
Levent TÜRKERİ & İlker TİNAY

PROJE ÖNERİSİ

DÜŞÜK RİSKLİ MESANE KANSERİNDE 

POSTOPERATİF FARKLI MESANE İÇİ UYGULAMALARININ 

ONKOLOJİK TAKİP SONUÇLARINA ETKİSİ

GÖZLEMSEL ÇALIŞMA



HASTA GRUBU

• ilk kez tanı alan

• düşük/orta riskli kasa invaze olmayan mesane kanseri hastaları

• postoperatif erken dönemde mesane içine kemoterapi uygulanan

• ya da sadece devamlı mesane irrigasyonu ile takip edilen hastalar

• ya da kemoterapi verilmemiş ve devamlı mesane irrigasyonu

uygulanmamış hastalar



HASTA GRUBU – Dahil edilme kriterleri
ü Hasta bilgilendirilmiş onam formunun imzalatılması

ü > 18 yaş

ü ilk kez mesane kitlesi saptanan

ü Boyut < 3 cm

ü komplet örnekleme/rezeksiyon

ü Eksizyon materyalinde kas varlığı gerekli değil



HASTA GRUBU – Hariç bırakılma kriterleri
⌧ İnkomplet örnekleme / rezeksiyon

⌧ Patoloji sonucu ürotelyal karsinom dışı

⌧ pTa’dan daha invaze tümör

⌧ Yüksek dereceli patoloji

⌧ Karsinoma in situ eşlik etmesi

⌧ Daha önce başka pelvik kanser tanı ve tedavi öyküsü

⌧ Başka bir organa ait aktif kanser tedavisi / takibi varlığı

⌧ Gebelik varlığı



MESANE İÇİ UYGULAMALAR
KEMOTERAPİ AJANLARI

Postoperatif ilk 24 st içinde

• Mitomisin ( 40 mg/ 100 ml – 2 saat)

• Epirubicin ( 50 mg/ 100 ml – 2 saat)

• Gemstabin ( 2 g/ 100 ml – 2 saat)

DEVAMLI İRRİGASYON
Postoperatif dönemde > 6 saat süreyle

• Serum fizyolojik



MESANE KİTLESİNİN ÖRNEKLENMESİ

Katkıda bulunan merkezin rutin pratiği kabul edilecektir:

ü Kullanılan Teknik (standart TUR, en-bloc örnekleme)

ü Kullanılan enerji kaynağı (monopolar, bipolar, laser)

ü Kullanılan cihaz (rezeksiyon loop, cold punch)



HASTA TAKİBİ

• EAU Rehberleri önerisi olan:

• 3. ay kontrol sistoskopisi

• 3. aydaki sistoskopisi temiz olan hastalarda 12. ay kontrol sistoskopisi

• Ilk sene takipleri temiz olan hastalarda 5. yıla kadar senelik kontrol sistoskopisi

± Senelik üriner sistem ultrasonografisi



SONLANIM NOKTALARI

i. Birincil sonlanım noktası – İlk nükse kadar geçen süre

ii. İkincil sonlanım noktaları:

• 12. ay nüks oranı

• Takiplerde progresyon (derece ve/ veya T evresi) oranı

• Postoperatif ilk 30 gün komplikasyon oranları

• Hastanede kalış süresi


