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PROSTAT HASTALIKLARINDA TRANSREKTAL 

ULTRASONOGRAFİNİN TANI DEGERİ 

GİRİŞ ve AMAÇ 

Prostat hastalıklarının teşhis ve tedavisinde prostatın 

boyut ve şeklinin doğru olarak tespiti ürolog için son derece 

önemlidir. Rektal tuşe ve uretrografi bugün için bu konuda 

kullanılan metodlardır. Ancak her ikisi de prostatı tam 

anlamıyla demonstre etmede eksik kalmaktadırlar. Zira rektal 

tuşe uygulayan hekimin becerisine ve tecrübesine göre kişiden 

kişiye değişken sonuçlar veren subjektif bir metod olmakla 

kalmakta ve diğeri ise prostatı ancak endirekt kriterlere 

dayalı olarak yorumlayabilmektedir. Ürolojide hastalık teşhis 

ve tedavi planlaması multipl ve kompleks bir araştırma 

neticesi ortaya çıkar. Ürolog, radyoloj ist, patalog bu 

kompleks içinde bizzat görev alırlar. Bir klinisyen olan 

ürolog'un radyolojik tetkiklerin hemen hepsinden bilgi 

edinmesi yanında, hergün gelişen radyoloji teknolojisinden de 

haberdar ve mutlak faydalanıcı olması gerekmektedir. Statik 

incelemeler olan konvansiyonel radyoloji yanında dinamik 

radyolo j ik görüntülemelerden olan Ultrasonda ürolo j istin 

bilgi hazinesinin ayrılmaz parçası olmalıdır. Böylece üroloji 

sahasını ilgilendiren hastalıklarda konvansiyonel radyoloji, 

ultrasonografinin girişimsel kesimi dahil bütün alanları ve 

en son tekniklerden olan CT {kompütarize tomografi)ve 

MRİ, {magnetik rezonans görüntüleme) klinik, laboratuar 
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veriler hepsi bir bütün olarak teşhis ve tedavi yönlendirmede 
.... .., 

rol alırlar. Ultrasonografik tetkikler 1950'li yıllarda tıp 

hizmetine girmekle birlikte 1960 sonlarına kadar gelişimi 

sadece Kardiyoloji ve Obstetrik alanlarına sınırlı kalmış, 
·. 

1970 yılları başlarında Gri skalalı ~ihazların teknik olarak 

geliştirilmesi ile o zamandan günümüze kadar görüntüsünün CT 

ve MRI tekniklerle kıyaslanabilecek kadar kaliteli olması ve 

noninvaziv özelliği nedeniyle dramatik ilerlemeler 

kaydetmiştir. 

Prostat hastalıklarını BPH (Benign Prostatik 

Hyperplasia); Akut ve Kronik Prostatitler, Prostat taşları, 

Prostat Absesi gibi patolojiler olarak sınıflarsak, bunun 

yanısıra üriner sistemde kanser majör lokalizasyonu olduğunu 

da vurgulamamız gerekir. Prostat kanseri, şayet kapsüle 

penetre olmamış veya seminal veziküllere invade değilse 

cerrahi rezeksiyon ile iyileşme . şansı çok yüksek olan bir 

malignansidir. Bugün için kürabl stage'li bir prostat kanser 

tanısı sadece Dijital Rektal Tuşe (DRE) ile konmakta olup, bu 

metodla kanserlerin çok azı teşhis edilebilmektedir. Halbuki 

TRUS glandın hemen bütün anatomik bölgeleri, kapsülü, çevre 

dokusu ve seminal veziküller hakkında palpasyonla elde 

olunandan çok daha fazla ve erken bilgi verebilmektedir. 

GENEL BİLGİLER(6,22,44,54,56) 

A-TARİHÇE 
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Araştırma konumuz olan TRUS (trans rektal ultrasonograf i) .. 
. \,aJ 

ilk defa Wild ve Reid tarafından 1955'te gerçekleştirilmiş, 

müteakiben Japon araştırıcılar bu alanda büyük ilerlemeler 

kaydetmi~lerdir. Ancak ilk kaliteli ve pratik Transrektal 

ekogramları 1968 yılında Watanabe tarafından tıp hizmetin~ 

sokulmaktadır. O günden bu yana, teknik gelişmelerin de 

yardımıyla, TRUS Prostat Pataloj isi teşhisinde yepyeni 

ufuklar açmış ve aynı şekilde Prostat kanseri erken teşhis ve 

değerlendirmesinde de çok kıymetli bir teşhis vasıtası olarak 

artık yerini sağlamlaştırmıştır. 

B-ANATOMİ ve EMBRİYOLOJİ (27) 

Prostat erkekte önemli bir aksesu·ar ve reprodüktif 

organdır.Fetal hayatın 12. haftasında belirir.Fibromüsküler 

stroma ile çevrili 5 müstakil tubuli grubundan ilerde 5 

prostat lobu gelişecektir. Bunlar orta (median) , sağ ve sol 

lateral,posterior ve anterior loblardır.Bunlardan en 

büyükleri lateral loplardır.Posterior lob apikal bölgededir. 

Anterior lob erişkinde ~adiren görülür,fetal hayatta geriler 

ve kaybolur.Prostat önde symfizis pubis, arkada rektum, üstte 

mesane tabanı ile komşuluğu olan kestane şeklinde 

müskülo-glandüler bir organdır. 30 yaş erişkinde boyutları 

35-40 mm genişlik 30-35 mm uzunluk ve 20-25 mm kalınlıktadır. 

Ağırlığı 15-25 gr'dır.Prostat lobları kapsül ile 

çevrilidir.Esas prostat kapsülü denilen bu kapsülü prostatdan 

ayırmak çok zordur,ve esas prostat kapsülünü fascia 
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prostatica sarar. Gland damarları fascia prostatica içinde 

bulunur.Buna ilave olarak prostat ve vesicula seminalis'leri 

rektumdan ayıran Denonvilliers fasyası bulunur.Prostat 

arterleri hipogastrik arter dalı olan a.vesicalis inferiordan 

gelir.A.İliaca interna'nın dalı olan hipogastrik arter 

prostat içine arteria prostatica olarak girer , uretral ve 

kapsüler grup arterlere ayrılır. Prostatın di~er aksesuar 

arterleri a.pudenda interna ve a.hemorrhoidalis 

rnedia 'dır. Venalar pleksüs ler yaparak v. hipogast r ıca' lara 

bilateral olarak dökülürler.Lenfatikler iliak ve sakral lenf 

nodüllerine boşalırlar.Prostat sinirlerini pleksüs 

hipogastricus (sempatik) ve sakral III - IV sinirlerin ön 

köklerinden alır.Prostat lobları embriyonal hayatta epitelyal 

tomurcuklanmalar neticesi uretra etrafında meydana gelmiş 

tubulilerden ibarettir. Orta lob 9-10, lateral loblar 25-50' 

posterior lob 8-10 tubuliden meydana gelmişlerdir. (Şekil. 1) 

dofer cns 

latorıu~ 

Şekil l.Prostatın Normal Anatomik Görünümü 
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Bunlardan başka uretra obstruksiyon sebebi olabilecek iki 

rudimanter glandüler doku daha vardır.Bunlar :1-Subservikal 

grup 2-Subtrıgonal gruplar. Bu grup tubuliler prostat diğer 

ana tubulilerden umumiyetle daha erken hipertrofiye olurlar 

ve uriner obstruksiyon yaparla~. 

C-FİZYOLOJİ (Fonksiyoneı anatomi) 

Prostat bir dış salgı bezidir.İstirahat esnasında günde 

yaklaşık 0.5-2 cc arası sa~gı yapar. Orgazm sonunda ejakülata 

karışan salgısı ise cowper ve uretra mukus bezleri . salgısı 

ile birlikte sperma likit kısmını yapar.Prostat sekresyonu 

testis ve vesicula seminalis sekresyonlarını dilüe eder,aynı 

zamanda spermatozoidi aktive eder. 

D-ULTRASONOGRAFİK ANATOMİ (6,7,22,30,31,36,44,. 

45,56) 

Mc Neal prostatı 3 ana bölüme ayırmıştır. 

1- Santral Gland (CG) veya internal zon, 

2- Periferal gland (PZ) veya external zon 

3- Tranzisyonel zon (38) (Şekil 2) 

İnternal zon gladları uretraya ve external zondakiler ise 

Verumontanum'a açılırlar.Gland posterior-süperior'ünde 

seminal veziküller mevcut olup vas deferans'lar ile· birlikte 

orta hatta ilerlerler ve vas deferans'lar posterior PZ'da 

iki adet ejakülatuar kanal olarak devc;ı.m ederler. Gland 
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infer ioründe apeks mevcuttur. Posterior' de Denonvilier' s 

fasyası adı verilen bir fasyal tabaka vardır. Superior 

lokalizasyonda mesane ve anterior' da ise simfizis pubis 

bulunmaktadır. Gland .önyüzünde nonglandüler fibromüsküler 

stroma bulunmaktadır. 

Tr1nıverıe 

Ant. 

Po~t. 

Ctı - Centrel Glend (Internel Zene) 

Pl - Pe:-~pherel Zene (Exter ol Zene) 

tJ - Urethro 

ED - Cjoculetory Oucl 

F: ı::: . 'l . lhı:. noıme:ıl anatc'.·ı y of t.he pro6ttte 

Longltudlnal 

SV - Seminel Ve!l1ClH 

VO - Vea Oehrena 

VM - Vc ruır.ontııını.ın 

Ant. 

Poot . 

Şekil 2.Prostat Normal Ultrasonografik Anatomisi 

(Transvers ve Longitudinal) 

SANTRAL ZON: Üçgen şeklinde, prostat tabanındadır · 

Gland en büyük kısmını yapar. Apeksi Verumontanum' dadır· 

Yaklaşık %25 prostatik glandüler doku buradan kaynaklanır . 

Glandlar uretra ve verumontanum proksimaline boşalırlar. Vas 

deferans'ların devamı olan ejakülatuar kanallar santral zon 

içinden geçip iki adet olarak verumontunum' da uretraya 

açılırlar. Santral zon glandüler atrofinin en sık görüldüğü 
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alandır. Glandüler doku (Acinar doku) bu bölgede daha büyük 

olduğundan ve diffüz corpora amylacea depozitleri nedeniyle 

santral zon daha hipoekoik görülür. Santral zon %5-10 Ca 

orijinidir. Seminal veziküller ve e jakülatuar düktlerin 

santral zona girdiği yerde kapsül yoktur. Longitudinal 

taramada bu bölge "gaga" şeklinde görülür. Gaga görünümü 

verumontonum'a kadar adale dokusunun ekosu olarak hipoekoik 

bir band şeklinde uzanır. (Resim 1) 

Resim 1."Gaga" Görünümü ve Hipoekoik Band 

Gaga görünümünün obliterasyonu veya displasmanı tümörün 

ek s t rakapsüler extansiyonunu gösterir. Seminal veziküllere 

ve ya ejakulatuar düktlere yakın bir Ca lezyonu mevcut ise 

kaide olarak mutlaka bu alandan biopsi almak gerekmektedir. 

Zira TRUS ile bu bölgeye mikroskobik sıçramalar 

görülmeyebilir. (Resim 1-2) 
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Resim 2.Gaga Görünümünün Tümör invazyonu nedeniyle 

obliterasyonu. 

PERİFERİK 

verumontanum'a 

ZON: %70 gland dokusu 

açılırlar. Glandlar 

buradadır, distal 

uniform ve daha 

küçüktürler. Posterior, lateral ve apikal görünümleri içine 

alır. Kanserlerin %70'i bu bölgeden kaynaklanır. Kanser odağı 

subkapsüler veya interstisyel lokalizasyonda, acini ve 

ductuslar arasında lokalizedir. Tranzisyonel zon ile arasında 

müsküler bir yapı olan cerrahi kapsül Ca invazyonu için bir 
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engel teşkil eder. Periferik zon, santral zon'dan daha ekojen 

ve homojen görülür. Kanser çok büyümedikçe cerrahi kapsülü 

geçmez. Ancak periferden santrale geçiş invagine 

ekstraprostatik alan vasıtasıyla olmaktadır. Prostat kapsülü 

gland apeksinde çok ince veya hiç yoktur. Bu bölgeye 

"trapezoid alan" adı verilmiştir. Burası da glandın zayıf 

anatomik noktasından birisi olup Ultrasonografik olarak 

dikkatli incelenmelidir. Yakın tümörlerde TRUS altında 

trapezoid alandan biopsi almak gerekir. (Resim 3,4) 

Res im3. "Trapezoid"alan(U=Uretra,P=Periferik zon,R=Rektum, 

M=Uretrorektal adale) ve "Eyfel kulesi Görünümü" 

Transvers Kesit 



1 o 

Resim 4.Trapezoid alanın Tümör Tarafından invazyonu 

Longitudinal ve Transvers Kesitler. 

TRANZİSYONEL ZON: Glandüler dokunun ancak %5'i 

buradadır. Bu bölgede gland prostat taşları depozitleri bazen 

birleşerek hiperekoik "Eyfel kulesi" görünümü verirler. (Resim 

3) Böylece bu hiperekojen kalsifik depozitler nedeniyle bütün 

uretrayı takip edebilmek mümkün olabilmektedir. 

Ultrasonografik olarak heterojen eko paternindedir. %10-20 

kanser odağıdır. Cerrahi kapsül çok büyük olmadıkça P Z 

tümörünün CZ'e invazyonuna mani olur. 

Prostatik uretra 3 cm uzunluğunda başlangıç ve bitişi 
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arasında 35° 'lik açı olan eğri bir tüptür. Proksimal ve 

distal olarak iki segmenti vardır. Verumontanum distal 

segment içindedir. Ejakülatuar kanallar prostat içine distal 

uretra segmenti çizgisinde girerek Verumontanum'da bu segment 

içine boşalırlar . 

. . 

Mc Neal 's modeline göre yukarıda belirtilen zonlar 

dışında prostatın geriye kalan 1/3 kısmını yapan elemanlar 

şunlardır: Anterior f ibromüsküler stroma, pre ve 

postprostatik sfinkterler, Longitudinal düz adale. (Resim 5,6) 

Seminal Veziküller: 

Mesane tabanında prostatın superior-posterior kesiminde 

yer alan gland ekosundan daha ekopenik düz görünümlerdir. 

Uzunluğu ortalama 3 cm ve genişliği ise O. 7 1. 5 cm 

arasındadır. Yaş ile ve kişiden kişiye ortaya çıkan büyük 

farklılıklar patolojik olmayabilir. 

Volume (24): Prostat volümü iki metodla tayin edilir. 

Elipsoid metodta prostat elipsoid bir şekil olarak kabul 

edilir ve volüm prostat üç boyutu tesbit edildikten sonra, 

bunların O, 5233 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Yani gland 

transvers,longitudinal v~ antero-posterior boyutları x 0,5233 

tur. Dilimleme metodunda ise gland olduğunca eşit dilimlere 

ayrılır ve parça parça volürn hesabı yapılır. Elipsoid metod 

~~ daha basittir. Volümü gerçeğine yakın teşhis etmek ameliyat 

türünü saptamada önemlidir. 60 cc den büyük olan prostatlar 
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Resim 5.Prostat Suprapubik Transvers Görünümü. Mesane 

tabanında simetrik ve nonhomojen eko patterninde 

görülmektedir.Olgu bir BPH vakası idi. 

Resim 6. Noimal prostat transrektal longitudinal 

görünümü.Gland internal ekosu homojen ve normal 

boyutlarda izlenmektedir. 
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abdominal; 60 cc den küçük veya 60 cc den büyük kardiyak 

problemli hastalar TURP (transuretral prostat rezeksiyonu)ile 

ameliyat edilmelidir. (51) 

Hacim tayini BPH'de başarılı şekilde uygulanmaktadır. 

Ancak Prostat Ca' da gerek gland ve gerekse malign lezyon 

volümleri tayini nispeten sınırlı kalmaktadır. (40)Elipsoid 

metodda ±10 hata payı vardır. 

E-İNCELEME YÖNTEMLERİ 

Prostatın ultrasonografik incelemesi şu yöntemlerle 

gerçekleştirilebilir. 

1) TRANS ABDOMİNAL Yaklaşım: 

Konvansiyonel B-mode tarama ile prostat içindeki taşlar, 

belki bu yol ile tespit edilebilir. Zira suprapubik olarak 

yerleştirilen transdüser pelvis derinliğinde ve simfizis 

pub~.is arkasında gizlenmiş bulunan glandı göstermede yetersiz 

kalmaktadır. Gland ancak mesaneye kaudal olarak yöneltilmiş 

probe ile görülebilir. Buna rağmen real-time tarama ile gland 

boyut ve şekli doğru olarak saptanabilmektedir. 

2- TRANSVERS (axial) TARAMA: 

Prostatın transvers görüntüsünü 
., 

veren probe'ler ile 

gerçekleştirilir. Probe rektal tüp üzerine monte edilmiş 
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trasndüser ve bunu döndürecek bir motor üniteden ibarettir. 

Yüksek rezolüsyonlu görüntüler için 7MHz ve derin doku 

incelemesi için ise 4MHz'lik transdüserler kullanılır. Tarama 

esnasında transdüser devamlı döner ve probe 'un longitudinal. 

aksına dik sirküler sektör (sectional) görüntü verir. 

Transvers tarama ile lateral lobe'lar ve gland simetrisi iyi 

değerlendirilir. 

3- LONGİTUDİNAL TARAMA: 

Linear veya sektör tipte olabilir. Sektör probe'lar daha 

iyi netice verir. Sektör tipin motor ünitesi transdüseri 

rotate eder. Longitudinal probe' lar ile gland taban ve 

apeksi, uretra ve mesane boynu daha iyi görülebilir. Axial ve 

longitudinal probe'lar duyarlılığı birbirine eşittir. Axial 

olanlar asimetriyi ve lateral lobları daha iyi 

gösterirler. (55) 

4- Bİ-PLANAR TARAMA: 

En son pratik kullanıma verilen bu probe'lar transvers ve 

longitudinal transdüserleri aynı rektal tüp üzerinde 

bulunduran ideal araçlardır. 

5- TRANSURETRAL TARAMA: 

Prostat iç yapısını göstermede eksik kalmaktadır. Bu 

metod ile mesane boynu tümörleri sistoskopi' ye yandaşlık 

edecek şekilde değerlendirilir. Prostat Ca erken teşhisinde 

değeri azdır. Steril şartlar içinde 9alışma ister, hasta için 
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zahmeti daha çoktur. 

Watanabe başlangıç araştırmalarını sektör ve lineer 

görüntüleri birlikte veren oturma tipi probe'lar ile 

yapmışlardır. Itakura tabanca tipi elde tutulan ilk probe'u 

uygulamaya koymuştur. (1980) 

F-PROSTAT HASTALIKLARI 

BPH (Benign prostatik hiperplazi): (5, 6, 22, 31, 44, 45, 56) 

prostat hipertrofisi 50 yaşında başlar, 60 yaşında palpabl 

olur. Hastalık sebebi tam anlamıyla bilinmemektedir. Olaya 

androjen-östrojen arasındaki dengenin bozulması bir faktör 

olarak gösterilmektedir .Ancak neden bir kısım erkeklerde 

gelişen hipertrofi diğerlerinde gelişmiyor,bunun sebebi 

bilinmemektedir.Genellikle prostat hiperplazisi iki lateral 

lop ve orta lop (Subservikal veya median lop)larda beraberce 

husule gelir bazen sadece orta lop veya sadece lateral 

loplarda meydana gelebilir. Median lop büyümeleri rektal 

muayenede hissedilemez.Lateral lop hiperplazileri ise rektal 

olarak kolayca tesbit edilirler. 

50 yaşından sonra prostat nadiren atrofiye olur, 

vak'aların pek çoğu hiperplazi olarak ortaya çıkar. Prostat 

büyüklüğü ile semptomlar arasında korelasyon yoktur. Orta 

derecede büyümelerde gland böbrek veya semilunar şeklindedir. 

Daha ileri vak' alarda mesane tabanını yukarı kaldıran 

simetrik, büyük, yuvarlakça bir kitledir. 
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BPH nodülü hiperekojen olarak görülür. BPH' da gland 

simetrik olarak büyümüştür, ancak üst segmentlerde, mesane 

boynuna yakın lokalizasyonda sağ ve sol lobların farklı 

büyümüş olabilmeleri nedeniyle asimetri bulunabilir. Rektal 

yüz konkav görünümünde olabilir. Gland konturları düzgün ve 

sınırları belirgindir. Hiperplastik gland içinde mevcut 

nodüller r taşlar r kalsifikasyonlar r nedeniyle eko paterni 

umumiyetle mikst eko'dur. Hastalığın şiddetine göre prostatik 

uretra'da deformasyon ve displasman görülebilir. (Resim 7) 

BPH 'te kapsül nispeten kalınlaşmıştır. Ancak net ve 

devamlı olarak izlenmektedir. 

Resim 7.BPH'de Rejenerasyon Nodülü. 



Prostat Ca (Adeno 

31,32,45,46,47,50,53,57) 
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Carcinoma): (6, 15, 23, 28, 29, 30, 

(Resim 8,9) 

Prostatın malign tümörleri A- Adenokarsinom %97 

B- Epidermoid Ca %3 

C- Sarkomlar 

Prostat kanserinin etyolojisi bilinmemektedir.Ancak 

androjenlerin çok büyük etkisi olduğu kesindir. Zira Adeno 

kanserlerde bilateral orşiektomi ve östrojen enjeksiyonları 

ile kanser geriletilebilmektedir.Ayrıca kastre edilmişlerde 

Prostat Ca görülmemektedir. 

Prostat Ca 50 yaş üzerindeki erkeklerin %12-46 arasında 

görülmekte ve bu oran yaş ilerledikçe artmaktadır. ABD' de 

erkeklerde kanserden ölenler içinde Akciğer ca 'dan sonra 

ikinci sırada gelmektedir. Kanser maalesef lokal invazyon ve 

uzak metastazlar yaptıktan sonra semptom vermektedir. Bu 

yüzden kanseri erken teşhis etmek, stage'lemek ve tedaviye 

cevabını araştırmak çok önemlidi~. 
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Resim 8.Hipoekoik Prostat Ca Nodülünün Periferik Zonda 

görünümü.Nodül etrafında hiperekojen rim 

görülüyor. 

Resim 9.Prostat Ca. Kapsül Dışı İnvazyon (oklar) 

internal eko ileri derecede heterojen.Ca BPH ile 

süperpoze olmuş.Ca nodülü hipoekoik ve subk~psüler 

yerleşimli. 
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PROSTATİT, PROSTAT ABSESİ: 

Akut prostatitıer; klinik olarak belirgin şekilde 

semptomatiktirler. TRUS ile normal veya hafif büyümüş prostat 

(konjesyon nedeniyle), deforme kontur, sınırları belirsiz 

lezyon, hiper, hipoekoik lezyonların ve mikst ekoların 

birlikte bulunduğu heterojen ekopaterni olarak görülür. (16) 

Kronik prostatit1er; normal büyüklükte, küçülmüş veya 

nadiren büyük gland şeklindedir. Deformite de ender görülür, 

gland sınırları belirgindir. Hiperekojenite görülür, (taş, 

kalsifikasyon, corpora amylacea kalsifikasyonu, hiperekojen 

iltihap odakları), kapsül net seçilmeyebilir. (Resim 10) 

Resim 10.Kronik prostatit vakası.Prostat internal ekosu 

heterojen ve iltihabi odaklara ait hiperekojen 

adacıklar görülmektedir. 
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Resim 11.Prostat absesi.Rektal tuşe ile hissedileme di. 

Prostat Absesi: Klinik olarak teşhisi güç olabilen b u 

durumdan bakteriyel prostatitler sorumludur. US olarak 

internal mikst eko veren irregüler hipoekoik kitleler olarak 

görülürler. Abse büyük ise glandı da büyütebilir. Kontur 

irregüler, ancak sınırları belirgindir. Abse umumiyetle 

hipoekoik olan Ca nodülünden daha büyüktür, aksine ez' de 

lokalizedir ve bazı araştırıcıların yazdı~ı gib i .Ca'da mevcut 

hiperekojen rim absede yoktur. Eskiden en sık N.gonorrhea %75 

ve stafilokok türleri görülürdü. Bugün daha ziyade gram (-) 

rod'lar ve en sıkta E.Coli görülmektedir. (14) (Resim 11) 
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G-STAGE'LEME (42) 

Klinik Stage'leme: (42) 

Whitmore modifiye Stage A: A1F= focal ca 

A1= Tek lop lezyon 

A2= multifocal diffüz, tek lop 

Stage B: B1N < 1.5 cm 

B1= her iki lop tutulmuş, > 1.5 cm 

B2= tüm prostat dif füz tutulmuş 

Stage C: DRE (dijital rektal muayene)ile 

hissedilen kapsül dışı invazyon, metastaz yok. 

Stage D: D1A, B, c + Pelvik lenf nodları 

tutulumu 

D2A B c + uzak metastazlar , ' 

Ultrasonografik stage'leme: (Şekil 3) 

Stage UA: Lezyon 0-1.0 cm 

Stage UB= UB1 Lezyon< 1.5 cm 

UB2= Lezyon > 1.5 cm 

glandüler dokunun %50 den azı tutulmuş 

UB3= Lezyon > 1.5 cm 

glar?üler dokunun %50 den fazlası tutulmuş 

Stage UC: Uc1= %50 den az glandüler doku tutulumu, kapsül 

dışı invazyon, seminal Veziküllere yayılım. 

Uc2= %50 den çok glandüler doku, kapsül dışı ve 

seminal veziküller yayılımı. 
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Periferik prostat lezyonlarına hipoekoik olsun olmasın 

malignant olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle mutlaka 

biopsi yapılmalıdır. 

Normal Anatomy 

ınner Gıand -- ,,,_...._ 

Coıpora 
AmylaCCi. --1"-.-

StageUB 
Conlıned to lhe pr- gland 

UBt 
• 'o ...... 

UB2 

Stage U*A 

• ı 5crn 
- ----1 • !><> . gıancıutar 

mvoıvemenı 

Contıneo ıo ıha t.Hos ı ıe gland 

• OlOcrı ~ 

U •~~lO< ~ 
uı ırn'\Ouncl 51age 

UB3 
• ıtıcrn 

• tıO • 9ıan0uıaı 
ınvoıvcmenı 

UC2 
• lun\OfS 

'\O". 
gıaoaurar 

ınvoı~emenı 

Şekil 3.Prostat ultrasonografik stagelemesi. 

MATERYAL VE METOD(6,22,44,54,56) 

Hastanemiz Üroloji Poliklini~ine Prostatizm şikayetleri 

ile müracaat eden, Üroloji departmanında Prostatizm 

şikayetleri ile yatan veya IVP tetkik istenipte teşhisinde 



23 

şüpheye düşülmüş prostatizm şikayetli vakalar Transrektal 

Ultrasonografi ile incelemeye tabi tutulmuşlardır. 

Hastalarımızın yaşı 19 ile 85 arasında olup tetkik tek hekim 

tarafından bir kez yapılmıştır.Tetkiki yapılan 50 hastanın 

28 'i yaşlı gruba (ortalama 67 yaş) ve 22 'si genç gruba 

(oratalama 35 yaş) aitti.Çalışmaya TRUS tatbik edilipte son 

anda kardiak problemleri nedene ile ameliyat edilmemiş 

olanlar ve çeşitli nedenlerle patolojik-mikrobiyolojik 

sonuçları kesinlik kazanmayanlar dahil edilmemişleridir.Bir 

grup hastamızın ise patolojileri tru-cut kör biopsi ile 

değerlendirilmiştir. Radyoloji Anabilim Dalımızda mevcut 

Toshiba Sal 77B Ultrason cihazı ve intracorporeal Lineer 

array Probe 506S · bu amaç için kullanılmıştır. İncelemeden 

önce rektal palpasyon ile rektum temizliği kontrol 

edilmiştir. Hasta sıklıkla sol lateral decabitus pozisyonunda 

ve birkaç vak' ada da litotomi vaziyetinde incelenmiştir. 

Prostat Glandın transvers incelemesi bittikten sonra 

Longi t udi nal tarama yapılmış, semin al veziküller, prostat 

çevre dokular, üretra ve mesane US incelemesi de özellikle 

görünümde iseler çalışmaya kaydedilmişlerdir. 

HASTANIN HAZIRLANMASI: (6,22,37,44,56) 

1- Rektum Temizliği: TRUS için rektum temizliği 

şarttır. Rektum tarama esnasında dolu ise gaita ve gaz 

nedeniyle akustik görüntü sağlanamaz; veya kısmen dolu olduğu 

durumlarda prostat ekosu üzerine süperpoze gaita ve gaz 
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ve birkaç vak' ada da litotomi vaziyetinde incelenmiştir. 

Prostat Glandın transvers incelemesi bittikten sonra 

Longi t udi nal tarama yapılmış, seminal veziküller, prostat 

çevre dokular, üretra ve mesane US incelemesi de özellikle 

görünümde iseler çalışmaya kaydedilmişlerdir. 

HASTANIN HAZIRLANMASI: (6,22,37,44,56) 

1- Rektum Temizliği: TRUS için rektum temizliği 

şarttır. Rektum tarama esnasında dolu ise gaita ve gaz 
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durumlarda prostat ekosu üzerine süperpoze gaita ve gaz 
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ekoları yanlış değerlendirmelere sebep olur. Şayet hasta 

incelemeden hemen önce defekasyon yapmış ise rektum 

temizliğine lüzum yoktur. Aksi taktirde lavman ile rektum 

boşaltılmalıdır. Biz incelemeden 1 saat önce rektuma inserte 
. ' 

ettiğimiz 3 adet Libalax rektal supp. ile iyi netice aldık. 

2- Mesanenin sıvı ile dolu olması: Dolu mesane 

prostatın görülmesi için şart bir akustik penceredir. 

İncelmenin birkaç saat öncesinde hastaya bol bol su içmesi ve 

idrarını tutması ile veya hastaya I. V. serum verilerek bu 

sağlanabilir. En emin yol uretral yoldan mesaneyi doldurmak 

olmasına rağmen bu, hast~ için zahmetli olmaktadır. 

Vak'aların büyük bir kısmında ve özellikle yaşlı hastalarda 

biz çam uçlu şırınga ile mesaneyi doldurmaya mecbur olduk. 

3- Rektuma su verilmesi: Rektumda ikinci bir akustik 

pencere olarak su bulunması da inceleme için elzem 

görülmektedir. Steril distile su proba geçirilmiş kondom 

içine zerkedilir.Umumiyetle 50-70 ml'lik su iyice temizlenmiş 

rektumda inceleme için yeterlidir. 

Lineer probe'lar bu şartları daha titiz olarak istemesine 

karşın yeni tip rotating sektör probe' lar veya bi-planar 

transdüserler rektum temizliği dışında mesane doluluğu veya 

rektal sıvılı akustik pencereye daha az ihtiyaç göstermek-

tedirler. 

Sandalye tipi cihazda hasta oturtularak, diğerlerinde ise 

sol lateral decubitus veya litotomi pozisyonunda (hasta sırt 
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üstü yatar ve dizlerini büker,jinekolojik pozisyon gibidir) 

incelenebilir. Litotomi pozisyonunda prostat pelvis içinde 

serbest kalır ve nefes alıp verme ile hareket eder. Biz sol 

lateral decubitus pozisyonunu, hasta için daha rahat olması 

nedeniyle, tercih ettik. 

Hasta muayene masasına yatırılır, pozisyon verilir, 

rektal probe üzerine kondom geçirilir, probun ucu kondom 

üstüne jel sürülerek hafifçe rektuma sokulur. Daha sonra 

kondom-balon su ile şişirilir, su içindeki mevcut hava probun 

hava yolundan çekilerek artefakt yapmasına mani olunur. Probe 

mesane tabanı görülene kadar rektuma itilir. Bu mesafe 

yaklaşık 7-9 cm kadardır. Tarama mesane tabanından apekse 

kadar 0.5 cm'lik inkrementlerle gerçekleştirilir. İnceleme 

bittikten sonra önce probe rektumda iken balon içindeki su 

boşaltılır ve probe yavaşça geri çekilir. özellikle aşırı 

büyümüş prostatlarda, akut prostatitlilerde ağrılı prostat 

nedeniyle, hemoroidi olanlarda ve emosyonel olarak kendini 

sıkan kişilerde probun rektuma sokulması daha zorlukla 

olmasına rağmen incelemeyi son anda raddedenler veya kardiyak 

problemlerin uzun süren hazırlanma süreleri dışında TRUS 

tetkikinde büyük sorunla karşılaşılmamıştır. 

BULGULAR ve OLGU ÖRNEKLERİ 

Yaşlı grubu temsil eden hastalar umumiyetle prostatizm 

şikayetleri nedeniyle üroloji servisinde hospitalize edilmiş 

olanlar veya üroloji servisi dışındaki seksiyonlarda yatıpta 

ilgili bölüm ile alakalı şikayetlerine ilaveten prostatizm 
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şikayetleri de mevcut olup ürolojik konsültasyon 

istenenlerdi. Bunlar umumiyetle yaşlı grubu temsil eden ve 

kuvvetle BPH endikasyonu olan hastalardır. Bu grubun içinde 

BPH ön tanısı konanların yanısıra Adenokanser veya mesane Ca 

şüpheliler de mevcuttur. Prostatizm şikayetleri genellikle; 

zorlukla idrar yapmak, çatallı işeme, sık idrara çıkmak, gece 

idrara kalkmak, idrarın damla damla gelmesi, idrar 

kalibresinin küçülmesi gibi BPH işaretleridir. Bu 

şikayetlerin ileri şeklinde idrar yapamamak, globe vezikale 

gibi ciddi şikayetler de mevcuttur. Malignansi şüphesi 

olanlarda idrarından kan gelme, ağrı gibi şikayetler, 

zayıflama, halsizlik, iştahsızlık gibi Ca sistemik 

belirtileri şikayetlere ilave edilmiştir. Birinci gruptaki 

hastaların ameliyat için karar verilmiş olanlarına umumiyetle 

ameliyat gününden 1 gün önce TRUS tatbik edilmiştir. 

Çalışmada TRUS ve klinik ön tanı duyarlılıkları, 

özgüllükleri, pozitif tahmini değerleri,negatif tahmini 

değerleri karşılaştırılmıştır. Klinik ön tanı içinde rektal 

tuşe bulgusu mutlaka istenmiş ve esas kriter olarak ele 

alınmıştır. 

TRUS yalancı pozitif (FP) vaka sayısı 2 ve oranı 

%4,klinik tanı FP vaka·sayısı 5 ve oranı %10 dur.Her iki tanı 

yönteminde yalancı negatif (FN) vaka sayısı 3 ve oranı %6 

dır.50 olguya ait TRUS tanı ve kesin tanı sonuçları tablo 1 

de gösterilmiştir. 
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2. grup hastalarımız genç grubu teşkil eden ve genellikle 

poliklinikten istek çıkartılan Prostatit ön tanılı 

olanlardır. Bu gruptan 2 hastaya Radyoloji servisi olarak IVP 

tetkikten sonra prostatit şüpheli-mesane tabanında "kelebek 

kanadı" görünümlü olmaları nedeniyle TRUS endikasyonu koyduk. 

Bu iki hastamızın biri Normal, diğeri Kronik Prostatit TRUS 

tanısı ile değerlendirildiler. 

Bütün hastaların öz ve soy geçmişleri, şikayet, klinik 

ve laboratuar bulguları, hazırlanan formlara işlenmiş ve 

Rektal tuşe bulgusu mutlaka aranmıştır. Rektal tuşe' de 

prostatın ağrılı olup olmadığı, prostat cesameti, kıvamı, 

nodüllü veya nodülsüz oluşu, sınırlarının belirginliği ve 

rektum mukozasının mobilitesi kriterleri belirtilmiştir. 

TRUS muayenesinde ise hasta mesane doluluğu ve rectum 

temizliği kontrol edildikten sonra rektum'a kondom - balon 

içinde steril sıvı verilmiş ve şu kriterler araştırılmıştır: 

Prostat büyüklük, şekil, simetri ve volüm; kapsülün kalınlık, 

netlik ve devamlılığı; internal ekonun kalite, dansitesi; 

kalsifikasyon, kistik dilatasyon, mevcutsa anormal 

ekopaternli lezyon ve hangi lokalizasyonda olduğu, seminal 

veziküllt.::C, mesane boynu, uretra ve prostat çevre dokular 

TRUS olarak incelenmiştir. 
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Tablo 1. 50 Olgunun TRUS Tanı ve Kesin Tanı Sonuçları 

1 Kesin tanı(Vaka Sayısı) 1 

Vaka 
Normal BPH Ca Prostatit TRUS Tanı Sayısı 

Normal 3 1 - - 2 

BPH 22 - 21 - -

Ca 6 - 2 4 -

Prostatit 19 - - - 20 

Çalışmada TRUS tanı ve patolojik-mikrobiyolojik kesin 

tanı karşılaştırmasında doğru tanı oranı BPH için %99,Ca için 

%66 ve prostatit için %95 dir. TRUS ve klinik tanıların 

histopatolojik sonuçlarla karşılaştırması Tablo 2'de 

görülmektidir. 

Tablo 2.TRUS ve Klinik Tanıların Patolojik ve Laboratuvar 

Sonuçlarla Karşılaştırılması. 

TRUS tanı Klinik tanı 

TP 44 Duyarlılık 41 
S= %93 (sensitivi = %92 = TP+FN 44+3 te) 41+3 

TN 1 özgüllük 1 
Sp= -- %33 (Spesifisi - %16 

TN+FP 1+2 te) 1+5 

TP . " Pozitif tahmini 
44 değer (Positiv 41 

PPV= - %95 = %89 
TP+FP 44+2 predictive val- 41+5 ue) 

TN 1 Negatif tahmini 1 
NPV- - %25 değer (Nega- = %25 

TN+FN 1+3 tive predictive 1+3 value) 

TP+TN 44+1 Do~ruluk 41+1 
Acc= - %90 oranı (ac- - %84 

hepsi 50 cura ey) 50 
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Pataloji tesbit etti~imiz prostat hastalıklarına ait di~er 

olgu örneklerimiz aşa~ıdadır. 

Resim 12.BPH olgusunda sondalı görünüm.Prostatik uretra 

trasesi net olarak görülüyor. 
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Resim 13 · BPH olgusunda prostatın mesane içine protruzyonu 

görülmektedir.Median lop ileri derecede hiperplazilerinde bu 

görünüm mevcuttur. 

Resim 14. BPH olgusu. Prostat yuvarlağa yakın şekilde aşırı 

büyümüş, kapsül kalınlaşmış, internal eko heterojen, kistik 

dila tasyonlar, kals if ikasyonlar ve hipereko jen re jenerasyon 

nodülleri görülmektedir. 
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Resim 15.Saq lop seminal 

veziküle yakın kesimde 

etrafı ekojen band ile 

çevrili hipoekoik kanser 

oda~ı.Sol lateral loptada benzer nodül izlenmekte.Kapsülün 

net izlenememesi ekstra k ··1 
apsu er invazyonu düşündürmektedir. 

ancak net ve devamlı) 

Resim 16.Kronik prostatit 

olarak sevk edilen 

hastada kronik prostatit 

bulguları (heterojen 

internal eke paterni, 

ekojen iltihabi odaklar 

ve kalsif ikasyonlar 

görülmekte, kapsül 

nispeten kalınlaşmış 

dışında sınırları belirgin prostat 

apsesi görünümü;büyük ihtimalle kronik prostatite sekonder 

gelişmiş .Prostat apsesi çoğu zaman böyle düzgün konturlu 

gö rülmez,olguların çoğunda sınırları düzensiz hipoekoik 

l ezyonlar şeklindedir. 
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Resim 17.Kronik prostatit +vezikülit olgusu.Seminal 

veziküller 17 mm kadar kalınlaşmıştır.Longitudinal taramada 

normalde birbiri üzerine süperpoze olarak görülen seminal 

veziküller bir tarafta vezikülitin olması nedeniyle her 

ikiside görünür hale gelmiştir.Vezikülitli tarafta düzensiz 

ve lobüle kontur izlenmektedir. 

Prostatit teşhisinde TRUS'un katkısı hiç şüphesiz 

tedaviden sonraki incelemelerde tedavinin başarısını gösterme 

açısından da olmaktadır. TRUS ile klinik teşhise ilaveten 

lezyonun yaygınlığı, birlikte vezikülit, prostat apsesi veya 

kombine BPH'ta bizzat lezyonları görüntüleyerek tanıya ilave 

edilebilmektedir. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Hastaların hazırlanması açısından büyük sorunla 

karşılaşılmamıştır.Ancak rektum içine sıvı vererek akustik 

pencere sağlama işleminde biz cihaz tanıtım yazılarında 

bahsedilen 200-300 ml gibi büyük. hacımlı su verme deneyinde 

bu miktar su ile ·balonun rektum içinde kolayca patladığını 

başlangıç vakalarımızda müşahede ettik ve ortalama 40-50 ml 

su ile iyi neticeler aldık.Çalışmamızda TRUS ve klinik tanı 

doğruluk oranları,duyarlılıkları,pozitif ve negatif tahmini 

değerleri birbirine yakın düzeydedir.Yapılan pek çok 

araştırmada TRUS duyarlılığı ortalama olarak %85-100 olarak 

belirtilmektedir. Biz bu oranı %93 olarak bulduk gerçek 

negatif (TN) vakaları oranı veya patolojiyi ayırt etme 

kabiliyeti olan özgüllük çalışmamızda TRUS için %33 gibi 

düşük düzeyde gerçekleşmiştir. Literatürde bu oran ortalama 

% 4 0-7 O arasındadır. TRUS tanı-klinik tanı duyarlılıkları 

birbirine yakın olmakla birlikte, klinik tanı özgüllüğü 

TRUS 'un yarı değeri kadardır (%33 ve %16) .Gerçekten de 

patolojik lezyonu anlama veya ayırt etme bakımından klinik 

tanı TRUS tan geri kalmaktadır. 

Kaııser başlangıcı periferik zonda, anatomik kapsüle yakın 

ve gland posterior, postero-lateral kesiminden kaynaklan-

maktadır. Sağ ve sol loplarda dağılım aşağı yukarı aynı ve 

bilateral olma özelliği de %50 den fazladır. Kanser 

vak'aların büyük kısmında BPH odakları ile birlikte 



1 
1 
1 

34 

görülmektedir. Bu bakımdan BPH'tan ayırımı güçlük 

çıkarabilir. Kanser odağının ekojenitesi üzerine pekçok 

araştırma yapılmıştır.. Önceleri ekojen ve mikst olarak 

tanımlanan Ca nodülü daha sonraki çalışmalarda hipoekoik eko 

patterninde olarak yayınlanmıştır.Biz Ca nodülünü hipoekoik 

olarak gördük. İlk yapılan çalışmalarda ekojen görülen ca 

nodülünün, aslında hipoekoik olduğu, ancak taş, 

kalsifikasyoın ve daha ileri vak' larda BPH görünümü ile 

süperpoze olmaları nedeniyle böyle değerlendirildiği 

anlaşılmıştır. A ve B stage'li kanserö lezyonların içindeki 

fokal ekojen fokus periferde ise BPH'e, santrale yakın ise 

tümörün bizzat kalsifikasyonu ve kristalloid depozitleri 

olduğu da yapılan araştırmalar ile teyid edilmiştir. Ayrıca 

erken Ca'daki ekopenik görünüm histopatoloji ile de 

korelasyon içindedir. (46,47) 

Bazı yazarlar, 1,5 cm den küçük kanserlerde %76 

hipeokoik, %24 izoekoik görünüm yayınlamışlardır. (15,23) 

İlerlemiş vak'alarda lezyon ilave BPH ve benign 

prostatitis ile -süperpoze olunca hipoekoik vasıf'a 

hiperekojen görünümler de ilave olabilmektedir. İleri 

yaşlarda bu daha da belirgin olmaktadır. Ancak Ca ayırımında 

kon-~ . .'urlarin düzensiz olması, sınırların belirginsizliği, 

kapsül invazyonu neticesi kapsülün net ve devamlı 

izlenememesi, gland bütününde böylece ortaya çıkan asimetri 

ve prostat çevre dokulara ekstansiyon Ca'yı düşündüren diğer 

US kriterlerdir. 
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Bir diğer araştırma da ise lezyon %60 hipoekoik, %12 

izoekoik, %20 mikst ve %10 hiperekoik bulunmuştur. (46) 

Prostat hastalıklarında ve özellikle Ca erken teşhisinde 

DRE ve TRUS üzerine sayısız araştırmalar yapılmıştır. Son 

incelemeler TRUS'un bu konuda DRE'den daha hassas olduğunu 

belirtmektedirler. Özellikle 1.5 cm.'den küçük nodüller TRUS 

ile görülebilmekte fakat DRE ile hissedilememektedir. (1,8,12, 

20,33,34,39,52) 

Araştırmalar TRUS sensitivitesinin yüksek, ancak 

spesifisitesinin düşük olması nedeniyle TRUS'un rutin 

taramalarda henüz kullanılamayacağını belirtmektedirler. (8,9, 

10,11,26,48) 

Sonuçta DRE+TRUS birlikte uygulandığı takdirde tanı 

değeri artmaktadır. (1) 

Sensitivite= gerçek (+) vak'aların oranı 

Spesifisite= gerçek (-). vakaların oranı= malign ile 

benign'i ayırtetme kabiliyeti. 

TRUS tanı değeri, bir tümör marker' i (habercisi) ve 

tedavi kontrol vasıtası olan PSA+DRE ile kombine olunca 

artmaktadır. (13,41) 

UA + UBl kanserlerde TRUS, DRE'den 2 kez daha 

hassastır. (33) 

TRUS prostat taramalarında henüz kullanılmamaktadır. 

Zira; Anterolateral kesimler görülememektedir, prostatit ve 

BPH Ca'yi taklit edebilmektedir, izokeoik kanserler 

görülememektedir. Hasta hayat kalitesi ve mortalite oranı 

değişmemektedir. Ayrıca DRE'de (+) olupta, TRUS'ta (-) olan 
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vak'alar mevcuttur. (13) 

Diğer tara:Etan TRUS şu nedenlerle tarama amacıyla 

kullanılmaz(34). 

1- Hastaların uzun takibi ve mortalite oranı 

bilinmemektedir 

2- 50 yaş üstü otopside %30 mikroskobik Ca tesbit 

edilmiştir. Bu hastalar asemptomatik idiler. Tümör küçük ve 

yavaş büyümektedir. Bunları tedaviye alıp, ıstırap vermek 

lüzumsuz olmakta ve bu durum mortaliteye tesir etmemektedir. 

3- TRUS ile lenf nodları ve mikroskobik kapsül lezyonu 

görülememektedir. 

4- Tedavide tümör (Ca) lezyonu küçülmesi kesin 

görülememektedir. 

(13) Bir araştırmada 50 yaş altı TRUS rutin yapılmasın 

denmektedir. 64 yaştan büyük olanlara TRUS+DRE+PSA (prostat 

spesifik antijen) yapılmasının teşhis oranını %36 artırdığı 

belirtilmektedir. 

50-64 yaş arası ise PSA ve DRE anormal ise TRUS 

yapılmaktadır. (13) 

Stage A,B Ca'lerde TRUS, DRE'den daha hassas değildir, 

diyen araştırıcılarda vardır. 

Prostat içi tümörlerde bu yazarlar, sensitiviteyi %37.5 

gibi çok düşük yayınlamışlardır. (21) 

İncidental A,B tümörlerde ise sensitivite sadece %14.3 

bulundu. Bu da taramaya uygun değildir. 

Kapsül invazyonlu vak'alarda sensitivite %93.4'dür. 

PSA tümör volümü ile korelasyon içindedir. Ve bir tümör 



37 

marker olarak PAP'dan (prostatik asit fosfataz) daha 

stabildir. PSA tümör büyüdükçe serum da artar. Ancak 1.5 cm. 

olan küçük tümörlerde normal sınırlarda olabilir. 

(N. S=O. 2-2. 8 ng/ml) (3, 18) 

Yapılan araştırmai~rda TRUS sensitivitesi ortalama olarak 

%85-100 ve spesifisitesi · ise yaklaşık %40-70 civarında 

bulunmuştur. 

Tedavi edilmiş kanser TRUS görünümü şöyledir; Gland 

büyüklüğünde, gerileme, tümör boyutunda küçülme, 

asimetrisinin düzelmeye başlaması, kapsül devamlılığının 

yeniden düzelmeye gitmesi ve gland iç ekosunda belirgin 

hiperekojenite görülmesi şeklindedir. (2) 

TRUS modern görüntüleme metodlarından CT ve MRI ile 

mukayese edildiğinde şunları özetle söyleyebiliriz: TRUS 

prostat iç yapısını en iyi gösteren cihazdır. Bu bakımdan CT 

ve MRI geri kalmaktadırlar. TRUS özellikle extrakapsüler 

invazyonu çok net şekilde değerlendirmektedir. Yapılan bir 

araştırmada TRUS ile EPS'ı (extraprostatik space) 'ye yayılım 

klinik değerlendirmeyi %15'ten %92'e yükseltmektedir. CT ise 

bu oran %41'den %95'e kadardır. 

Seminal veziküllere küçük invazyonlar~h TRUS ile teşhisi 

her zaman mümkün olamamaktadır. 

Mesane boynu invazyonu ise, TRUS+Transuretral probe ile 

yapılan in~~lemelerde bu kesimde teşhis oranı artmaktadır. 
' 



38 

MRI'da gland iç yapısını TRUS kadar detaylı 

inceleyememekte, 1 cm'den küçük lezyonları gösterememektedir. 

Ancak araştırmalar MRI'ın gland iç yapısını göstermede CT'den 

daha değerli olabileceğini ve seminal veziküller invazyonunda 

TRUS 'tan daha önde olduğunu belirtmektedirler. MRI prostat 

incelemesi en iyi T2- ağırlıklı spin-echo pulse sequence ile 

değerlendirilir. 

CT ve MRI her ikisi de benign-malign ayırımını 

yapamamaktadırlar. CT'nin prostat hastalıklarında en sağlıklı 

verdiği bilgi pel vik lenfodenopatileri TRUS 'tan daha iyi 

değerlendirebilmesidir (17,19,35,43,49). 

Çalışmamızd~ vaka sayısının azlığı,benign-malign ayrımına 

özgü bir çalışmadan çok genel prostat patolojilerinin esas 

alınması sonuçlara etki etmiştir.Ancak klinik tanının 

patoloji ayırımında TRUS 'a oranla 2, 5 kez daha sıklıkla 

tereddüde düştüğü gerçeği açıktır.Doğru tanı oranı, özellikle 

erken Ca olgularında TRUS'un klinik tanı ile kombine edildiği 

durumlarda artmaktadır. Prostat Ca lı hastaların TRUS ile 

tanısında,bu yöntemle hipoekoik görüntü veren patolojilerin 

çokluğu ayırıcı tanıyı güçleştirmektedir.Ayrıca Ca'lı 

olgularda erken dönemde invazyonun olmadığı durumlarda bu 

nedenle kesin tanı oranı azalmaktadır.Çalışmamızda karsinoma 

tanısı alan olguların azlığı tanıda doğruluk oranını 

istatistiki olarak etkileyen bir diğer neden olmuştur.Ca ile 

karışabilecek hipoekoik lezyonları özetlersek Anatomik 
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Yapılardan,uretra,ejakülatuar kanal,prostat kapsülü,seminal 

veziküler,vas deferans ampullası,periprostatik venler, 

norovasküler yapılar;benign patolojilerden,hiperplazinin 

özellikle stromal tipi,granülomatöz ve nonspesifik prostatit, 

kistler ve hematomlar ve artefaktlar' ı (hastaya ve cihaza 

ait) sayabiliriz. 

IVP 'nin pratikte kullanıma girmesinden bu yana hiçbir 

laboratuar, klinik veya radyolojik. inceleme yöntemi TRUS 

kadar üzerine dikkati çekmemiştir. TRUS'nin uygulamaya 

girmesi ile birlikte bu prosedürün faydası ve geçerliliği 

hususunda büyük bir sorun yaratılmış ve üstüne sayısız '" 

araştırmalar yapılmıştır. Sonunun en büyük payı prostat Ca 

erken teşhisinde ortaya çıkmaktadır. Pekçok araştırıcı 

TRUS'un bu konuda rolünü belirlemede kararsız kalmaktadırlar, 

zira erken teşhis edilmiş bir prostat Ca 'nın mortali te ve 

morbidi te üzerinde önemli azaltıcı etkisi olup olmadığı 

üzerine değişik görüşler mevcuttur. Ancak Ca erken teşhis 

veya taramalarında TRUS 'un değerini şöyle veya böyle bir 

kenara bırakalım, ürolog ve radyolojistlerin ortak 

görüşlerinin prostat iç yapısını gösteren tek aracın TRUS 

olduğu fikri artık kabul bulmaktadır. 

Net ve detaylı ultrasonografik bilgi kapsayan bir 

inceleme olması yanısıra uygulayan ve faydalanan tarafından 

da endikasyonları, inceleme tekniği ve teşhisindeki sınırları 

çok iyi biliniyorsa TRUS prostat hastalıkları teşhis ve 

tedavisinde vazgeçilmez bir yöntemdir. 
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ÖZET 

TRUS prostat iç yapıyı en iyi gösteren bir yöntemdir. A,B 

Stage 'li erken Ca nodüllerini göstermede DRE 'den daha 

üstündür. TRUS, DRE ile birlikte kullanıldığında ve 

laboratuar verilerle kombine edildiğinde teşhis oranı 

artmaktadır. Faydası ve geçerliliği artık tartışma dışı 

kalmış ve yöntem bütün dünyada bizat üroloji departmanlarınca 

endike olduğu durumlarda rutin kullanılmaktadır. 

Prostat Ca taramasında kullanım için zaman, çalışmaların 

tamamlanamaması nedeniyle henüz erkendir. Modern görüntüleme 

teknikleri ile mukayesede TRUS prostat hastalıkları tanısında 

CT ve MRI'den üstün görülmektedir. 

Non-invaziv, ucuz olması diğer bazı avantajlarıdır. 

TRUS ile yapılan işleri kısaca özetlersek; 

1- Erken Ca teşhis ve tedavi yönlendirmesi, 

2- TRUS eşliğinde Tru-cut ve aspirasyon biopsisi, 

3- Tedavinin gidişini takip, 

4- Preoperativ prostat volüm tayini, 

5- Tümör stage'lemesi, 

6- Radioterapi ve kemoterapiye cevap, (2) 

7- Abse drenajı, 

8- Kronik prostatit veya prostatik absede intraprostatik 

antibiyotik enjeksiyonu, (25) 

9- Prostat Ca, Radyoterapik tedavisinde intraprostatik 

"Seed" yerleştirilmsi, 
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10- Yaşlı hastalarda katater yerine Prostatik "Coil" 

Yerleştirilmesi olarak sayabiliriz. (4) 
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