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 Giriş 

 ABD; 72570 yeni olgu / 15210 ölüm (2013 verileri) 

 

 Kas invaziv olmayan mesane tümörleri (KİOMT) 

 %70 

 Tedavi; lokal rezeksiyon + intravezikal tedaviler 

 Orta ve yüksek risk grubu; BCG 

  

 Tedaviye rağmen;  

 Rekürrens oranı %50-90  

 Progresyon oranı (KİMT) %20    (Ahn JJ, Curr Opin Urol, 2014) 



 BCG 

 1976 (Morales A, J Urol, 1976) 

 Yüksek dereceli KİOMT ve CIS; standart tedavi 

 

 Rekürrens oranında azalma; %40 (vs yalnız TUR) 

 Progresyonda azalma ; en azından geciktirme ! 

 EORTC-GUCG (Sylvester RJ, J Urol, 2002- Sylvester RJ, Eur Urol, 2010) 

 Yalnız TUR – TUR+KT – TUR+ immunoterapiler 

 %27 azalma (BCG idame tedavisi ile; p=0.0001) 

 

 Optimal doz / İdame tedavi / kombinasyon tedavileri … 



 BCG başarısızlığı 

 Terminolojik standardizasyon ? 

 

 2005; International Consensus Panel 

 BCG refrakter hastalık 

 BCG rezistans hastalık 

 BCG sonrası relaps 

 BCG intoleransı  





 BCG-refrakter tümörler ! 

 

 173/521 hasta; retrospektif değerlendirme (Shirakawa H, 

BJU Int,2012) 

 

 Diğer tanımlara göre progresyon oranı (%40) daha 

yüksek 

 Hastalık spesifik sağ kalım daha kötü 

 10-yıl progresyonsuz sağ kalım oranı; 

 BCG-refrakter - %53.2,    

 BCG-relaps - %91.1   

 BCG-intoleransı - %93.8  



 Tedavi 



 Tedavi 

 BCG başarısızlığında standart tedavi; 

   Radikal Sistektomidir …  

 Diğer tüm tedavi seçeneklerinin başarısı düşüktür. 

 

 Ek BCG tedavi seçenekleri de başarısızdır. 
 İdame BCG tedavisinin hangi hastalarda seçenek olduğu 

tanımlanmıştır. 

 Tekrar BCG tedavisi bazı çalışmalarda, düşük dereceli 
KİOMT ve bazı yüksek dereceli tümörlerde seçenek olarak 
sunulmuştur. (Gallagher BL, Urology 2008- Rosevear HM, J Urol 2011) 

 126 tane T1 Tümör; Rekürrens zamanının geciktirilmesine rağmen (%79), 
KİMT’e progresyon oranı yüksek (%13) bulunmuştur. (Brake M, J Urol, 2000) 



 Mesanenin korunduğu tedavi seçenekleri çok çeşitli 
 Seçilmiş bazı hastalar 

 Sistektomi için uygun olmayan  

 Tedaviyi kabul etmeyen hastalar 

 BCG intolerassı olan ve tedaviyi tamamlayamayan hastalar 

 Hipertermi + Gemsitabin veya Mitomisin C (MMC) uyg. (Addeo 
R, J Clin Oncol, 2010) 

 FDA onayı + (Synergo sistem- kemohipertermi; MMC)) 

 

 Diğer immunoterapi seçenekleri 

 Kemoterapiler 

 Elektromotif ilaç uygulamaları 

 Kemohipertermi 

 Hedefe yönelik tedavi seçenekleri 

 Kombinasyon tedavileri 

 























 Mitomisin C 
 DNA sentezini inhibe eden alkilleyici ajan 

 BCG başarısızlığında cevaplar kötü ! 

 21 hastalık bir seride rekürrenssiz sağ kalım; %19 (Malmstrom PU, J 
Urol 1999) 

 

 Kemohipertermi (C-HT) (Malmstrom PU, J Urol,1999)  

 Hücre membran geçirgenliği ve MMC’nin ürotelyuma geçişinde artış 

 Tümör hücre apopitosis artışı ve artan sitotoksisite  



  Mitomisin C 

 Elektromotiv ilaç uygulaması (EMDA) (Zargar H, Urology, 

2014) 

 MMC’nin ürotelyuma geçişinde artış 



İV-KT etkinliğinin arttırılması 

 

 Cerrahi öncesi sıvı alımı ve diürezin azaltılması 

 İdrarın alkalizasyonu 

 İlk 6 saatte uygulama 

 Doz arttırılması 
 (Joudi FN, Curr Opin Urol. 2004 / . Au JL, J Natl Cancer Inst 2001 / Seth P Lerner, Marc P 

Schoenberg, Cora N Sternberg. Treatment and management of bladder cancer. 1st ed. United 

Kingdom, Informa UK Ltd.,2008; 23-39 / Cliff AM,  BJU Int  2000) 





 Gemsitabin 

 Nukleosid analoğu, DNA sentez inhibisyonu 

 Apopitosisi destekliyor 

 Ribonükleotid reduktaz ve sitidin deaminaz inhibisyonu yapar 
(Dalbagni G, J Clin Oncol 2002) 

 BCG başarısızlığında uzun dönem etkinliği düşük 

 



  Gemsitabin 

 BCG tedavisi almış hastalarda MMC’den daha 

başarılı (Addeo R, J Clin Oncol, 2010) 

 

 Kombinasyon tedavileri için kullanım olabilir … 
 BCG intoleransı olan yüksek riskli tümörlerde kombinasyon 

iyi bir seçenek olabilir (Addeo R, J Clin Oncol, 2010) 

 



 Valrubisin  
 Adriamisinin semisentetik antrasiklin analoğu 

 

 BCG refrakter CIS olgularında intra vezikal uygulaması 
için FDA onayı vardır 

 Steinberg G, Bahnson R, Brosman S, et al. Efficacy and safety of valrubicin for the treatment of bacillus Calmette-Guerin 
refractory carcinoma in situ of the bladder. The Valrubicin Study Group. J Urol 2000; 163:761–767. 

 

 Rezidü veya rekürren CIS 90 hasta 

 Komplet cevap; %21 

 18 ay sonrasında hastalıksız sağ kalım; %8 



 Taksanlar 

 Dosetaksel; 

 Sistektomiyi reddeden 54 hasta (BCG başarısızlığı) 

 Komplet cevap %59 

 Rekürrenssiz sağ kalım; 1 yıl, %40 / 3 yıl %25  

 İdame tedavisi ile rekürrens zamanı 19 aydan 39.3 aya 

çıkmış (Barlow L, J Urol, 2013) 



Paklitaksel; 
 Taksanların prototipi (1967) 

 

 

 

 

 

 İntravezikal nanopartikül albumine bağlı paklitaksel (nab-
paklitaksel) kuln. (Abreksan) 

 

 Yağda eriyen formül 

 Paklitaksel- hyalüronik asit formülasyonu 

 16 hastalık küçük faz 1 çalışma (Bassi PF, J Urol 2011) 

 BCG refrakter tümörler için?  



 Hedefe yönelik tedaviler (J Urol, 2012) 

 Pseudomonas aeruginosa ekzotoksin A 

 

 Fotodinamik tedavi (J Urol, 2013) 

 Yan etkileri önemli (kontrakte mesane) 

 

 Mikobakteriyel hücre duvarı ekstraktı (J Urol, 2009) 

 Potansiyel sistemik toksisite azaltılıyor 

 



   Kombinasyon tedavileri 

 Çok merkezli retrospektif çalışma; (Lightfoot AJ, Urol Oncol 2014) 

 Gemsitabin ve MMC verilmiş 

 26 ay takipte, rekürrenssiz sağ kalım; %30 

 1 yıllık rekürrenssiz sağ kalım; % 48 



 İntravezikal kokteyl; (Chen CH, Urol Oncol 2012) 

 MMC + Doxorubisin + Cisplatin 

 

 BCG başarısızlığına ait bilgi yok !!!  

 

 BCG + IFN –alfa2b (Joudi FN, Urol Oncol 2006 / Rosevear HM, J Urol 

2011) 

 2 yılı bulabilen cevap oranlarıyla  (%45) bir alternatif  

 BCG almamış hastalarda %60 

 2 kür BCG + ise %23 

 1 kür BCG + ise %57 iki yıl cevap oranları  

 Daha önce BCG almış hastalarda sistektomi önerilmeli … 

   Kombinasyon tedavileri 






