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Radikal Sistektomi Endikasyonları 
 

•  Kasa invazif olmayan mesane tümörlerinde (pTa, pT1, CIS): 
– Transüretral rezeksiyon sonrası intravezikal tedaviye direnç 
–  Sistoskopik rezeksiyona uygun olmayacak derecede yaygın 

tümör 
–  İnvazif prostatik üretra tutulumunda 

 
• Uzak metastazı olmayan veya rezeke edilebilecek düşük 

hacimli lokal invazyonu olan kasa invaze mesane tümörleri 
(pT2-pT4a) 
 

• İnvazif mesane kanserinin herhangi bir evresinde uzak 
metastaz olsa bile, kanama veya ağrı palyasyonu için 
yapılabilir 
 



Kadında Radikal Sistektomi Sınırları 

• Kadında radikal sistektomi 
klasik olarak anterior pelvik 
ekzanterasyon şeklinde yapılır.  

 

• Overler, uterus, fallop tüpleri, 
mesane ve anterior vajen 
duvarı blok şeklinde çıkarılır. 
Üretra genellikle korunur. 

 



Kadında Üretrayı Korumak Güvenli mi? 

• Kadında mesane tümörü olanlarda 
üretrada tümör olma ihtimali %6-11 

• En önemli belirleyici faktör: 
Lokalizasyon 
– Trigon veya mesane boynunda tümör 

varsa üretrada tümör riski %50-60 

• Frozan mutlaka yap: özellikle 
Ortotopik mesane’de 

• Sekonder üretra tümörü gelişme riski 
erkekten düşük 

• Üretra ve Vagen rezeksiyonu; 
– otonom sinirler tahrip olur 
– Pelvik pleksus zedelenir: Erkekte ile 

benzer 
– Klitoral  innervasyon  bozulur 
– Cinsel yaşam bozulur 



I Sadece sistektomi 

İç genital organlar/vajen/üretra koruma (yeni-mesane için) 

≤ T2 

Doğurganlığın devamı isteği, Cinsel olarak aktif potansiyel 

II Sistektomi+TAH/BSO (uterus ve overler varsa) 

Vajen/üretra koruma (yeni-mesane için) 

≤ T2 

Doğurganlık sonrası, Menapoz sonrası,  Cinsel olarak aktif 

potansiyel 

IIa Sistektomi+TAH (organlar varsa) 

Vajen/üretra koruma (yeni-mesane için) 

- BSO 

≤ T2 

Doğurganlık sonrası,Menapoz öncesi; gros olarak normal overler 

Cinsel olarak aktif potansiyel 

III Sistektomi+TAH/BSO (organlar varsa) + anteriyor 

vajinektomi 

Yeni-mesane için üretra koruma 

T2 veya T3 

Mesane boynundan uzak arka duvar tümörü 

IIIa Sistektomi+TAH (organlar varsa) + anteriyor vajinektomi 

Yeni-mesane için üretra koruma 

T2 veya T3 

Mesane boynundan uzak arka duvar tümörü 

Menapoz öncesi; gros olarak normal overler 

IV Sistektomi+TAH/BSO (organlar varsa) + anteriyor 

vajinektomi ve üretrektomi 

T2 veya T3 

Mesane boynu veya üretrada tümör 

IVa Sistektomi+TAH (organlar varsa) + anterior vajinektomi ve 

üretrektomi  

- BSO 

T2 veya T3,Mesane boynu veya üretrada tümör, 

Menapoz öncesi; gros olarak normal overler 

Kadında R. Sistektomi Sınırları 



Erkekte Radikal Sistektomi Sınırları 

• Mesane, peritoneal kılıf, 
perivezikal yağ, üreterin distali, 
prostat, seminal vezikül ve vaz 
deferensin çıkarılmasını içerir.  

 

• Standart prosedürde, 
membranöz üretra da mümkün 
olabildiğince çıkarılır. 



Prostat koruyucu sistektomi 



Prostat Koruyucu Radikal Sistektomi 
Endikasyonları 

• Yüksek riskli ve özellikle de BCG’ye cevapsız 
kasa invazif olmayan mesane kanserlerinde 

• Mesane boynuna uzak ve CIS (-) tümörler 

• Prostatik üretra biopsisi negatif 

• Genç hastalar 

• PCa şüphesi veya aile öyküsü olmayanlar 

 • Prostat , seminal veziküller ve NVB korunur 
–  Fonksiyon korunması: Fertilite, Ereksiyon, Miksiyon 

• Gençlerde sistektomi tercihi artabilir. 
 



Onkolojik olarak güvenli mi? 

 

• Küçük sayıda ve izlem süresi kısa seriler 

 

• Uzak metastaz oranı %5 daha fazla 

 

• KİMK’de prostatik üretra tutulumu %33 

 

• Sistektomi serilerinde PCa birlikte olma oranı 
%25-48 

 



Seminal Vezikül Koruyucu R. Sistektomi 

• Prostatın 
bırakılmasından 
doğacak onkolojik 
olumsuzluktan kaçınma 

• Prostat tümüyle 
çıkartılır 

• Vesiküller ve duktus 
korunur 

• NVB bu bölgede çok 
zengin: korunmuş 
oluyor 

 



Seminal Vesikül Koruyucu R. Sistektomi 

• Ereksiyon korunuyor ama! 

– Onkolojik sonuçlar halen yetersiz 

– Kısa takip süresi  

– Küçük seriler 

 



Radikal Sistektomi 

• Radikal Sistektomi 

 

 

• Pelvik 

Lenfadenektomi 

 

• Üriner Diversiyon 



Radikal Sistektomi 

• 5 yıllık sağkalım ort: %70-75  
• 30 ve 90 gün mortalite – %1.5-2.7  ve  %4.6-8  
• Morbidite % 30-40 

– Anastomoz kaçağı 
– Batın içi abse 
– Yara yeri enfeksiyonu 
– peritonit 
– İleus 
– Reoperasyon  
– Elektrolit ve kan gazı değişiklikleri (pre-op; post op) 
– Uzamış drenaj 
– Uzun Hospitalizasyon 
– ………….. 

 
 



Radikal Sistektomi 
Emniyet Tedbirleri 

• Preoperatif 

– Barsak temizliği 

– Komorbidite 

• Peroperatif 

– Anestezi 
• Epidural analjezi 

• Hipotermiden kaçınmak 

– Lenfadenektomi 

– Cerrahi teknik 

• Postoperatif 
– Erken postoperatif dönem yönetimi 



Radikal Sistektomi- Bağırsak hazırlığı 

• Sınırlı barsak hazırlığı yeterli 

 

• -Operasyon öncesi gün boyunca enerji içeriği 
bol sıvı diyet, 

• -Operasyon öncesi gün tek doz oral katartik 
ve/veya tek doz enema,  

• -Operasyondan 6-8 saat önce oral alımın 
stoplanması 



RADİKAL SİSTEKTOMİ-STANDART TEDAVİLER 

• Gece 24’ten sonra IV sıvı (125 ml/saat Dextroz ve İzotonik 
dönüşümlü) 
 

• DVT profilaksi 
– 2 X 0,4 cc  lmw Heparin  
– Op öncesi alt ekstremite bandajı 

• Antibiyotik profilaksisi 
• Operasyondan 1 saat önce   

– Metronidazol  1gr + 3. kuşak sefalosporin 1 gr  =  En fazla 3 gün 

• Neobladder irrigasyonu  20-30 ml X 4 
• Nazogastrik tüp ve oral alım 

– Postop 1 —NG çek. Oral yok. 
– Postop 2: Berrak sıvılar 
– Postop 3: Kısıtlamasız sıvı içecekler + Rejim 2.  
– Postop 4: Normal diyet. 



Overall 

Postoperative 
complications, n (%) 

  Overall 340 (31.1) 

  Cardiovascular 15 (1.4) 

  Pulmonary 71 (6.5) 

  Thromboembolic 65 (5.9) 

  Septic 155 (14.2) 

  Renal failure 45 (4.1) 

  UTI 113 (10.3) 

  Wound 113 (10.3) 

Median operative time 
(minutes; IQR) 

331 (256–422) 

Transfusions, n (%) 425 (38.8) 

Median length of stay 
(days; IQR) 

8 (7–11) 

Readmission
*
, n (%) 128 (20.2) 

Postoperative mortality, n 
(%) 

29 (2.7) 

Table 2. 

Intraoperative and postoperative outcomes for patients treated with radical cystectomy (RC) between 2006 and 2011 (National Surgical Quality Improvement Program 

NSQIP database) 

 

Can Urol Assoc J. 2014 Sep-Oct; 8(9-

10): E681–E687. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216299/table/t2-cuaj-9-10-e681/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216299/
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216299/
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216299/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216299/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216299/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216299/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216299/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216299/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216299/
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RADİKAL SİSTEKTOMİ 

LENFADENEKTOMİ 

 EVRELEME 
AMAÇLI 
 

 TEDAVİYE  
KATKISI VAR 



Mesane Kanserinde Lenfatik Akımın 
Yönü 

• Mesane lenfatikleri önce mesane 
kas tabakalarının arasından 
mesane dışına doğru perivezikal  
LN’larına drene olur.  

– mesanenin ön, arka ve yan 
yüzlerinde ve perivezikal 
alanda 

• Sonra, eksternal iliak damarlar, 
hipogastrik damarlar ve sakral 
promontoryum çevresindeki 
LN’larına açılır.  

•  Daha sonra buradan aort ve 

vena kava sistemine katılır.  



RADİKAL SİSTEKTOMİ-

LENFADENEKTOMİ 
• LENF NODU POZİTİFLİĞİ : ortalama  %25 (14-32) 

Stein JP, et al. J Clin Oncol 19:666, 2001 



SÜPER 

GENİŞLETİLMİŞ 

SINIRLI  

STANDART 

GENİŞLETİLMİŞ 

LENFADENEKTOMİ SINIRLARI 



5 y sağkalım 

olasılık  

%76,    

5 y 

sağkalım 

olasılık 

%39   ,  

Lenfadenektomi ve sağkalım 

Steven K, Poulsen AL, J Urol. 2007 

Oct;178(4 Pt 1):1218-23  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Steven K"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Poulsen AL"[Author]


Outcome After Radical Cystectomy With Limited or Extended Pelvic Lymph Node Dissection. 

                                                                                                     J Urol 179, 873-878, March 2008 

Overall survival pT2pN0-2 and pT3pN0-2 

Limited PLND  Extended PLND  



Obturator lenf 

nodu (-) 

SKİP 

METASTAZ 

%16.7 

SKİP METASTAZ 

%4.4 

SKİP METASTAZ 

%8.8 



Hasta Pozisyonu 



AÇIK RADİKAL SİSTEKTOMİ-
İNSİZYON 



ROBOTİK RADİKAL SİSTEKTOMİ 



AÇIK –ROBOTİK RADİKAL 
SİSTEKTOMİ 

AÇIK 
ROBOTİK 



Urakal Kalıntının Diseksiyonu 
 



Üreterlerin 
Serbestleştirilmesi 



Lateral pedikülün Kesilmesi  



Denon Villier Fasya’sının Diseksiyonu 



Posterior Üretra ve Rektoüretralislerin 
Diseksiyonu 



Ovarian damarların  ve uterin 
damarların bağlanması 

Eksternal 
iliak 
damarlar 

İnfundibulopelvik 
ligaman 

Round ligaman 

uterus 

overler 



Erkekte Mesanenin Çıkartılması ve 
Sonrası 



Kadında Mesanenin Çıkartılması 



Kadında Mesanenin Çıkartılması 
Sonrası 

Üretral ve Vajinal Açıklığın 
dikilmesi 

Sistektomi alanının omental fleple 
kapatılması ve üretraya anastomoz 

sütürlerinin konulması 




