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Ekler 
 
Kılavuz Bilgileri 
 

A- Tarama 

Prostat Kanseri Taraması İçin Kılavuz Önerileri 
2015 NCCN Kılavuzu 2015 EAU Kılavuzu 2015 ESMO Kılavuzu 

 NCCN paneli, prostat kanserinin 
aşırı tanı aldığı ve tedavi edildiği 
endişesini taşımaktadır. 

 Toplumsal tarama 
önerilmemektedir.  

 Toplum-tabanlı PSA taraması, 
prostat kanseri mortalitesini 
azaltmasına karşın aşırı tanı ve 
tedaviye neden olduğu için 

önerilmemektedir. 

 Prostat kanseri taraması için 
hastanın prostat kanseri riski, 
yaşı ve genel sağlık durumu 
dikkate alınarak hasta ve hekimin 
ortak karar alması 
önerilmektedir. 

 Bilgilendirilen, iyi performans 
sahibi, en az 10-15 yıl yaşama 
beklentisi olan hastalar için 
bireyselleştiȢrilmiş ve riske 
uygun tarama stratejisi 
benimsenmelidir. Artmış 
prostat kanseri riski olan 
hastalar (50 yaş üzeri, >45 yaş 
üzeri ve pozitif aile hikayesi, 40 
yaşında PSA >1 ng/ml, veya 60 
yaşında >2 ng/ml) için PSA testi 
önerilmelidir. 

 70 yaş üzeri asemptomatik 
erkeklerde prostat kanser testi 
yapılmamalıdır.  
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B- Tanı 
 

İlk Tanı ve Biyopsi / Tekrar Biyopsi Endikasyonu İçin Kılavuz Önerileri 
2014 NCCN Tanı Kılavuzu 2015 EAU Kılavuzu 2015 ESMO Kılavuzu 

Biyopsi öncesi  
ilk değerlendirme 
 Hikaye ve fizik muayene (aile 

hikayesi, ilaç kullanımı, prostat 
hastalığı öyküsü, önceki PSA 
ölçümleri vs.) yapılmalıdır. 
 Bazal PSA ölçümü için risk/fayda 

değerlendirmesi yapılmalıdır. 
 Bazal rektal tuşe yapılmalıdır. 

 
45-49 yaş 

 - Rektal tuşede malignite bulgusu 
yok, total PSA >1 ng/ml1-2 yılda 
bir test tekrarı 
 - Rektal tuşede malignite bulgusu 
yok, PSA ≤1 ng/ml50 yaşında 
test tekrarı 

>50 yaş 
 - Rektal tuşede malignite bulgusu 
yok, PSA <3 ng/ml ve başka 
biyopsi endikasyonu yoksa1-2 
yılda bir test tekrarı 

Biyopsi öncesi  
ilk değerlendirme 
 Prostat biyopsisi gereksinimi 

PSA düzeyine ve/veya şüpheli 
parmakla muayene bulgusuna 
göre değerlendirilmelidir. 
 Yaş ve eşlik eden sağlık 

sorunları değerlendirilmelidir. 
 Birkaç hafta sonra aynı ölçüm 

yöntemi ile PSA düzeyi 
doğrulanmalıdır. 

Biyopsi öncesi  
ilk değerlendirme 
 Tek yüksek PSA ölçüm sonucu ile 

biyopsi kararı alınmamalıdır, PSA 
ölçümü tekrarlanarak 
doğrulanmalıdır.  

Biyopsi endikasyonları 
 Tüm PSA düzeylerinde rektal 

tuşede şüpheli bulgu 
 PSA >3.0 ng/ml 
 Çoklu faktör değerlendirmesine 

göre yüksek risk (örn. PSA 
kinetiği, hızı, risk hesaplayıcıları) 

 Biyopsi endikasyonları 
 Prostat biyopsi kararı; rektal 

tuşe, etnisite, yaş, komorbidite, 
PSA değerleri, serbest/total PSA, 
önceki biyopsi hikayesi ve sonucu 
dikkate alınarak verilmelidir. 
 

Biyopsi yöntemi 
 Transrektal ultrasonografi 

eşliğinde (TRUS) biyopsi önerilir. 
 İlk ve tekrar genişletilmiş (12 

odaklı) biyopsi yapılmaldır. 

Biyopsi yöntemi 
 İlk tanı için ultrasonografi (US) 

altında 10-12 odaklı sistematik 
transrektal ya da transperineal 
periferal biyopsi yapılmalıdır. 

Biyopsi yöntemi 
 Antibiyotik uygulaması sonrası 

lokal anestezi altında TRUS 
biyopsi uygulanmalı ve en az 10-
12 odak alınmalıdır. 
 Biyopsi sonucunda her biyopsi 

odağının tutulum oranı ile en sık 
ve en kötü Gleason skorları 
raporlanmalıdır.  

Tekrar biyopsi endikasyonları 

 Eğer biyopsi sonucu atipi veya 
kanser şüphesi ise daha fazla 
odaktan prostat ve çevre doku 
örneklemesi ile genişletilmiş 
olarak tekrar biyopsi (6 ay 
içinde) yapılmalıdır. 

Tekrar biyopsi endikasyonları 
 Yükselen veya yüksek kalan PSA 
 Şüpheli rektal tuşe bulgusu 

(%5-30 kanser riski) 
 Atipik küçük asiner 

proliferasyon [ASAP, atypical 
small acinar proliferation] (%40 
kanser riski) 
 Yaygın (≥3 biyopsi odağında) 

yüksek dereceli prostatik 
intraepitelyal neoplazi [HGPIN, 
high grade prostatic 

Tekrar biyopsi endikasyonları 
 Yükselen PSA 
 Şüpheli rektal tuşe bulgusu 
 Abnormal multiparametrik MRG 
 ASAP 
 Yaygın HGPIN 
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intraepithelial neoplasia] (%30 
kanser riski) 
 HGPIN’nin hemen yakınında 

birkaç atipik gland varlığı 
(~%50 kanser riski).  

Radyolojik görüntüleme 
 TRUS kılavuzluğunda yapılan iki 

negatif genişletilmiş biyopsi 
sonrası tekrarlayan biyopsilerde 
prostat kanseri genellikle 
bulunmaz. Bu durumda seçilmiş 
vakalarda ek görüntüleme 
yöntemleri (Manyetik Rezonans 
Görüntüleme [MRG], T2 ağırlıklı 
ve diffüzyon ağırlıklı) ile önceki 
biyopsilerde atlanan kanserli 
bölgeler tespit edilebilir. 
 Yüksek riskli ve negatif biyopsi 

sonucu olan erkeklerde, 
satürasyon biyopsi1 stratejisi 
(transperineal teknikler dahil) 
izlenebilir ve/veya 
multiparametrik MRG2 
sonuçlarına göre uygun biyopsi  
yöntemi denenebilir.  
 Prostat kanseri tanısı konmadan 

görüntüleme yöntemi 
önerilmemektedir. 

Radyolojik görüntüleme 

 Negatif biyopsilere rağmen 
prostat kanseri şüphesi klinik 
olarak devam ederse, MRG-
yönlendirmeli biyopsi 
önerilmektedir.  

Radyolojik görüntüleme 
 Tekrar biyopsi öncesinde 

multiparametrik MRG, MRG-
eşliğinde ya da MRG-TRUS füzyon 
biyopsi anlayışıyla 
uygulanmalıdır. 

 

 
  

                                                        
1 Satürasyon biyopsisi: Genel anestezi altında prostattan geniş (>20 odak) biyopsi örneği alınması işlemi. 
Transperineal teknikle yapılabilir, ancak üriner retansiyon sıklığı yüksektir [Walz et al., 2006; Moran et al., 
2006]. 
2 Multiparametrik MRG: Prostat kanseri tanısında standard sekansların, difüzyon ağırlıklı sekansların (DWI) 
ve dinamik kontrastın (DCE) beraber uygulandığı MRG [Hegde et al., 2013]. 
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C- Evreleme 
 

Prostat Kanseri Evrelemesi İçin Kılavuz Önerileri 
2015 NCCN Kılavuzu 2015 EAU Kılavuzu 2015 ESMO Kılavuzu 

Evreleme çalışmaları 
Aşağıdaki durumlardan birisi varsa 
kemik sintigrafisi yapılmalıdır: 

 T1 ve PSA >20 ng/ml 
 T2 ve PSA >10 ng/ml 
 Gleason skoru ≥8 
 T3, T4 
 Kemik ağrısı varlığı 

Aşağıdaki durumlardan birisi varsa 
pelvik BT veya MRG yapılmalıdır: 
 T3, T4 

 T1-T2 ve nomogramda >%10 
lenf nodu tutulumu 

Evreleme çalışmaları 
 TNM evrelemesi kullanılmalıdır.  

Evreleme çalışmaları 
 TNM evrelemesi kullanılmalıdır. 

 

Risk grupları 
Çok düşük:  

 T1c 
 Gleason skoru ≤6 
 PSA <10 ng/ml 
 <3 pozitif biyopsi odağı, her bir 

odakta ≤%50 kanser 

 PSA dansitesi <0.15 ng/ml/g 
Düşük: 

• T1-T2a 
• Gleason skoru ≤6 
• PSA <10 ng/ml 

Orta: 

 T2b-T2c veya 
 Gleason skoru 7 veya PSA 10-

20 ng/ml 
Yüksek: 

 T3a veya 
  Gleason skoru 8-10 veya 
 PSA >20 ng/ml 

Çok yüksek (lokal ileri): 

 T3b-T4 
 Primer Gleason paterni 5 veya 

>4 odakta Gleason skoru 8-10  
Metastatik: 
 Herhangi T, N1 

 Herhangi T, herhangi N, M1 

Risk grupları 
Tüm risk grupları için:  

 Ek görüntüleme sadece 
tedaviyi değiştirecekse 
gereklidir.  

 Lokal evreleme için BT ve 
TRUS kullanılmamalıdır.  

 Ön evreleme [up-front 
staging] için, PET tarama 
kullanılmamalıdır.  

Düşük riskli lokalize prostat 
kanseri için: 

  Evreleme amacıyla ek 
görüntüleme önerilmez.  

Orta riskli prostat kanseri için:  

 Gleason patern 4 baskın ise, 
kemik tarama ve kesitsel 
görüntüleme gereklidir.  

Yüksek riskli lokalize/lokal ileri 
evre prostat kanseri için: 

 Prostat multiparametrik MRG 
lokal evreleme için gerekir.  

 BT/MRG ve kemik sintigrafi 
evrelemede kullanılır.  

 Ön evreleme için, PET tarama 
kullanılmamalıdır. 

Risk grupları 
 Prognoz ve tedaviyi 

yönlendirmek amacıyla lokalize 
hastalık düşük, orta ve yüksek 
risk gruplarına 
sınıflandırılmalıdır (D’Amico Risk 
Sınıflaması). 
 Orta ya da yüksek risk 

grubundaki hastalarda BT, MRG, 
PET/BT ya da pelvik nodal 
diseksiyon ile nodal evreleme 
yapılmalıdır.  
 Orta ya da yüksek risk 

grubundaki hastalarda kemik 
tarama, torakoabdominal BT, tüm 
vücut MRG ya da PET/BT ile 
metastaz evrelemesi yapılmalıdır.  
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D- Tedavi 
 

Prostat Kanseri Tedavisi İçin 2015 EAU Kılavuzu Önerileri 
Primer tedavi  

Genel öneriler Farklı tedavi seçenekleri (aktif izlem, cerrahi, RT) için uygun olan hastalarda tüm seçenekler dikkate 
alınmalıdır. 

RP adayı hastalar için tüm yaklaşımlar (açık, laparoskopik) kabul edilebilir—herhangi bir yaklaşımın 
diğerlerine üstünlüğü gösterilememiştir. 

Eksternal RT metastatik olmayan prostat kanserinde tüm risk gruplarına önerilir. 

Yoğunluk ayarlı RT [intensity-modulated radiation therapy, IMRT]3, eksternal RT uygulanacak hastalara 
önerilir. 

Düşük risk Bekleyerek 
izlem 

Lokal küratif tedaviye uygun olmayan ve kısa yaşam beklentisi olan hastalar için. 

Semptom ve hastalık progresyonuna göre non-küratif tedavi kararı. 

Aktif izlem Kanser progresyon riski en düşük olan hastalar: yaşam beklentisi >10 yıl, cT1/2, 

PSA ≤10 ng/ml, Gleason skoru ≤6, ≤2 pozitif biyopsi, en az biyopsi odak 

tutulumunun ≤%50 kanser/biyopsi örneği 

Parmakla rektal muayene, PSA ve tekrar biyopsiler ile izlem. İzlem süresi net 
değil. 

Radikal 
prostatektomi 

Yaşam beklentisi >10 yıl olan hastalar için. 

Ekstrakapsüler hastalık yönünden düşük riskli hastalarda sinir koruyucu cerrahi 
denenebilir (T1c, Gleason skoru <7 ve PSA <10 ng/ml). 

Düşük riskli hastalarda lenf nodu diseksiyonu (LND) endikasyonu yok. 

Radyoterapi Düşük riskli hastalarda toplam doz 74-78 Gy. 

Düşük riskli, TURP hikayesi olmayan, prostat semptom skoru [International 
Prostate Symptom Score, IPSS] iyi olan ve prostat hacmi <50 ml olanlarda, düşük 
doz hızlı [low dose rate, LDR] brakiterapi4 tedavi seçeneğidir. 

Kriyoterapi5, 
HIFU6 

Cerrahi ve RT için uygun olmayan hastalarda, kriyoterapi ya da HIFU bir seçenek 
olabilir. 

Fokal tedavi Henüz deneme aşamasındadır, klinik çalışmalar dışında önerilmez. 

Androjen 
baskılama 

Uygun değildir. 

Orta risk  Bekleyerek 
izlem 

Lokal küratif tedaviye uygun olmayan ve kısa yaşam beklentisi olan hastalar için. 

Aktif izlem Uygun değildir. 

Radikal 
prostatektomi 

Yaşam beklentisi >10 yıl olan hastalar için. 

Ekstrakapsüler hastalık için düşük riskli hastalarda sinir koruyucu cerrahi 
denenebilir (T1c, Gleason skoru <7 ve PSA <10 ng/ml). 

Orta ve yüksek riskli hastalarda multiparametrik MRG, sinir koruyucu cerrahi 
kararı için yardımcı olabilir. 

Tahmini pozitif lenf nod riski >%5 ise elektif LND yapılabilir. 

Sınırlı LND yapılmamalıdır. 

pT3, N0M0 ve RP sonrası ölçülemeyen PSA durumunda, adjuvant eksternal RT 
uygulaması, en azından biyokimyasal nüks olmadan sağkalım süresini uzattığı için 
bir seçenek olarak değerlendirilebilir. 

pT3, N0M0 ve RP sonrası ölçülemeyen PSA durumunda, PSA yükseldiğinde 
kurtarma RT yapılması adjuvant RT’ye alternatif olarak hastalara sunulmalıdır.  

pN0 için adjuvant androjen baskılama tedavisi (ADT) önerilmez.  

Radyoterapi Orta riskli hastalarda kısa süreli (4-5 ay) ADT eşliğinde toplam doz 76-78 Gy. 

Androjen Asemptomatik hastalarda yeri yoktur. 

                                                        
3 Intensity-modulated radiation therapy, IMRT: Hedef bo lgede daha yu ksek ve daha konformal doz, normal 
dokuda ise daha du şu k doz sag lamak amacıyla uniform olmayan ışın yog unluklarının bilgisayar kontrollu  
lineer hızlandırıcılar ile uygulanmasıdır. IMRT, eksternal RT için altın standart uygulamadır [Mottet et al., 
2015]. 
4 Brakiterapi: Radyoaktif kaynağın, tedavi gerektiren bölgenin içine ya da yanına yerleştirilerek uygulandığı 
özel bir RT tekniğidir; lokalize, organ sınırlı prostat kanserinde tercih edilir [Merrick et al., 2005]. 
5 Kriyoterapi: Erken evre hastalıkta prostat kanserinin soğuk uygulaması ile tedavi yöntemidir [Shah et al., 
2014]. 
6 HIFU [High-intensity focused ultrasound]: Lokalize prostat kanserinde, kanser odağının yüksek yoğunluklu 
US’ye tabi tutularak fokal olarak tedavi edilmesidir [Cordeiro et al., 2012]. 
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baskılama  

Yüksek risk Bekleyerek 
izlem 

Yüksek riskli lokalize: Lokal küratif tedaviye uygun olmayan ve kısa yaşam 
beklentisi olan hastalar için önerilebilir 

Yüksek riskli lokal ileri: Lokal tedavi alamayan ya da almak istemeyen, 
asemptomatik, PSA ikilenme zamanı7 >12 ay, PSA <50 ng/ml, kötü diferansiye 
olmayan evre M0 hastalara, monoterapi şeklinde ADT ile ertelenmiş tedavi 
[deferred treatment] yaklaşımı uygulanabilir. 

Aktif izlem Uygun değildir. 

Radikal 
prostatektomi 

RP öncesi neoadjuvan ADT önerilmez. 

Yüksek riskli hastalarda elektif LND yapılmalıdır. 

Sınırlı LND yapılmamalıdır. 

Yüksek riskli lokalize: Yaşam beklentisi >10 yıl olan hastalar için, multimodal 
uygulamada RT önerilmelidir.  

Ereksiyon sorunu olmayan, ekstrakapsüler hastalık açısından düşük riskli 
hastalara sinir koruyucu cerrahi denenebilir. (Partin Tabloları/nomogramlar 
kullanılmalıdır.) 

Orta ve yüksek riskli hastalarda multiparametrik MRG, sinir-koruyucu cerrahi 
kararı için yardımcı olabilir 

Yüksek riskli lokal ileri: Seçilmiş lokal ileri evre hastalarda (cT3b-T4 N0 veya 
herhangi TN1) RP multimodal yaklaşım içerisinde önerilebilir. 

pT3, N0M0 ve RP sonrası ölçülemeyen PSA durumunda, adjuvant eksternal RT en 
azından biyokimyasal nüks olmaksızın sağkalım süresini uzattığı için seçenek 
olarak değerlendirilir. 

pT3, N0M0 ve RP sonrası ölçülemeyen PSA durumunda, kurtarma RT, PSA 
yükseldiğinde adjuvant RT’ye alternatif olarak hastalara önerilir.  

Radyoterapi Yüksek riskli lokalize hastalarda uzun süreli (önerilen 2-3 yıl) ADT ile beraber 
toplam doz 76-78 Gy uygulanır 

Lokal ileri evre cN0 hastalarda, uzun süreli (önerilen 2-3 yıl) ADT ile beraber 
uygulanmalıdır. 

Androjen 
baskılama 

Lokal tedavi alamayan ya da almak istemeyen, semptomatik ya da asemptomatik, 
PSA ikilenme zamanı <12 ay, PSA >50 ng/ml, kötü diferansiye hastalara 
uygulanabilir. 

N1 hastalar   

cN1  cN+ evre hastalara hemen başlanan uzun süreli ADT eşliğinde pelvik eksternal RT uygulanabilir.  

eLND sonrası 
pN1  

Lenf nodu tutulumu olan (pN+) hastalarda adjuvan ADT standart tedavidir.   

eLND sonrası ek olarak yapılacak RT ilr birlikte adjuvan ADT verilmesi değerlendirilebilir.  

Elektif LND geçiren, mikroskopik tutulum <2 nod, PSA <0.1 ng/ml ve ekstranodal tutulum olmayan 
hastalar için bekleyerek izlem bir seçenektir.  

Metastatik 
prostat kanseri 

Bekleyerek İzlem M1 asemptomatik hastalarda geciktirilmiş kastrasyon seçeneği hasta iyi 
bilgilendirilerek yöntem olarak değerlendirilmelidir.  

Aktif izlem Uygun değildir.  

Radikal 
prostatektomi 

Klinik çalışmalar dışında uygun değildir.  

Prostata 
radyoterapi 

Klinik çalışmalar dışında uygun değildir. 

Androjen 
baskılama 

Cerrahi veya tıbbi kastrasyon (LHRH agonistleri ya da antagonistleri). 

DosÅtaksel öncesi kombine kastrasyon için en uygun hasta grubunu tanımlamak 
konusunda öneri bulunmamaktadır.  

Klinik çalışmalar dışında kastrasyon ile lokal tedaviler/diğer yeni HT’ler 
(abirateron asetat ya da enzalutamid) kombine olarak kullanılmamalıdır. 

M1 asemptomatik hastaların semptomatik evreye ilerlemesini yavaşlatmak ve 
progresyonla ilişkili ciddi komplikasyonları önlemek için hemen kastrasyon 
önerilmelidir. 

M1 semptomatik hastalarda, semptomları hafifletmek ve ileri evre hastalığın 
ölümcül sekellerini (spinal kord kompresyonu, patolojik kırıklar, üretral 
obstrüksiyon, ekstraskeletal metastaz) önlemek için hemen kastrasyon 
önerilmelidir.. 

                                                        
7 PSA ikilenme zamanı (doubling time): PSA düzeyinin iki katına çıkma süresi. Tedaviye PSA cevabını ve 
hastalık progresyonunu değerlendirmek için kullanılan PSA düzeyinin zaman içinde değişiminin 
göstergesidir [Arlen et al., 2008]. 
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M1 hastalarda, LHRH agonisti alacak ileri evre metastatik hastalarda alevlenme 
“ ”8 riskini azaltmak için antiandrojenlerin kısa süreli kullanımı 
önerilmektedir.  
�lare - up

M1 hastalarda birkaç haftalık kısa süreli antiandrojenler sınırlı zamanda 
verilmelidir (LHRH analog tedavisine başlandığı gün ya da injeksiyondan en 
fazla 7 gün öncesi başlanarak).  
M1 hastalar, antiandrojenler monoterapi olarak kullanılmamalıdır.  
Asemptomatik M1 motive hastalarda indüksiyon dönemi sonrası belirgin PSA 
cevabı alınmasının ardından aralıklı tedavi önerilebilir.  
Klinik çalışmalardaki şemaya dayanarak, 6-7 ay tedavi sonrası PSA <4 ng/ml 
olduğunda tedavi durdurulmalı, PSA >10-20 ng/ml olduğunda tekrar 
başlanmalıdır.   
LHRH agonistleri ile non-steroidal anti-androjen kombinasyonu önerilir.   
Antagonistler bir seçenek olabilir.  

Kastrasyona 
dirençli prostat 
kanseri 
(castrate-
resistant 
prostate cancer, 
CRPC) 

Testosteron düzeyi <50 ng/dl olmadıkça ikinci basamak tedaviye başlanmamalıdır.  
Klinik çalışmalar dışında non-metastatik CRPC tedavisi için yeterli kanıt yoktur.  
Metastatik CRPC hastaları, hastanın da görüşü alınarak multidisipliner ekip yaklaşımı ile tedavi 
edilmelidir.  
Maksimum androjen blokajı ile tedavi edilen erkeklerde PSA progresyonu saptandığında antiandrojen 
tedavi kesilmelidir.  
Not: Flutamid ya da bikalutamid tedavisinin kesilmesinden 4-6 hafta sonra, antiandrojen çekilme etkisi 
görülebilir.  
Net kanıt bulunmadığından, ikinci basamak tedavi için en ekili seçenek (örn. HT ya da KT) için kesin 
bir öneride bulunulamamaktadır. 
Abirateron asetat ile yapılan kurtarma HT geçerli bir seçenektir.   
Enzalutamid ile yapılan kurtarma HT geçerli bir seçenektir.  
Sitotoksik kurtarma tedavisi için aday olan metastatik CRPC hastalarında, 3 haftada bir 75 mg/m2 

dosetaksel tedavisinin sağkalım avantajı sağladığı gösterilmiştir. 
Metastatik CRPC hastalarında kurtarma dosetaksel KT sonrası nüks görülen hastalarda, kabazitaksel, 
abirateron asetat ve enzalutamid ikinci basamak tedavi için ilk seçeneklerdir. 
Dosetaksel alması uygun olmayan ya da dosetaksel sonrası progresyon gösteren semptomatik kemik 
metastazlı CRPC hastalarında, radyum-223 (alfaradin) sağkalım avantajı sağlamaktadır.  
Kemik metastazıyla ilişkili komplikasyonları önlemek için kemik koruyucu ajanlar (denosumab, 
zoledronik asidten üstündür) denenebilir. Ancak, bu ajanların yan etkileri, özellikle çene nekrozu 
dikkate alınarak, fayda/zarar değerlendirmesi iyi yapılmaldır.  
Denosumab ya da bisfosfonat kullanımı sırasında kalsium ve vitamin D kullanılması sistematik olarak 
değerlendirilmelidir.   
Nörolojik semptomu olan hastalarda, spinal cerrahi ya da dekompresif RT acil yaklaşım olarak 
uygulanabilir. Öncesinde yüksek doz kortikosteroidler her zaman değerlendirilmelidir.  

 

Prostat Kanseri Tedavisi İçin 2015 ESMO Kılavuzu Önerileri 
Lokal/lokal bölgesel hastalığın tedavisi 

Düşük riskli hastalar için gecikmiş HT ile bekle-gör (watchful waiting) bir tedavi seçeneğidir. 
Lokal ya da lokal ilere evre hastalığı olan ve radikal tedaviye uygun olmayan ya da bu tedaviyi istemeyen hastalar 
için gecikmiş HT ile bekle-gör bir tedavi seçeneğidir.  
Düşük riskli hastalar için aktif izlem bir tedavi seçeneğidir.  
RP ya da RT (eksternal ışınlama ya da brakiterapi) or brachytherapy) düşük ya da orta riskli hastalar için bir 
tedavi seçeneğidir.  
Tek başına ADT uygulaması, non-metastatik hastalığın ilk tedavisinde standart olarak önerilmez.  
Yüksek riskli ya da lokal ileri evre prostat kanserinde tedavi seçenekleri eksternal ışınlama RT + HT ya da RP + 
pelvik LND’dir. 

                                                        
8 Alevlenme [Flare-up]: LHRH agonistleri ile tedavinin başlangıcında go ru len testosteron artışının neden 
oldugu, artmış kemik agrısı, akut mesane çıkım obstru ksiyonu, obstrüksiyona bağlı böbrek yetmezliği, spinal 
kord kompresyonu ve artmış hiperkoagülasyona bağlı ölümcül kardiyovasküler komplikasyonlar ile kendini 
gösteren klinik durumdur [Bubley, 2001]. 
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Neoadjuvan ve adjuvan HT 
 4-6 ay süreyle neoadjuvan ve eşzamanlı ADT uygulaması yüksek riskli hastalık için radikal RT almakta olan 

hastalarda önerilir ve orta riskli hastalarda değerlendirilmelidir. 
 Prostat kanseri mortalite riski yükse olan, neoadjuvan HT ve radikal RT almakta olan hastalarda 2-3 yıl süreyle 

adjuvan ADT uygulaması önerilir.  

Postoperatif RT 
 RP sonrası kısa süre içinde posoperatif RT rutin olarak önerilmez. Pozitif cerrahi sınırı olan ya da RP sonrası 

ektrakapsüler yayılımı olan ölçülemeyen serum PSA düzeyine sahip hastalar, adjuvan RT uygulamasının fayda ve 
zararlı hakkında bilgilendirilmelidir.  

Radikal tedavi sonrası gelişen relaps tedavisi 
 RP sonrası hastaların serum PSA düzeyleri izlenmelidir. PSA cevapsızlığı durumunda prostat yatağına salvaj RT 

önerilir. Salvaj RT’ye erken aşamada başlanmalıdır (örn. PSA <0.5 ng/ml).  
 Semptomatik lokal hastalık ya da kanıtlanmış metastaz ya da PSA ikilenme zamanı <3 ay olmadığı sürece, 

biyokimyasal relaps olan hastalarda erken ADT rutin olarak önerilmez.  
 Radikal RT sonrası ADT başlayan biyokimyasal relaps gelişen hastalarda aralıklı ADT uygulaması önerilir. 

İleri/metastatik hastalık tedavisi 
 Metastatik, hormon duyarlı hastalığın birinci basamak tedavisinde sürekli ADT uygulaması önerilir. 
 ADT tedavisine başlanan hastalar, düzenli egzersizin halsizliği azalttığı ve yaşam kalitesini artırdığı konusunda 

bilgilendirilmelidir.  
 Kemoterapi almaya uygun, metastatik, hormon duyarlı hastalığın birinci basamak tedavisinde ADT + dosetaksel 

önerilir.  
CRPC tedavisi 

 Asemptomatik/hafif semptomlu kemoterapi duyarlı metastatik CRPC hastalarında abirateron ya da enzalutamid 
önerilir.  

 Viseral metastaz olmaksızın, kemik ağırlıklı semptomatik metastatik CRPC hastalarında radyum-223 önerilir.  
 Metastatik CRPC hastalarında dosetaksel önerilir.  
 Asemptomatik/hafif semptomlu kemoterapi duyarlı metastatik CRPC hastalarında sipuleusel-T tedavi 

seçeneğidir.  
 Post-dosetaksel dönemde olan metastatik CRPC hastalarında, abirateron, enzalutamid, kabazitaksel ve radyum-

223 (viseral hastalığı olmayanlarda) önerilen seçeneklerdir.  
Palyatif bakım 

 Tek fraksiyon eksternal ışın RT, ağrılı kemik metastazlarının palyatif tedavisinde önerilir.  
 Klinik olarak anlamlı iskelet sistemi ile ilişkili olay riski yüksek, CRPC kaynaklı kemik metastazı olan hastalarda, 

denosumab ya da zoledronat önerilebilir. 
 Vertebral metastazı olan CRPC hastalarında subklinik kord basısını tespit edebilmek için omurganın MRG ile 

değerlendirilmesi önerilir.  
 Vertebral metastazı ve nörolojik semptomları olan CRPC hastalarında kord basısını tespit edebilmek için 

omurganın acil MRG ile değerlendirilmesi kesinlikle önerilir.  
Kişiye özel tedavi 

 Prostat kanserinde nöroendokrin değişim yönünde kanıt olan hastalara ADT’ye ek olarak kemoterapi 
uygulanmalıdır.  

İzlem ve uzun dönem uygulamalar 
 Asemptomatik hastalarda PSA kontrol altında olduğu sürece lokal tedavi sonrası rektal tuşe ile rutin 

değerlendirme gerekli değildir. 
 RT sonrası prostat biyopsisi, sadece salvaj lokal tedavi düşünülen hastalarda yapılmalıdır. 
 RT sonrası kronik bağırsak semptomları bir gastroenterolojist tarafından değerlendirilmelidir. 
 Uzun süreli ADT tedavisi altında olan hastalar, osteoporoz (kemik dozimetri ile) ve metabolik sendromu içeren 

yan etkiler açısından izlenmelidir. 
 Sistemik tedavi altındaki CRPC hastalarında, tedaviye cevap/progresyon değerlendirmesi için düzenli 

görüntüleme çalışmaları yapılmalıdır. 

Risk düzeyi Yaşam 
beklentisi 
(yıl) 

İlk tedavi Adjuvan tedavi 

Çok düşük ≥20 Aktif izlem (kanserin ilerlediğinin belirlendiği anda tedavi uygulamasını hedefler) 

• Klinik gereklilik olmadıkça 6 ayda birden daha sık olmamak üzere PSA ölçümü 
• Klinik gereklilik olmadıkça 12 ayda birden daha sık olmamak üzere parmakla 
prostat muayenesi  
• Klinik gereklilik olmadıkça 12 ayda birden daha sık olmamak üzere prostat 
biyopsisi tekrarı 

Eksternal RT ya da brakiterapi 

Tahmini lenf nodu 
metastazı olasılığı ≥2% ise 
RP±pelvik LND 

Olumsuz özellikler (cerrahi sınır pozitifliği, veziküla 
seminalis tutulumu, ekstrakapsüler hastalık, 
ölçülebilir PSA düzeyi): eksternal RT ya da izlem 

Lenf nodu metastazı: ADT ± eksternal RT ya da izlem 
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10-20 Aktif izlem (kanserin ilerlediğinin belirlendiği anda tedavi uygulamasını hedefler) 

• Klinik gereklilik olmadıkça 6 ayda birden daha sık olmamak üzere PSA ölçümü 
• Klinik gereklilik olmadıkça 12 ayda birden daha sık olmamak üzere parmakla 
prostat muayenesi 
• Klinik gereklilik olmadıkça 12 ayda birden daha sık olmamak üzere prostat 
biyopsisi tekrarı 

<10 İzlem 

Düşük ≥10 Aktif izlem (kanserin ilerlediğinin belirlendiği anda tedavi uygulamasını hedefler) 

• Klinik gereklilik olmadıkça 6 ayda birden daha sık olmamak üzere PSA ölçümü 
• Klinik gereklilik olmadıkça 12 ayda birden daha sık olmamak üzere parmakla 
prostat muayenesi 
• Klinik gereklilik olmadıkça 12 ayda birden daha sık olmamak üzere prostat 
biyopsisi tekrarı 

Eksternal RT ya da brakiterapi 

Tahmini lenf nodu 
metastaz ihtimali ≥2% 
ise RP±pelvik LND 

Olumsuz özellikler (cerrahi sınır pozitifliği, veziküla 
seminalis tutulumu, ekstrakapsüler hastalık, ölçülebilir 
PSA düzeyi): eksternal RT ya da izlem 

Lenf nodu metastazı: ADT ± eksternal RT ya da gözlem 

<10 İzlem 

Orta ≥10 Tahmini lenf nodu 
metastaz ihtimali ≥2% 
ise RP±pelvik LND 

Olumsuz özellikler (cerrahi sınır 
pozitifliği, veziküla seminalis 
tutulumu, ekstrakapsüler hastalık, 
ölçülebilir PSA düzeyi): eksternal 
RT ya da izlem 

Ölçülemeyen ve 
minimum PSA 

 
PSA başarısızlığı 

 

Lenf nodu metastazı: ADT ± 
eksternal RT ya da izlem 

Eksternal RT ± ADT (4–6 ay) ± brakiterapi ya da yalnız 
brakiterapi 

<10 Eksternal RT ± ADT (4–6 ay) ± brakiterapi ya da yalnız 
brakiterapi 

İzlem  

Yüksek Eksternal RT ± ADT (2–3 yıl) ya da eksternal RT + brakiterapi ± 
ADT (2–3 yıl)  

 

RP + pelvik LND Olumsuz özellikler (cerrahi sınır 
pozitifliği, veziküla seminalis 
tutulumu, ekstrakapsüler hastalık, 
ölçülebilir PSA düzeyi): eksternal 
RT ya da izlem 

Ölçülemeyen PSA 
 

Ölçülebilir PSA 

Lenf nodu metastazı: ADT ± 
eksternal RT ya da izlem 

Çok yüksek Eksternal RT ± ADT (2–3 yıl) ya da eksternal RT + brakiterapi ± 
ADT (2–3 yıl)  

RP+pelvik LND (seçilmiş 
hastalarda) 

Olumsuz özellikler (cerrahi sınır 
pozitifliği, veziküla seminalis 
tutulumu, ekstrakapsüler hastalık, 
ölçülebilir PSA düzeyi): eksternal 
RT ya da izlem 

Lenf nodu metastazı: ADT ± pelvik 
eksternal RT ya da izlem 

Seçilmiş hastalarda ADT 

Metastatik ADT ya da eksternal RT + androjen baskılama (2–3 yıl)  

RP sonrası biyokimyasal 
cevapsızlık 
 PSA’nın ölçülemeyen seviyelere 

düşmesinde başarısızlık (PSA 
sürekliliği) 

 RP sonrası ölçülemeyen 
düzeydeki PSA’nın, takibeden 2 
veya daha fazla ölçümde artış 
gösterecek şekilde ölçülebilir 
düzeye yükselmesi (PSA 
rekürrensi) 

• PSA ikilenme zamanı 
• ± BT/MRG/TRUS 

• ± Kemik sintigrafisi 
(metilen difosfonat ya da 
sodyum florid) 
 • ± C-11 kolin PET 

• ± Prostat yatak biyopsi  
(özellikle görüntüleme 
lokal rekürrensi işaret 
ediyorsa) 

Uzak metastaz çalışmaları negatif  RT ± ADT ya da 
izlem 

Uzak metastaz çalışmaları pozitif Ağırlık taşıyan 
kemiklerdeyse ya 
da semptomatikse 
metastaz 
bölgesine ADT ± 
eksternal RT ya 
da izlem 

 



Kastrasyona	  Dirençli	  Prostat	  Kanseri	  Tedavisi	  İçin	  2014	  AUA	  Kılavuzu	  Önerileri	  
§ Non-‐metastatik	  CRPC	  hastaları	  için	  sürekli	  ADT	  altında	  izlem	  önerilmelidir.	  	  

§ İzlem	  kabul	  etmeyen	  seçilmiş	  non-‐metastatik	  CRPC	  hastaları	  için	  birinci	  kuşak	  antiandrojenler	  (flutamid,	  bikalutamid	  ve	  
nilutamid)	  ya	  da	  birinci	  kuşak	  androjen	  sentez	  inhibitörleri	  (ketokonazol+steroid)	  önerilebilir.	  	  

§ Klinik	  çalışma	  dışında	  non-‐metastatik	  CRPC	  hastalarına	  sistemik	  KT	  ya	  da	  immünoterapi	  önerilmez.	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almamış	  iyi	  performansı	  olan	  asemptomatik	  ya	  da	  minimal	  semptomatik	  metastatik	  CRPC	  
hastalarına	  abirateron+prednizon,	  dosetaksel	  veya	  sipulusel-‐T	  önerilir.	  	  

§ Standart	  tedavilerden	  birini	  alamayan	  ya	  da	  almak	  istemeyen	  daha	  önce	  dosetaksel	  almamış	  iyi	  performansı	  olan	  
asemptomatik	  ya	  da	  minimal	  semptomatik	  metastatik	  CRPC	  hastalarına	  birinci	  kuşak	  antiandrojen	  tedavi,	  
ketokonazol+steroid	  ya	  da	  izlem	  önerilebilir.	  	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almamış	  iyi	  performansı	  olan	  semptomatik	  metastatik	  CRPC	  hastalarına	  dosetaksel	  önerilir.	  	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almamış	  iyi	  performansı	  olan	  semptomatik	  metastatik	  CRPC	  hastalarına	  abirateron+prednison	  
önerilebilir.	  	  

§ Standart	  tedavilerden	  birini	  alamayan	  ya	  da	  almak	  istemeyen	  daha	  önce	  dosetaksel	  almamış	  iyi	  performansı	  olan	  
semptomatik	  metastatik	  CRPC	  hastalarına	  ketokonazol	  +	  steroid,	  mitoksantron	  ya	  da	  radyonüklid	  tedavi	  önerilebilir.	  	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almamış,	  bilinen	  solid	  organ	  hastalığı	  olmayan,	  kemik	  metastazı	  semptomu	  olan	  iyi	  performanslı	  
metastatik	  CRPC	  hastalarına	  radyum-‐223	  önerilir.	  	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almamış	  iyi	  performansı	  olan	  semptomatik	  metastatik	  CRPC	  hastalarına	  estramustin	  ya	  da	  
sipulusel-‐T	  önerilmemelidir.	  	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almamış	  kötü	  performansı	  olan	  semptomatik	  metastatik	  CRPC	  hastalarına	  abirateron+prednizon	  
önerilebilir.	  	  

§ Abirateron+prednison	  alamayan	  ya	  da	  almak	  istemeyen	  daha	  önce	  dosetaksel	  almamış	  kötü	  performansı	  olan	  
semptomatik	  metastatik	  CRPC	  hastalarına	  ketokonazol	  +	  steroid	  ya	  da	  radyonüklid	  tedavi	  önerilebilir.	  	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almamış	  kötü	  performansı	  olan	  seçilmiş	  semptomatik	  metastatik	  CRPC	  hastalarına,	  özellikle	  
performans	  durumu	  doğrudan	  kanser	  ile	  ilişkili	  ise,	  dosetaksel	  ya	  da	  mitoksantron	  önerilebilir.	  	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almamış,	  bilinen	  solid	  organ	  hastalığı	  olmayan,	  kemik	  metastazı	  semptomu	  olan	  kötü	  
performanslı	  seçilmiş	  metastatik	  CRPC	  hastalarına,	  özellikle	  performans	  durumu	  doğrudan	  kemik	  metastazı	  
semptomları	  ile	  ilişkili	  ise	  radyum-‐223	  önerilir.	  	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almamış	  kötü	  performansı	  olan	  semptomatik	  metastatik	  CRPC	  hastalarına	  sipulusel-‐T	  önerilmez.	  	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almış	  iyi	  performansı	  olan	  metastatik	  CRPC	  hastalarına	  abirateron+prednizon,	  kabazitaksel	  ya	  da	  
enzalutamid	  önerilmelidir.	  Eğer	  hasta	  dosetaksel	  öncesi	  abirateron	  +	  prednizon	  almışsa,	  kabazitaksel	  ya	  da	  enzalutamid	  
önerilir.	  	  

§ Abirateron+prednizon,	  kabazitaksel	  ya	  da	  enzalutamid	  bulunmuyorsa,	  daha	  önce	  dosetaksel	  almış	  iyi	  performansı	  olan	  
metastatik	  CRPC	  hastalarına	  ketokonazol	  +	  steroid	  önerilir.	  	  

§ Dosetaksel	  tedavisi	  kesildiği	  sırada	  (yan	  etkiler	  nedeniyle)	  fayda	  sağlamakta	  olan	  iyi	  performanslı	  metastatik	  CRPC	  
hastalarına	  dosetaksel	  önerilir.	  	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almış,	  bilinen	  solid	  organ	  hastalığı	  olmayan,	  kemik	  metastazı	  semptomu	  olan,	  iyi	  performanslı	  
metastatik	  CRPC	  hastalarına	  radyum-‐223	  önerilir.	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almış,	  kötü	  performanslı	  metastatik	  CRPC	  hastalarına	  palyatif	  tedavi	  önerilmelidir.	  Alternatif	  
olarak	  seçilmiş	  hastalarda,	  abirateron+prednison,	  enzalutamid,	  ketokonazol+steroid	  ya	  da	  radyonüklid	  tedavi	  
önerilebilir.	  

§ Daha	  önce	  dosetaksel	  almış,	  kötü	  performanslı	  metastatik	  CRPC	  hastalarına	  sistemik	  KT	  ya	  da	  immünoterapi	  önerilmez.	  	  

§ CRPC	  hastalarına	  kırık	  ve	  iskelet	  sistemi	  ilişkili	  olayları	  karşı	  önleyici	  tedavi	  (örn.	  kalsiyum,	  vitamin	  D	  desteği)	  
önerilmelidir. 	  

§ Kemik	  metastazı	  olan	  metastatik	  CRPC	  hastaları	  için	  iskelet	  sistemi	  ilişkili	  olayları	  karşı	  önleyici	  tedavi	  olarak	  
denosumab	  ya	  da	  zoledronik	  asid	  seçilebilir.	  	  

	  

10 



 11 

Tedavilerde Temel İlkeler 

Radikal Prostatektomi İlkeleri  
 

Bu bölüm Prostat Kanseri Kılavuzu Komitesi üyelerinin görüşleri doğrultusunda  
EAU 2015 Kılavuzu esas alınarak hazırlanmıştır. 

 
 Radikal prostatektomide amaç mesane ve üretra arasındaki prostat beziyle birlikte seminal 

vezikülleri cerrahi sonrasında kontinans ve mevcut ereksiyonu koruyacak şekilde 
çıkarmaktır. Bir çok hastada pelvik ya da genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu yapılması 
cerrahinin tedavi edici etkinliğinin artırılması için gereklidir.  

 Prostatektomi sırasında çıkarılması gereken dokuyu çevresindeki dokulardan net olarak 
ayırabilecek bir sınır yoktur. Bu nedenle doğru cerrahi sınırların ameliyat sırasında 
belirlenmesi zorluk yaratır.  

 Günümüz koşullarında radikal prostatektomi için uygun hastanın seçilmesi kriterleri farklılık 
göstermektedir. Yaş sınırlamasının olmamasının (yaşam beklentisi10 yıldan uzun) yanı sıra 
lokal ileri evre ve yüksek riskli hastalıkta da multidisipliner tedavi çerçevesinde cerrahi 
uygulanabilir.  

 Radikal prostatektomi açık (suprapubik veya perineal) ya da minimal invaziv teknikler 
(laparoskopik veya robot yardımlı laparoskopik) kullanılarak gerçekleştirilebilir. Literatürde 
robot yardımlı prostatektominin standart laparoskopiye onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar 
açısından üstünlüğü gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Ancak açık prostatektomi ve robot 
yardımlı prostatektominin karşılaştırıldığı çalışmalarda bu farklılık saptanmamaktadır.  

 Teknikten bağımsız olarak radikal prostatektomi ile hastalığın etkin bir şekilde kontrol altına 
alınabilmesini sağlayan en önemli faktör cerrahın deneyimidir. Deneyimli ellerde hastalığın 
özelliklerine özen göstetilerek uygulanacak cerrahinin planlanması, cerrahi ilkelere sadık 
kalınarak hareket edilmesi sınır pozitifliği oranını azaltacaktır.   

 Düşük riskli prostat kanseri hastalarının cerrahiden yarar sağlamalarına yönelik 
çalışmalarda yaşam süresine katkı açısından en büyük kazanımın genç erkeklerde ortaya 
çıktığı görülmektedir. Bu nedenle, ileri yaşta ve eşlik eden ağır sağlık sorunları olanların 
cerrahi yerine aktif izlemi seçmeleri akılcı olacaktır. Bu hastalarda lenf nodu pozitifliği 
yaklaşık %5 olduğu için uygulanmayabilir.  

 Orta risk grubu hastaların onkolojik açıdan cerrahiden yarar gördüğüne ilişkin sonuçlar 
birçok çalışmada elde edildi. Lenf nodu diseksiyonunda tutulum saptanması yaklaşık %3.7-
20.1 arasında değişmektedir. Lenf nodu tutulumu riski %5 düzeyine ulaşan hastalarda 
genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu yapılmalıdır.  

 Yüksek riskli ve lokal ileri evre hastalarda uygun tedavi seçimine ilişkin görüşbirliği 
bulunmamaktadır. Tümörün pelvis duvarını tutmadığı veya üretral sfinkter ya da mesane 
boynunu invaze etmediği durumlar dışında cerrahi yüksek riskli hastalar için uygun bir 
başkangıç tedavisi olacaktır. Lenf nodu tutulumu oranı %40 düzeyine kadar ulaşabildiği için 
mutlaka genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu yapılmalıdır. Multidisipliner tedavinin gerçek 
anlamda gerçekleştirilmesi etkin sonuç alabilmek için zorunludur.  

 Multidisipliner yaklaşımla cerrahi uygulandığında olumlu sonuç alınabilecek bir diğer hasta 
grubu PSA > 20ng/ml erkeklerdir. 

 Prostat kanseri hastalarının radikal prostatektomi ile tedavi edilmelerinden önce androjen 
baskılama tedavisi alması onjolojik ve teknik açıdan yarar sağlamamaktadır, bu nedenle 
kullanımı önerilmez.  
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Radyoterapi İlkeleri 
 

Bu bölüm Prostat Kanseri Kılavuzu Komitesi üyelerinin görüşleri doğrultusunda  
NCCN 2015 Kılavuzu [Mohler et al., 2015] esas alınarak oluşturulmuştur. 

 

Primer Eksternal Radyoterapi  
 Düşük riskli prostat kanseri hastalarında prostata (±proksimal seminal veziküllere) 75.6-

79.2 Gy dozda RT’nin konvansiyonel fraksiyonlar halinde uygulanması önerilir.  
 Orta ve yüksek risk grubundaki hastalarda, 81.0 Gy’e kadar dozlar, PSA ile izlenen hastalık 

kontrolünde iyileşme sağlayabilir.  
 Klinik endikasyon varlığında konvansiyonel fraksiyone uygulamalara alternatif olarak ılımlı 

hipofraksiyone görüntü eşliğinde IMRT uygulaması (4–6 hafta süresince fraksiyon başına 
2.4–4 Gy) denenebilir.   

 Yeterli teknik imkanlara ve klinik deneyime sahip merkezlerde, Stereotaktik beden 
radyoterapisi (SBRT) (fraksiyon başına en az 7 Gy) seçilmiş düşük-orta riskli olgularda 
konvansiyonel fraksiyone uygulamalara alternatif olarak denenebilir.  

 Yüksek riskli kanser hastalarında pelvik lenf noduna radyasyon uygulanması tartışmalıdır. 
Bu olgularda neoadjuvan/beraber/adjuvan androjen baskılama tedavisi bu uygulamaya 
eklenebilir 

 Orta risk grubundaki hastalar 4-6 ay neoadjuvan/beraber/adjuvan ADT uygulaması 
açısından değerlendirilebilir. 

 Düşük risk grubundaki hastalara pelvik lenf noduna radyasyon ya da ADT 
uygulanmamalıdır. Ancak yüksek volümlü hastalıkta (30-40 cc) volüm redüksiyonu ve 
toksisiteyi azaltma amaçlı 3-4 ay neoadjuvan ADT uygulanabilir. 

 Prostat yerleşiminin günlük olarak değerlendirilerek tedavinin doğruluğu artırılmalıdır.  
 

Primer/Kurtarma Brakiterapi 
 Monoterapi olarak düşük doz hızında (low-dose rate, LDR) brakiterapi uygulaması düşük 

riskli kanser hastalarında ve kısa süreli risk taşıyan düşük volümlü hastalığı olan seçilmiş 
hastalarda endikedir.  

 Orta riskli hastalar, LDR brakiterapinin EBRT (40–50 Gy) (±4-6 ay süreli 
neoadjuvan/beraber/adjuvan ADT) kombinasyonu ile tedavi edilebilirler. Yüksek riskli 
hastalar EBRT ile LDR brakiterapinin (±2-3 yıl süreli neoadjuvan/beraber/adjuvan ADT) 
kombinasyonu ile tedavi edilebilirler. 

 Çok büyük ya da çok küçük prostatı olan hastalarda, mesane çıkış darlığı semptomları 
olanlarda (yüksek IPSS) ya da transüretral prostat rezeksiyonu hikayesi olanlarda implant 
yapmak zordur ve yan etki riski yüksektir. Prostat boyutlarını küçültmek için ADT 
kullanılabilir, ancak ADT yüksek toksisiteye neden olabilir ve prostat boyutunda beklenen 
küçülme elde edilemeyebilir.  

 İmplantın kalitesini belgelemek için post-implant dozimetri yapılmalıdır. 
 LDR monoterapisi için önerileren reçete dozu İyod-125 için 145 Gy ve Paladyum-103 için 

125 Gy’dir. 40-50 Gy EBRT sonrası karşılık gelen yükleme dozları sırasıyla 110 Gy ve 90-
100 Gy’dir.  

 LDR yerine yüksek doz hızında (high-dose rate, HDR) brakiterapi tek başına ya da EBRT 
(40–50 Gy) ile kombine olarak kullanılabilir. Sık kullanılan doz şemaları şunlardır: 9.5-11.5 
Gy2 fraksiyon, 5.5-7.5 Gy3 fraksiyon ve 4.0-6.0 Gy4 fraksiyon. Tek başına HDR tedavisi 
için doz şemeası 13.5 Gy2 fraksiyondur. 

 EBRT ya da primer brakiterapi sonrası lokal rekürrens tedavisi için kalıcı LDR ya da geçici 
HDR brakiterapi kullanılabilir. Radyasyon dozu orjinal primer eksternal ışın dozuna bağlıdır 
ve LDR için 100 ila 110 Gy arasında, HDR için 9 ila 12 Gy2 fraksiyon arasında değişir.  
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Prostatektomi Sonrası Radyoterapi 
 Hastaya özel en iyi tedavinin seçilmesi için nomogramların kullanımı, 

yaş/komorbidite/klinik ve patolojik özellikler/PSA düzeyi ve PSA ikilenme zamanı 
değerlendirmesi gerekir. Yaygın hastalık olmaksızın patolojik özellikleri olumsuz olan ya da 
ölçülebilir PSA düzeyi olan hastalarda adjuvan/kurtarma radyoterapisinin etkinliğini 
gösteren kanıtlar vardır.  

 Adjuvan RT endikasyonları şunlardır: pT3 hastalık, pozitif sınır, Gleason skoru 8–10 ya da 
seminal vezikül tutulumu. Adjuvan RT genellikle RP’den 4-6 ay sonra ve cerrahiye bağlı yan 
etkiler düzeldikten ya da stabil olduktan sonra verilir. Bu tedaviden en fazla pozitif cerrahi 
sınırı olan hastalar fayda sağlarlar. 

 Kurtarma RT için endikasyonlar şunlardır: ölçülemeyen PSA’nın ölçülebilir hale gelmesi ve 
2 ardışık ölçümde yükselme göstermesi. Tedaviye en yüksek cevap, tedavi öncesi PSA 
düzeyi <1 ng/ml ve PSA ikilenme zamanı yavaş olan hastalarda elde edilir. Ancak güncel 
veriler 0.2ng/ml değerin tedaviye başlamak için eşik olarak kabul edilmesini 
desteklemektedir.  

 Adjuvan/kurtama  post-prostatektomi RT için önerileren reçete dozu, standart fraksiyonda 
64–72 Gy’dir. Biyopsi ile gösterilen rekürens, daha yüksek dozlar gerektirebilir. 

 Tanımlanan hedef hacim prostat yatağını içerir, seçilmiş hastalarda ve lenf nodu tutulunu 
olan olgularda tüm pelvisi kapsayabilir.  

 Önerilen doz konvansiyonel fraksiyonlarda IMRT tekniği ile 64-66 Gy’dir. Cerrahi sınır 
pozitif bölgelere 70 Gy dozlara çıkılacak şekilde ek doz verilebilir. 

 
Radyafarmasötik Tedavi 
 Radyum-223, viseral metastazı olmaksızın semptomatik kemik metastazı olan CRPC 

hastalarında sağkalımı uzattığı gösterilmiş olan alfa yayıcı bir farmasötik ajandır. Viseral 
metastazı olan ya da      3-4cm< büyük nodal tutulumu olan hastalarda radyum-223’ün sağ 
kalımı uzattığı gösterilmemiştir. Radyum-223 tedavisi sırasında ender olarak evre 3-4 
hematolojik toksisite (%2 nötropeni, %3 trombositopeni) gelişme riski mevcuttur.  

 Radyum-223, 6 ay süresince ayda bir intravenöz olarak uygulanmalıdır.  
 İlk doz öncesi hastaların mutlak nötrofil sayısı 1.5109, platelet sayısı 100109 ve 

hemoglobin değeri 10 g/dl olmalıdır. 
 Ardışık dozlar öncesi hastaların mutlak nötrofil sayısı 1109 ve trombosit sayısı 50109 

olmalıdır. Tedaviye 6-8 hafta ara verildiğinde kan değerleri normale dönmüyorsa radyum-
223 kesilmelidir.  

 Bulantı, ishal ve kusma gibi hematolojik olmayan yan etkiler, radyum-223’ün 
gastrointestinal sistemden atılımına bağlıdır ve çoğunlukla hafif şiddettedir.  

 Kemik iliği baskılanmasında artış potansiyeli nedeniyle radyum-223 ve KT kombine 
edilmemelidir.  

 Denosumab veya zoledronik asit ile birlikte kullanımın, radyum-223’ün sağ kalım avantajı 
üzerine etkisi yoktur.  

 

Palyatif Radyoterapi 
 Vertebra dışı metastazlar için 3000cGy dozun 10 fraksiyonda uygulanması yerine, 800cGy 

tek doz olarak uygulanabilir. 
 Yaygın kemik metastazlarının palyatif tedavisinde, bölgesel eksternal radyasyon eşliğinde 

olarak ya da olmayarak, stronsiyum 89 ya da samaryum 153 uygulanabilir.  



Kemoterapi	  İlkeleri	  
	  

 
• Kemoterapinin	  prostat	  kanseri	  hastalarında	  standart	  kullanım	  zamanı	  kastrasyona	  dirençli	  

hastalık	  aşamasıdır.	  Dosetaksel	  yaşam	  süresine	  olumlu	  katkı	  sağladığı	  belirlenen	  ilk	  ilaçtır.	  	  
• Yaygın	  olarak	  kullanılmasına	  rağmen	  dosetaksel	  tedavisine	  başlama	  zamanı,	  uygulanma	  

süresi,	  tekrar	  kullanım	  endikasyonlarına	  ilişkin	  kısmen	  belirsizlikler	  bulunmaktadır.	  	  
• Kabazitaksel,	  dosetaksele	  yanıtsız	  ya	  da	  kullanımı	  sonrasında	  nüks	  gelişen	  olgularda	  

etkilidir.	  Bununla	  birlikte,	  dosetaksel	  öncesi	  dönemde	  kullanımının	  etkinliğine	  ve	  yan	  etki	  
profilinin	  belirlenmesine	  yönelik	  çalışmalar	  da	  sürdürülmektedir.	  	  

• Her	  iki	  ilacın	  önce	  gelen	  yan	  etkileri	  hematopoetik	  sistem	  üzerinedir.	  Bu	  sorunu	  yönelik	  
granülosit	  koloni-‐stimulan	  faktör	  ile	  profilaksi	  özellikle	  yaşlı	  hastalarda	  kullanılabilir.	  	  

• Prostat	  kanseri	  hastalarında	  androjen	  baskılama	  tedavisi	  ile	  eş	  zamanlı	  erken	  kemoterapi	  
kullanımını	  irdeleyen	  (CHAARTED,	  STAMPEDE	  gibi)	  çalışmaların	  sonuçları	  olumludur	  
[Sweeney	  et	  al.,	  2015;	  James,	  2015].	  	  
CHAARTED	  çalışmasında	  androjen	  baskılama	  tedavisi	  alan	  hastalara	  ek	  olarak	  dosetaksel	  
tedavisi	  uygulanarak	  yaklaşık	  13	  ay	  yaşam	  süresinde	  uzama	  sağlanabildi.	  Bu	  hastalarda	  
beklendiği	  gibi	  hastalığın	  ilerlemesine	  kadar	  geçen	  yaşam	  süresi	  de	  uzamaktadır.	  
Genel	  hatları	  ile	  androjen	  baskılama	  tedavisi	  endikasyonu	  olan	  farklı	  klinik	  özellikleri	  
taşıyan	  beş	  binden	  fazla	  hastanın	  alındığı	  STAMPEDE	  çalışmasında	  tek	  ya	  da	  kombine	  
olarak	  değişik	  tedavi	  protokolleri	  aynı	  kontrol	  grubu	  ile	  karşılaştırılarak	  irdelenmektedir.	  
Çalışmada	  androjen	  baskılaması	  ile	  dosetakselin	  erken	  dönemde	  birlikte	  kullanımı	  yaşam	  
süresinde	  olumlu	  gelişmeler	  sağlanabilirken	  diğer	  tedavi	  kollarında	  (LHRH	  analoğu	  +	  
abireteron,	  LHRH	  analoğu	  +	  abireteron	  +	  enazalutamid	  gibi)	  elde	  edilecek	  sonuçlar	  merak	  
konusudur.	  	  
Bu	  nedenlerle	  önümüzdeki	  dönemde	  bugünün	  standart	  tedavilerinin	  değişimi	  olasıdır.	  

• Kastrasyona	  dirençli	  evreye	  gelen	  ve	  kemoterapi	  uygulanması	  kararı	  verilen	  hastalar	  LHRH	  
analoğu	  ya	  da	  antagonisti	  ile	  tedavi	  uygulanıyorsa	  bu	  tedaviye	  devam	  edilmelidir.	  	  
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Androjen Baskılama Tedavisi İlkeleri 
 

 

 Prostat kanseri gelişimi ve ilerlemesinde androjenlerin önemli etkisi vardır. Bu nedenle 
androjen baskılama tedavileri prostat kanseri hastalarında farklı evrelerde, farklı şekillerde 
ve farklı amaçlarla kullanılmaktadır.  

 Androjen baskılama tedavisi hormon sentezinin farklı şekillerde engellenmesi ya da 
dolaşımdaki androjenlerin hücre düzeyinde etkisinin durdurulması esasına dayanır. 
Hastalarda %90 oranda androjen baskılama tedavisine yanıt alınır ancak hastalık yaklaşık 
1-3 yıl içerisinde bu tedaviye rağmen ilerlemeye başlar.  

 Androjenlerin sentezini engelleyen tedavilerde hedef serumda kastrasyon seviyesinin 
(<50ng/dl) elde edilmesidir. Gu nu mu zde kullanılan gelişmiş test teknikleri ile cerrahi 
kastrasyon ile elde edilen du zey <20ng/dl olarak belirlenmektedir. 

 Metastatik prostat kanseri evresinde standart birinci basamak tedavi androjenlerin 
baskılanmasıdır. Bu amaçla; antiandrojen monoterapisi (tek başına cerrahi kastrasyon veya 
tek LHRH analoğu ya da tek LHRH antagonisti), maksimum androjen blokajı (cerrahi 
kastrasyon, LHRH analogları, LHRH antagonistinden sadece birisiyle androjen reseptör 
blokerinin birlikte kullanımı), erken ya da geç androjen baskılaması ve aralıklı veya devamlı 
androjen baskılaması yapılabilir.  

 Tu m uygulamaların hastalar u zerinde o zgu n yarar ve zararları bulunmaktadır.  
 

Temel ilkeler şunlardır:  
1. Ağır semptomatik hale gelmedikten sonra androjen baskılamasına çok erken 

başlamanın yaşam süresine belirgin bir katkısı bulunmamaktadır.  
2. Maksimum androjen baskılama tedavisinin yaşam süresine olumlu katkısı sınırlıdır. Bu 

nedenle androjen reseptör blokerleri ile tedavi göreceli olarak hastalığın ilerleyen 
dönemleri için saklanabilir.  

3. Yaygın metastazı olan ve/veya semptomatik (vertebra kırığı/basısı olan hastalar, idrar 
yapma zorluğu yaşayanlar gibi) hastalarda LHRH analoglarıyla tıbbi kastrasyonla eş 
zamanlı ya da öncesinde androjen reseptör blokerlerinin kullanımı tedaviye bağlı 
yakınmaların engellenmesi için gereklidir.  

4. Tıbbi kastrasyon yapılan hastaların kullandıkları LHRH analogları ya da LHRH 
antagonistlerin tedavisi kastrasyona dirençli hastalık aşamasında da su rdu ru lmelidir.  

5. Maksimum androjen baskılaması amacıyla kullanılan androjen reseptör blokerleri 
hastalığın kastrasyona dirençli aşamaya gelmesi ile tedaviden çıkarılmalıdır. 
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Metastatik Prostat Kanseri Tedavisi İlkeleri 
 

 

ADT 
 Bilateral orşiektomi, LHRH analogu, LHRH antagonistleri ile uygulanabilir. Metastatik 

hastalarda LHRH analogu başlanacaksa, flare fenomenini engellemek için önce anti 
androjen başlanması, 10 gün sonra ilk enjeksiyonun yapılması önerilir. Daha sonra anti 
androjen kesilebilir. 

 ADT standardı monoterapidir. Total androjen blokajı ancak hızlı cevap istenen semptomatik 
metastazlarda kullanılabilir. 

 Hasta orşiektomili ise LHRH analogu veya antagonisti ilave edilmemelidir. 
 ADT terminal döneme kadar kesilmeden devam etmelidir. 

 
Bisfosfonat Tedavisi 
 Kemik metastazlı hastalarda ADT ile birlikte bisfosfonat uygulamasında 2-3 aylık aralar 

yeterlidir. Daha sık uygulamada osteonekroz ve renal toksisite artmaktadır. 
 Bisfosfonat uygulaması öncesinde BUN, kreatinin ve kalsiyum düzeyleri monitorize 

edilmelidir. 
 
Kemoterapi 
 Hormon duyarlı hastalıkta kemoterapi dosetaksel 75 mg/m2 21 günde bir uygulanmaktadır. 

CHAARTED çalışması ile oluşan standart 6 kürdür. Bu dosetaksel uygulamasında sürekli 
kortikosteroid kulanılmamaktadır [Sweeney et al., 2015]. 

 Kastrasyon dirençli prostat kanserinde tedavi standardı dosetaksel 75 mg/m2 + prednisolon 
25 mg’dır. Performans durumu uygun olmayan, kırılgan yaşlılarda palyatif amaçlı haftalık 
25 mg/m2 ve 2 haftada bir uygulamalar da literatürde yer almaktadır. Toplam kür sayısı 
hastaya göre değişmekle birlikte 6-10 kür tedavi yeterli görülmektedir. 

 Kabazitaksel uygulamasında standart doz 25 mg/m2 olup bu dozda hastaların büyük bir 
çoğunluğuna profilaktik G-CSF uygulaması gereklidir. Buna rağmen toksisite olursa doz 20 
mg/m2 olarak modifiye edilebilir. Toplam kür sayısı hasta ve cevap durumuna göre 
değişebilir ancak TROPIC çalışmasında olduğu üzere 10 küre kadar uzatılabilir [Oudard, 
2011]. 

 Kemoterapi uygulanan hastalarda ilk 3 kür boyunca PSA yükselebilir, cevap 
değerlendirilirken “PSA flare” olabileceği göz önüne alınarak, yükselme hemen progresyon 
olarak kabul edilmemelidir. Ancak semptomatik progresyon varsa PSA yükselmesi 
cevapsızlık olarak değerlendirilebilir. 

 
Androjen Yolak Hedefli Tedaviler 
 Abirateron ile birlikte kortikosteroid (25 mg prednisolon) kullanılması standarttır. Her ne 

kadar etki mekanizması nedeniyle birlikte LHRH analogu uygulanmaması 
gerekmeyebileceği düşünülse de, bunu teyit eden randomize çalışma sonuçlanmadan LHRH 
uygulaması standart olarak devam etmelidir. 

 Enzalutamid saf bir androjen reseptör blokeri olduğundan birlikte kortikosteroid 
uygulaması gerektirmez, LHRH tedavisi ise devam etmelidir. 

 Androjen reseptör yolak hedefli tefavilerin ilk aylarında da “PSA flare” tanımlanmıştır. 
Tedavinin devam ettiği süreçte sadece PSA progresyonu değil, semptomatik veya radyolojik 
progresyon başarısızlık olarak değerlendirilmelidir. 
 

 




