 8 

İtalya (Danesie DT) TURM+RKT T2-4 77 58 - 

Avustralya (TROG) (Gogna NK) TURM+RKT T2-4 113 50 - 

Slovenya (Kragelj B) TURM+RKT T2-4 84 - 50 

USC (Stein JP) RS T0-T4 1054 60 43 

Almanya (Hautmann RE) RS Ta-T4 788 58 45 

MSKCC (Yossepowitch O) RS T0-T4 483 61 - 

İsviçre (Madersbacher S) RS Ta-T4 507 59 37 

Küratif tedavi uygulanan güncel serilerin sağkalım sonuçları  



T evresine göre sağkalımın karşılaştırılması 

Tedavi T1  
5-10 yıllık SK (%) 

T2/3  
5-10 yıllık SK (%) 

T4  
5-10 yıllık SK (%) 

Erlangen  TURM+RKT 73-51 50-32 16-11 

Stein  RS 74-51 72-56 (T2) 
58-38 (T3) 

33-22 



 Derece 4 toksisite yok, tedaviye bağlı ölüm yok 

 Kontraktür nedeniyle sistektomiye giden olguların oranı %0 



(J Clin Oncol 2002; 20: 3061-71) 
Lokal nüksü olmayan, mesaneleriyle yaşayan 186 olguda 

Erlangen serisi 



Güncel durum 







Çekinceler 

• Tümör nüksü (genel %19-58, kasa invaze %6-
28) 

• Bölgesel lenf nodlarına küratif yaklaşım 
olmaması 

• Salvaj sistektominin getireceği sorunlar 

• Gecikmiş sistektominin prognozu olumsuz 
etkilemesi (özellikle indüksiyona yanıtsız 
olgular) 



Sorular??? 

 Optimal uygulama nasıl olmalıdır?? 

 Hangi KT rejimi daha iyi sonuç verir?? 

 Yanıtı değerlendirmek için en doğru zaman 
nedir?? 

 Yanıt vermeyenlerde sistektomi için en uygun 
zaman nedir?? 

 

 



Sorunlar 

 Mesane koruyucu yaklaşımla RS’yi karşılaştıran randomize 
çalışma yok 

 Mesane koruyucu protokoller sürekli değişmekte 

 RT tekniklerinde optimizasyona ihtiyaç var 

 Hasta seçimlerinde farklılıklar 

 Konvansiyonel histolojik parametreler yanıtı değerlendirmede 
yetersiz 

 Nüks riski yüksek hastaları seçebilecek moleküler belirteçlere 
ihtiyaç var 

 Disiplinlerarası yakın işbirliği henüz yetersiz 

 Uzun dönem takip 



Gelecekte daha iyi sonuçlar elde edilebilir mi? 

 Modern RT yöntemlerine 
 Radyoduyarlaştırıcıların eklenmesi 

 Daha etkin sistemik tedavi 

 Moleküler belirteçlerin kullanılması 

 Hedefe yönelik tedaviler 

 Hipoksik hücre duyarlaştırıcılar 

 Yeni klinik çalışmalar 




