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Giriş ve Amaç: 
Prostat hastalıkları infravezikal obstrüksiyonların başlıca nedenidir. 

Prostatın akut ve kronik iltihabi hastalıkları gençlerde, benign büyümeleri 
(BPH) ve maligniteleri ise yaşlılarda sık olarak görülmektedir. 

Prostat bezi hastalıklarında tanı gecikmeleri, infravezikal obstrüksiyona 
bağlı böbrek yetmezliğine kadar gidebilen ağır sonuçlar doğurabilir veya 
empotans, infertilite, ejekülatio prekoks gibi bir takını seksüel problemlere yol 
açabilir. Prostat kanseri ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kanser 
ölümlerinde ikinci sırayı almaktadır (1). 

Prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde DRE (digital rectal 
examination, rektal tuşe) geleneksel bir tanı yöntemi olarak halen önemini 
korumaktadır. Ancak prostat kanseri erken tanısında oldukça yetersiz 
kalmaktadır. DRE' in değerlendiren kişiye göre değişik yorumlanabilmesi 
onun subjektif bir metod olduğunu göstermektedir. Gene prostat anterior lob, 
apikal bölge, sub trigonal lob DRE ile değerlendirilememekte ve prostat 
kanserinin seminal veziküllere invazyonunda yetersiz kalmaktadır (2). 

Prostat hastalıklarının tanısında DRE'e ilave olarak, IVU (intravenöz 
ürografi), üretrosistografi, üretrosistoskopi gibi klasik incelemelerin yamsıra 
CT (computerized tomography) ve MRI (magnetic resonance imaging) gibi 
modern tetkikler de yapılabilmektedir. Ancak bu tanı yöntemlerinden hiç 
birisi prostatı tam olarak değerlendirmede yetersiz kalmaktadır. Ürolojide 
radyolojik görüntüleme yöntemleri kıymetli tanı vasıtalarıdır. Konvansiyonel 
statik incelemelerin yanı sıra dinamik görüntüleme yöntemleri de 
kullanılmaktadır. Dinamik görüntüleme yöntemlerinden birisi olan 
ultrasonografiden her üroloğun faydalanıcı olması gerekmektedir (3). 

TRUS (Transrektal Ultrasonografi) prostat hastalıklarının tanısında 
günümüzde, dünyada, yaygın olarak kullanılmaktadır. Prostatın zonal 
anatomisini, internal eko yapısını ve kanser nodülünü görüntülemede 
oldukça başarılıdır. Kanserin çevre dokulara ve seminal veziküllere 
invazyonunu gösterir; prostat kanserini evrelendirir; TRUS klavuzluğunda 
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prostat iğne biyopsisi alınmasını ve prostat volümünün yaklaşık olarak 
hesap edilebilmesini sağlar. 

TRUS prostat kanserinin değerlendirilmesinde, CT (computerized 
tomography) ve MRI (magnetic resonance imaging) 'e göre daha kıymetli 
olduğu gösterilmiştir ( 4). Aynca tetkik için özel bir hazırlığa gerek olmaması, 
ofis bazında dahi kolaylıkla yapılabilmesi, noninvazif olması ve ekonomik 
maliyetinin çok düşük olması avantajları içerisindedir. 

İlk TRUS yaklaşık 20 yıl önce yapılmıştır. Zaman içerisinde ilerleyen 
teknoloji ile birlikte görüntü kalitesinin iyileşmesi, son yıllarda real time gri 
skalalı (gray scale) ultrason cihazlarının kullanıma girmesi ile de görüntü 
kalitesinin daha da iyileşmesi onu prostat hastalıklarının tanısında 
vazgeçilemez bir tetkik yöntemi haline getirmiştir (5, 6). 

Çalışmamızın amacı, TRUS 'un prostat hastalıklarındaki tam değerini 
saptamak, DRE' e üstünlüğünü göstermek ve ürolojik hastalıklarda tamya 
ilave olarak tedavide hangi şekilde kullamlabileceğini saptamak ve elde 
edilen sonuçları literatür sonuçlarıyla karşılaştırıp tartışmaktır. Ayrıca bir 
diğer amacımızda, özellikle prostat kanserinin erken tanısında çok önemli 
olan bu tetkiki, hastanemizde endikasyon konulan tüm vakalarda rutin 
olarak yapılır hale getirmektir. 
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Genel Bilgiler: 
İnfravezikal obstrüksiyonlar, mesane boynundan itibaren penis meatus 

eksternusuna kadar üretranın herhangi bir seviyesindeki idrar pasajını 
engelley~n tıkayıcı patolojileri içerir (7, 8). Çoğunluğunu posterior üretra 
(prostatik üretra ve membranöz üretra) ya ait olan patolojiler 
oluşturmaktadır. İnfravezikal obstrüksiyon yapan hastalıklar: 

-BPH (benign prostat hiperplazisi) 
-Prostat kanseri 
-Prostatitler 
-Prostat apsesi 
-Mesane boynu darlıkları ve tümörleri 
-Anterior ve posterior üretra darlıkları (travmatik ve enfeksiyöz) 
-Üretra tümörleri 
-Üretra taşları 
-Posterior üretral vaıv· 
-Distal üretral stenoz 
-Meatal darlık . · 
-Fimozis 

Biz çalışmamızda TRUS'nin posterior üretra, mesane boynu 
hastalıklarında, daha kullanılabilir olması bakımından bu bölge 
patolojilerindeki tanı değerini araştıracağız. 

A)TARİHÇE (2, 9-12) 

Prostat hastalıklarının tanısı ile ilgili olarak, TRUS ilk defa 1955 yılında 
Wild ve Reid tarafından geliştirilerek uygulanmaya başlanmıştır. İlk kaliteli 
ekogramlar Japon araştırmacı Watanabe tarafından 1968 yılında elde 
edilmiştir. Son yıllarda gri skalalı ultrason cihazlarının kullanıma 
sunulmasıyla ekogram kalitesi oldukça yükselmiştir. 

Ülkemizde transrektal ultrasonografi 1985 yılından itibaren prostat 

hastalıklarında yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır (2). 
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B)PROSTAT BEZİNİN ANATOMİSİ (13-15) 

Embriyolojik hayatın 12. haftasında, testislerden salınan androjenik 
hormonların etkisiyle gelişen prostat bezi, erkeklerde sekretuar sekonder bir 
seks guddesidir. Ağırlığı 15-20 gm kadar olup, fibromusküler glanduler 
yapıdadır. Bezin fibröz bir kapsülü mevcuttur. Mesanenin tabanını prostatik 
üretranın çevresini sarmış durumdadır. Distal ucunda ürogenital diafragma 
ve bunun katları arasında çizgili adaleden yapılmış olan eksternal sfinkter 
bulunur. Prostatik üretra yaklaşık olarak 2.5 cm uzunluğundadır. 

Prostat bezi glandları, yaklaşık 25 adet büyük · gland halinde 
verumontanum ile mesane boynu arasında üretra arka duvarına.açılırlar. 
Duktus ejekülatoriuslar ise sağda ve solda prostatı arka yanlardan delerek 
utrikulus prostatikus'un yanlarından prostatik üretra arka duvarına açılırlar. 

Prostat bezinin önünde symphysis pubis, arkasında rektumun ampulla 
kısmı bulunur. Prostat, ligamentum puboprostaticus ile symphysis pubis'e 
tutunmuştur. Rektumla arasında sağlam bir fasiya olan Denonvilliers 
fasiyası bulunur. Alt yan yüzlerde musculus levator ani'lerle temastadır. 

Lowsley'e göre prostat glandı anterior lob, posterior lob, median lob, iki 
lateral lob olmak üzere beş lobdan meydana gelmiştir. Mc.Neal'e göre ise 
prostat beş zona ayrılmaktadır: 

-Anterior fibromusküler stroma 
-Periferik zon 
-Santral zon 
-Transisyonel zon 
-Preprostatik sfinkter. 

Anterior fibromusküler stroma: Kalın konnektif doku kılıfından yapılmış 
olup, prostatın ön yüzünü tamamen kaplar. Tüm prostat bezinin 1/3' ünü 
meydana getirir. Bu kısım glandüler elemanlar taşımaz. 

Periferik zon: Prostatın en büyük bölümüdür. Total glandüler dokunun 
% 75 'ini bulundurur. Kanalları verumontanumda üretraya açılır. 

· Santral zon; Glandüler dokunun diğer % 25' lik bölümünü içerir. 
Kanalları ductus ejaculatorius'un yanlarına açılır. Tepesi verumontanumda 
kai~esi mesane boynunda olan bir koni gibidir. 
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Transisyonel zon: Proksimal ve distal üretra bölümleri arasında tüm 
prostat bezinin ancak % 5' ini meydana getiren ve BPH' ın kaynaklandığı 
kısımdır. 

Preprostatik sfinkter: Hem glandüler hemde nonglandüler yapılar 
içeren, prostatik üretranın ön kısmını saran, sfinkter görevi dolayısıyla 
retrograt ejekülasyonu önleyen bir yapıdır. Prostat hipertrofisi hurdan 
kaynaklanır düşüncesi bugün için artık geçerli değildir. Fakat subservikal ve 
subtrigonal hipertrofi buradan gelişmektedir. 

A B 

ŞEKİL 1: Mc.Neal'e göre prostat bölgeleri A)Prostatın sagittal olarak 
şematik görünümü B)Prostatın koronal kesiti (P: periferik zon, C: santral zon, 
F: anterior fibromusküler stroma, T: transisyonel zon, U: üretra, V: 
verumontanum, SV: seminal vezikül. 

Arterleri: Prostat kanlanması çok iyi olan bir organdır. Arteria vesicalis 
inferior, arteria pudendalis interna ve arteria hemorrhoidalis (A.rectalis 
media)'dan beslenmektedir. Bu arterler prostat bezine saat 4 ve 8 
istikametinden girerler. Santral ve periferik olmak üzere iki dala ayrılırlar. 
Santral dal üretra ve peri üretral prostat bölümlerini, periferik dal ise ana 
prostat kısmını besler. 

Venleri: Venöz drenaj periprostatik pleksusa (Santorini pleksusu)'a 
olmaktadır. Bunun vena dorsalis penis ve vena iliaca interna (V. 
hypogastrica) ile bağlantısı vardır. 
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Len/atikleri: Prostat bezinin lenfatik drenajı internal iliac (hypogastric), 
sa.kral, vesika! ve extemal iliac ve preaortik lenf nodlarına olmaktadır. 

Sinirleri: Sempatik ve parasempatik sinir lifleri alır. Sempatikler 
glandlara ve preprostatik sfinktere, parasempatikler anterior fibromusküler 
stromaya dağılır. 

C)PROSf AT BEZİNİN HİSTOLOJİSİ (13, 14) 

Prostat bezi ince fibröz kapsülün altında, üretrayı saran sirküler düz kas 
lifleri ve kollajenöz dokudan oluşur. Prostatik stroma konnektif ve elastik 
dokudan ve ayrıca düz kas liflerinden meydana gelmiştir. Bunlar içinde 
epitelial glandlar içerirler. Bu glandlar yaklaşık 25 adet ejekülatuar duktusa 
drene olurlar. Prostatik üretra değişici epitel ile örtülüdür 

D)PROSfAT BEZİNİN FİZYOLOJİSİ (16-18) 

Aksesuar bir seks glandı olan prostat bezi günde 0.5-2.0 ml. kadar 
alkalen karakterde, süt renginde salgı yapmaktadır. pH'ının alkalen olması 
sperm hücrelerinin motilitesi yönünden oldukça· önemlidir. Ayrıca bu salgı 
sodyum, potasyum, kalsiyum, sitrik asit, asit fosfataz, kolesterol, spermin, 
diaminooksidaz, lösin, aminopeptidaz ve tripsin gibi değişik maddeler de 
içermektedir. 

E)ULTRASON HAKKJNDA TEKNİK BİLGİ (4, 5, 19) 

Normal insan kulağı 16-20.000 Hz arasındaki sesleri işitir. Ses 
dalgalarının frekansı 16 Hz'den aşağı olursa infrason, 20.000-10 MHz 
arasında olursa ultrason, 10 MHz'den yukarı olursa hiperson terimleri 
kullanılır. Tıpta tanı amacı ile frekansı lMHz'den 20 MHz'e kadar olan ses 
dalgaları kullanılmaktadır (lMHz=l.000.000Hz). 

Ses dalgalarının değişik ortamlardaki yayılma hızları farklıdır. Bu 
moleküllerin sıkıştırılabilme özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Gaz ve 
hava gibi moleküllerin az sıkıştırılabildiği ortamlarda düşük, sıvı ve katı gibi 
moleküllerin sıkıştırılamadığı veya az sıkıştırılabildiği ortamlarda ise 
yüksektir. Ses dalgalarının hızı havada 33 m/ sn, bütün vücut yumuşak 
dokularında 1540 m/ sn, kemik dokusunda ise 4080 m/ sn'dir. 
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Ultrason cihazları, piezo-elektrik kristallerinin mekanik titreşimleri 
sonucunda oluşan ultrason vurumlarının, vücuda yönlendirilip farklı 

dokulardan değişik şekillerde geri yansıması ve bu yansıyan dalgaların 
osiloskop ekranında görüntülenmesi esasına dayanır.Yüksek frekanslı ses 
dalgaları piezo-elektrik olay sonucunda elde edilir. Piezo (Yunanca: Piezis) 
basınç elektriği anlamında kullanılır. Quartz kristali değişken elektrik akımı 
ile yüklendiği zaman ebadı ve biçimi değişir. Bu nedenle piezo-elektrik 
özelliğe sahiptir. Quartz kristalinden elektrik akınu geçtiği zaman kristal, 
elektrik akımının polaritesine göre sıkışır ve genişler. Ultrason dalgalan bu 
sıkışma ve genişleme sonunda oluşmaktadır. Baryum titanat, lityum süliat, 
kurşun zirkonat titanat gibi maddeler quartzın sahip olduğu özelliği gösterir. 
Dalgaların değişik şekillerde yansıması sonik dalgaların hızı ve dokuların 
farklı akustik özelliklerine bağlıdır. Dokuların akustik farklılıklarından 
görüntü ortaya çıkar. En iyi sonogramlar, sonik vurumlar hedefe dikey olarak 
isabet ettiği zaman oluşur. Mesane duvarı, prostat kapsülü ve vesicula 
seminalis duvarı net olarak görüntü verir. 

Bazı teknik terimlerin anlamı: 
Transdüser (prob): Elektrik enerjisini mekanik şekle (ses dalgası) 

dönüştüren gönderici ve alıcı (transmitter-receiver) görevini yapan aygıt. 
Frekans: illtrason vurumlarının (titreşimlerinin) bir saniyedeki sayısı. 
Birimi Mega Hertz (MHz) 
Eko: Yansıyan ultrason dalgalarının osiloskop ekranında farklı farklı 

noktalanması. 

Sonogram: Eko paterninin görüntüsü. 
Ekotomografik incelemede sıvı kolleksiyonları eko içermezler (anekoik) 

ve yüksek frekanslarda ekosuzdur. Ekoların yoğun bir şekilde bulunduğu 
bölgelere hiperekoik, ekoların az sayıda bulunduğu bölgeler hipoekoik ve 
içinde lokalize olduğu doku ile aynı eko yapısı gösteren dokular ise izoekoik 
olarak tammlanır. 

F)PROSf ATI ULTRASONOGRAFİK OLARAK İNCELEME ŞEKİLLERİ 
(20-22) 

Çok sayıda ultrasonografik görüntüleme (scanning) probları 

kullanımdadır, Prostata ultrasonografik olarak yaklaşım şekilleri aşağıdaki 
gibi özetlenebilir. 
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Transabdominal Yaklaşım: Prostatı bu şekilde görüntülemek prostat 
siymphysis pubis'in arkasında bulunduğu için zor olmaktadır. Ancak büyük 
prostatlar bu şekilde görüntülenebilmektedir. BPH'da prostat mesane 
içerisine doğru protrüzyon gösterir. Prostatın transvers çapı ölçülür, mesane 
boynu darlığı değerlendirilir, kontrakte mesane, mesane tümörü, mesane taşı 
gibi patolojilerin yanısıra mesaneye dıştan bası varsa buda görülebilir. 

RESİM 1: 63 yaşındaki BPH' lı bir hastada, prostatın B-mode 
görüntüleme ile transabdominal yaklaşımla görünümü. Prostatın transvers 
çapının 56 mm olduğu ve mesane tabanına yaptığı protrüzyon 
görülmektedir. (M: mesane, P: prostat) 

Transvers (axial) Görüntüleme: Bu tip problar prostatı transvers olarak 
görüntülerler. Bir motor ünit ve dönen çubuk üzerine monte edilmiş 
transdüserden ibarettir. Transdüser lastik bir kılıfla sarılıdır. Genellikle 
yüksek rezolüsyonlu görüntüler için 7 MHz, derin penetrasyonlu görüntüler 
içinde 4 MHz'lik transdüserler kullanılır. Tarama esnasında transdüser 
devamlı döner ve probun longitudinal aksına dik sirküler sektör görüntü 
verir. Transvers (axial) görüntü glandın simetrisinin anatomik ayrıntılarını, 
seminal vezikülleri ve zonal anatomiyi en iyi şekilde değerlendirme imkanı 
verir. 
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RESİM 2: BPH'lı bir hastada prostat orta bölümünün transvers (axial) 
tarama ile görüntüsü. Transisyonel zon büyümüş ve periferik zona bası 
yapmaktadır. 

Longitudinal (Sagittal) Görüntüleme: Bu problar ya lineer yada sektör 
tiptedir. Yeni sektör tip problar çok iyi görüntü verirler. Sektör tipin motor 
ünitesi transdüseri döndürür. Longitudinal problar ile gland tabanı prostat 
apeksi, üretra ve mesane boynu daha iyi görülebilir. Axial ve longitudinal 
probların duyarlılığı birbirine eşittir. 
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RESİM 3: Prostatı TRUS ile normal olarak değerlendirilen bir hastanın 
longitudinal (Sagittal) tarama ile görüntüsü. Prostat normal boyutlarda. 
seminal veziküller 6 mm ile normal büyüklükte, prostat kapsülü ince, düz, 
devamlı ve iç eko yapısının homojen olduğu görülüyor. 

Biplanar Görüntüleme: Aynı prob üzerinde transvers ve longitudinal 
transdüser bulunduran ideal araçlardır. Transrektal ultrason klavuzluğunda 
biyopsi bu tip veya multiplanar proplar yardımıyla daha kolay olmaktadır. 
Çünkü prostat iki veya üç boyutlu olarak değerlendirilerek lokalize edilmekte 
ve lezyondan kolaylıkla biyopsi alınabilmektedir. 

Transüretral Görüntüleme : Prostat transüretral problar yardıımyla da 
görüntülenebilmektedir. Ancak prostatın internal eko yapısını 

değerlendirmede yetersiz kalmaktadır. Daha çok mesane boynu tümörlerinde 
tercih edilmekte, prostat kanserinin erken tanısında umulanı vermediği için 
fazlaca kullanılmamaktadır. Ayrıca hasta açısından invazif olması ve 
anestezi gerektirmesi dezavantajları arasındadır. 

TRUS, oturma (sitting) pozisyonunda chair tip scanner ile, litotomi 
pozisyonunda yada sol lateral dekübitüs pozisyonlarında yapılabilir. 
Oturma pozisyonunda, batın içi basıncının pelvik döşemeye yaptığı basıdan 
dolayı prostat solunum hareketlerinden etkilenmez. Hasta litotomi 
pozisyonunda olduğunda prostat oynaktır ve respirasyonla hareket gösterir. 
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Lateral dekübitüs pozisyonuda litotomi pozisyonu gibidir. Ancak pratik 
olması bakımından son iki pozisyon şekli tercih edilmektedir (21, 23). 

TRUS yapılacak hasta, o gün eğer defekasyon yapmışsa, rektum 
temizliği gerekli değildir. Mesanenin dolu olması iyi görüntü alınabilmesi 
için şarttır. Bu nedenle hastaya idrara sıkışarak gelmesi öğütlenir (23). 

G)PROSTATIN ULTRASONOGRAFİK ANATOlvIİSİ (24, 25) 

TRUS'da üç glandüler zon: periferal, santral ve transisyonel zonlar; bir 
nonglandüler zon: fibromusküler stroma ayırt edilir. Normalde transisyonel 
zon prostatın % 5'ini meydana getirir. Posterior proksimal üretrada 
yerleşmiştir. Kanalları üretraya paraleldir. Hiperplazi ve prostat kanserlerin 
% 10'u buradan gelişir. Kiınserlerin % 5-l0'uda santral zondan gelişir. 
Periferal zon glandın % 70'idir. Posterolateral ve apikal kısımları içerir. 
Prostat kanserlerinin % 70'ide hurdan gelişir. Apeksde prostat kapsülü ince 
yada yoktur. Bu bölge tiapezoid alan olarak bilinir. Proksimalde periferal 
zon, distalde musculus rectourethralis ve anteriorda membranöz üretra 
vardır. Bu bölgede tümör görülmesi kanserin periferik zonun dışına çıktığını 
gösterir. Prostatın ön bölümü nonglandüler fibromusküler stromadır. 

Transisyonel ve santral zonlar periferik zona göre daha hipoekoik ve 
heterojendir. Bu zanların anatomik yerleşimi oldukça önemlidir. Vas 
deferens, seminal veziküller, distal üreterler, ve mesane tabanı TRUS' de 
görülebilirler. 
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RESİM 4: Prostat kanserinin trapezoid alana yayılmış olduğu görülüyor. 
A)Transvers (axial) scanning, B)Longitudinal (sagittal) scanning 

H)PROSIAT HASTALIKLARI 
1-Akut Prostatit: (12, 21, 25-27) 

Akut prostatit başlıca aerobik gram negatif basillerin, özellikle koliform 
bakterilerden Escherichia coli (E.coli) ve Pseudomonas aerogenosa'run neden 
olduğu, bazende enterokoklorın suçlandığı prostat bezinin akut 
enfeksiyonudur. 

Bakteriler prostata üretra yolu ile ascenden, enfekte idrarın prostat 
içerisine reflüsü ile, rektumdan direk yada lenfojen yolla veya hematojen 
olarak gelebilir. Çoğunlukla hastada akut sistit semptomları ve akut üriner 
retansiyon birliktedir. DRE yapıldığında prostat hassas, ödemli ve ağrılıdır. 
Hastalık uygun antibiyotik tedavisi ile ya birkaç gün içinde düzelir veya apse 
formasyonu oluşur. 

Akut Prostatit' de TRUS Bulguları: TRUS 'da prostat bezi ödeme bağlı 
olarak büyümüş, dış sınırlan deforme ve düzensizdir. İçerisinde hipoekoik, 
hiperekoik ve mikst ekolar bulunduran heterojen eko paterni vardır. 

12 



RESİM 5: Akut prostatit'in transvers (axial) olarak tedavi öncesi ve 
sonrası görünümü (Sol: Tedavi öncesi, Sağ: Tedavi sonrası). 

2.Kronik Prostatit: (12, 21, 25-27) 

Prostat bezinin akut oJmayan bir yada daha çok mikro organizmaların 
neden olduğu enfeksiyonudur. 

Genellikle iyi tedavi edilmemiş akut prostatitler sonucunda da ortaya 
çıkabilir. Etken ajan patojenler akut prostatit'inki ile aynıdır. Kronik prostatit 
de histolojik bulgular nonspesifiktir. Enflamatuar reaksiyonlar fazlaca yoğun 
değildir. Fakat akut prostatit'deki gibi yaygın değil, lokaldir. Asinilerin 
çevresinde ve içerisinde değişik infiltrasyonlar vardır. Stroma içinde plazma 
hücreleri, makrofajlar ve lenfositlerin olması tipiktir. 

Hastalar bazen asemptomatik olarak, bazende değişik idrar yakınmaları 
ile gelebilir. Sa.kral ve perineal ağrı tanımlayabilir. Hastalık çoğunlukla 
ateşsiz seyreder. 

DRE'de prostat normal olarak değerlendirilebileceği gibi, ödemli veya 
fokal olarak endure bulunabilir. Bazende prostat taşları palpe edilebilir. 
Prostat masajı ile elde olunan sekrette ve masturbasyon yoluyla alınan 
ejakülatta etken mikro organizma rn.ikrobiyolojik olarak üretilebilir. 

Kronik prostatit tedavisi oldukça sıkıntılıdır. Hastalara kültür 
-antibiyogram sonucuna göre uygun antibiyotik verilir. Y a1nız antibiyotik 
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seçiminde dikkat edilecek diğer bir noktada, prostata iyi penetrasyon 
gösteren bir drog olmasıdır. Bu arada prostat sekret drenajı da hastaya 
önerilmelidir. 

Kronik Prostatit'de TRUS Bulguları: Prostat bezi nadiren büyük olarak 
görülür. Prostabn sınırları belirgin ve düzensizdir. İntemal eko genellikle 
heterojen olup, yer yer kalsifikasyonlar ve corpora amylacea depozitleri 
görülebilir. 

RESİM 6: 22 yaşında kronik prostatitli bir hastanın TRUS görünümü. 
Prostat iç eko yapısı heterojen ve iltihabi odaklara ait hiperekojen alanlar 
izlenmektedir. 

3.Prostat Apsesi: (22, 25, 28, 41, 42) 

Son zamanlarda prostat apsesi görülme sıklığı oldukça azalmıştır. 
Geçmiş yıllarda gonoreye bağlı olarak sıklıkla görülürdü. Antibiyoterapinin 
etkinliği ve yaygınlığının artmasıyla birlikte daha az rastlanır olmuştur. 

Bu gün için hastalıktan en çok sorumlu ajan E.coli dir. Akut bakteriel 
prostatit'den sonra çoğunlukla komplikasyon olarak ortaya çıkmaktadır. 
Çocuklarda da rapor edilmesine rağmen, 50-60 yaşlar arasında en fazla 
görülür. 

Semptomlar akut prostatite benzer. Hastada ateş vardır. DRE' de prostat 
genellikle hassas büyümüş ve fluktuasyon verdiği görülür. 
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Klinik tanı koymak bazen zor olmaktadır. Tedavide antibiyoterapiye 
ilave olarak cerrahi drenaj uygulanır. 

Prostat Apsesinde TRUS Bulguları: Prostatda apseye ait lezyon 
genellikle hipoekoik olarak gözlenir. Ayrıca prostat konturları irregüler, 

· ancak sınırları belirgindir. Lezyon bazen mikst eko şeklinde de görülebilir. 
Burada apseye ait hipoekoik lezyonun prostat kanserine ait olandan farkı 
daha büyük olması ve çoğunlukla santral zonda lokalize olmasıdır. Sıklıkla 
kansere ait hipoekoik lezyon etrafında olan hiperekoik halo burada yoktur. 

TRUS, prostat apsesi tanı ve tedavisinde etkindir. Apseye önce tanı 
konmakta, ultrason klavuzluğunda apse kavitesine girilerek drenaj 
yapılmakta ve lezyon, antibiyotikli sıvı ile irrige edilmektedir. Tedaviye olan 
cevap daha sonraki kontrol muayenelerinde gene TRUS ile izlenebilmektedir. 

RESİM 7: 62 yaşında BPH 'lı bir hastada prostat apsesinin TRUS 
görünümü. Apsenin boyutları 32x23 mm olarak ölçülmüş olup, anterior 
yerleşimli apse formasyonu DRE ile saptanamadı. 

4.Benign Prostat Hiperplazisi (BPH): (2, 12, 23, 29-32) 

BPH erkeklerde görülen bir yaşlılık hastalığıdır. 50 yaş üzerindeki 
erkeklerin% S0'sinde, 60-70 yaşlar arasında% 65' inde, 80 yaş üzerinde ise 
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% 75' inde ortaya çıkmaktadır. 50 yaş üzerindeki erkeklerde% 71.1 BPH, % 
18.2 fibröz median bar, % 5.4 prostat kanseri üriner obstrüksiyon nedenidir. 

BPH prostat bezinin benign büyümesidir. Periüretral submüköz 
glandlardan ve transisyonel zon'dan gelişir. Buradan başlayan nodüler 
büyüme hakiki prostat bezini fibröz kapsüle doğru itmekte, böylece cerrahi 
kapsül oluşmaktadır. 

Etyoloji tam aydınlık olmamakla birlikte birkaç hipotez mevcuttur. 
Bunlar içinde en çok kabul göreni, ilerleyen yaşla, testesteron seviyesinin 
düşmesi ve relatif olarak artan östrojenlerin periüretral submüköz glandlara 
ve transitsyonel zon'a etkisi sonucunda BPH' ın gelişmesidir. Bu hormonal 
teori olarak bilinir. Puberteden önce kastre edilen erkeklerde görülmemesi bu 
görüşü doğrulamaktadır. 

BPH, posterior üretrada elongasyon, deviasyon, deformasyon, ve 
dislokasyona neden olmaktadır. Bu değişikliklerle birlikte infravezikal 
obstrüksiyon semptomları ortaya çıkmaktadır. Mesane çıkış direncinin 
artması sonucunda intravezikal basınç artmakta, mesane önce trabekülasyon 
göstererek bu direnci yenmekte, geç dönemlerde ise detrusor yetmezliğe 
gitmektedir. Bu obstrüksiyon yukarı doğru üreterler ve böbrekleri de 
etkilemekte son olarak, olay böbrek yetmezliğine kadar gidebilmektedir. 

BPH'da g~rülen semptomlar kompleksine prostatizm denilmektedir. 
Hastalar idrarla ilgili (pollaküri, noktüri, projeksiyon azalması, kalibrasyon 
düşüklüğü, çatallı işeme, işemeye başlamada bekleme vb.) bu yakınmalarla 
gelmektedir. 

DRE' de prostat büyük, nodülsüz, yumuşak lastik kıvamında, ağrısız 
olarak bulunur. ıvu (intravenöz ürografi), üretrosistografi tanıya yardımcı 
0lmaktadır. Ayrıca tanı için üretrosistoskopi de kullanılmaktadır. 

Hastalığın tedavisi medikal, açık prostatektomi, TUR-P (transüretral 
prostatektomi), transüretral balon dilatasyonu, mikrodalga hipertermi ve 
intraprostatik stentlerle yapılmaktadır. 

BPH'da TRUS Bulguları: TRUS'da prostatın büyüklüğü global olarak 
artmıştır. Özellikle ön-arka çap belirgin derecede büyümüştür. Prostatın şekli 
Bemilunar veya yuvarlakdır. Ayrıca simetrik görünümde kapsülü intakt ve 
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devamlıdır. İntemal kısımdan köken alan adenomlar homojen yada non
homojen eko yapısı göstermektedir. Lezyonun ekojenitesi kapsül 
ekojenitesine göre daha hipoekoik olarak izlenmektedir. Adenomların 
çevresinde hipoekoik halo olabilmektedir. Santral zonda kistik dilatasyon, 
rejenerasyon nodülleri görülmesi BPH lehine bulgulardır. 

Aynca TRUS ile BPH'h bir hastada adenomun volümü de ölçülebilir. 
Adenom genelde 60 gm'ın üz.erinde ise açık prostatektomi, albnda ise TUR-P 
önerilmektedir. 

RESİM 8: 65 yaşında BPH'lı bir hastada sondalı görünüm. Mesane 
içerisinde sondanın balonu izlenmektedir. 
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RESİM 9: 65 yaşında BPH'lı bir hastada santral zonda BPH 
bulgularından kistik dilatasyonun ve apekse yakın kısımda kalsifikasyon 
alanının görünümü. 

RESİM 10: 63 yaşında BPH'lı bir hastada sağ lateral lobda BPH 
kriterlerinden olan rejenerasyon nodülünün görünümü. 
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RESİM 11: 59 yaşında BPH'lı bir hastada prostat ön-arka çap 54 mm.'ye, 
longitudinal uzunluk ise 63 mm'ye ulaşmıştır. Hastadan operasyon ile 
çıkarılan adenomun volümü 120 ml olarak ölçülmüştür. 

5.Prostat Kanseri: ( 30-36) 

Otopsi çalışmalarına göre, 50 yaşın üzerindeki erkeklerde prostat 
kanseri görülme sıklığı % 12-46 'dır. Bu insidans ilerleyen yaşla birlikte 
artmaktadır. Prostat kanseri 40 yaşın altındaki erkeklerde nadir olarak 
görülür. 100 yaşında prostat kanseri insidansının % 100 olduğu söylenir. 
Akciğer ve kolorektal kanserlerden sonra üçüncü sırayı almaktadır. 

Prostat kanserinin büyük kısmının (% 85) androjen bağımlı olması, 
enükoidlerde görülmemesi, östrojen verilmesiyle, kastrasyonla veya 
antiandrojenlerle gerilemesi onun hormona bağımlı olarak geliştiğini 
göstermektedir. Bunun mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber 
androjen-östrojen dengesindeki bozuklukların neden olduğuna 

inanılmaktadır. 

Aynca etyolojide herediter ve ırk faktörleride suçlanmıştır. Siyah ırkda 
beyaz ırka göre daha fazla görülmektedir. Başkaca kadmiyum, 
sitomegalovirus, herpes simpleks virusu, kronik prostatit, prostat taşı ve bazı 
karsinojenler de sorumlu olabilmektedir. 
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BPH ile Prostat kanseri % 20 oranında birlikte görülür. Bu BPH'ın prostat 
kanseri etyolojisinden sorumlu olmasından değil, ayrı zonlarda birlikte 
görülebilmesindendir. Prostat kanseri% 70 periferik zonda, % 15-20 santral 
zonda, % 10-lS'de transisyonel zonda görülür. Bir çok prostat kanseri 
multisentrik yerleşimlidir. 

Prostat kanseri ~pitelial (adenokanser, degişici epitel hücreli kanser, 
squamöz hücreli kanser, undiferansiye kanser), nonepitelial (rhabdomyo 
sarkom, leiomyo sarkom, fibro sarkom) ve diğer (karsinoid, karsino sarkom, 
malign melanom) olarak sınıflandırılabilir. Asiner adeno kanser oranı % 95, 
duktal karsinom oranı ise% S'dir. Adeno kanser hemen daima prostat asini 
epitelinin malign transformasyonu ile meydana gelir. İyi diferansiye 
tümörlerde kanserli prostat normal glanduler yapısını korur. Kötü 
diferansiye yani anaplastik tiplerde glanduler yapı tamamen kaybolmuş 
solid yapı şeklindedir. Tümör hücresinin biyolojik davranışı diferansiasyon 
derecesi ile yakından ilgilidir ve prognozu hastalığın patolojik evresinden 
daha çok etkiler. . 

Duktal karsinom genellikle prostatın santral zonunda bazende periferik 
zonda prostat kanallarından gelişir. Dört tip intraduktal karsinom vardır: 

a)Metaplazi sonucu transisyonel hücreli karsinom veya squamöz 
hücreli karsinom, 

b )İntraduktal adeno karsinom, 
c)Mikst duktal karsinom, 
d)Endometrioid karsinom. 

Mostofi ve ark.'na göre prostat kanseri derecelendirilirse : 
Grade I: Tümör bez yapısını korur ve hücreler hafif derecede nükleer 

anaplazi gösterir. 
Grade Il: Tümör bez yapısını yine korur, hücreler orta derecede nükleer 

anaplazi gösterir. 

Grade III: Tümör bez yapısı kaybolmuş, ileri derecede nükleer anaplazi 
vardır. 

Prostat kanseri klinik olarak üç tipte görülür: 
a)Latent Tip: Genellikle otopsilerde tespit edilen, yavaş gelişen tiptir. 
b )Manifest Tip: Tümörün prostat içinde gelişip çevreye yayıldığı 

diferansiye adenokarsinomlardır. 
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c)Okült Tip: Primer tümör · küçük olmasına rağmen erkenden uzak 
metastaz yapan anaplastik karsinomlardır. 

Prostat kanseri direk yolla en fazla subtrigonal bölgeye ve seminal 
veziküllere metastaz yapar. Hastalık ilerledikçe prostatik üretra ve mesaneye 
invazyon olur. Prostat kapsülü invazyona karşı kısmen bir bariyer olıiıasına 
rağmen zamanla kapsülü aşar periprostatik alana yayılır. İntramural üreter 
bölgesine de yayılır. Böylece % 10-35 vakada üreteral obstrüksiyon meydana 
gelir. Rektuma direk invazyon Denonvilliers fasiası nedeniyle oldukça 
nadirdir. Lenfatik yayılımla en sık obturator lenf bezleri tutulur. Hematojen 
yolla ise en fazla kemik metastazları meydana gelir. Prostat kanserinden 
ölenlerde% 85 kemik metastazı vardır. Aynca kan yolu ile Akciğer, karaciğer, 
sürrenal bezlere de metastazlar olur. 

Prostat kanseri çoğunlukla Whitmore Jewett sistemine göre 
evrelendirilir: 

Evre A: Tümör mikroskopik ve intrakapsüler, tümör belirleyicileri 
normal seviyededir. Prostatektomi spesmeninde rastlanh sonucu 
tespit edilir. 
Al:Fokal 
A2:Diffüz 

· Evre B: Tümör makroskopik ve intrakapsülerdir. 
Bl: Bir lobda lokalize, 2 cm'den küçük tek bir nodül 
B2: Her iki lobda 2 cm'den büyük nodüller, rektal muayenede ele 

gelir. Az bir kısmında P AP, PSA yükselmiştir. 
Evre C: Tümör periprostatik dokuya yayılmış uzak m~tastaz yoktur. 

Cl: Sınırlı periprostatik yayılım 
C2: Pelvis duvarına, mesane ve üreterlere invazyon 

Evre D: Uzak organ metastazları. 

Hastalığın erken döneminde tanı koymak zordur. İnfravezikal 
ob_strüksiyon belirtileri, prostat kanserinin genellikle periferik zondan 
gelişmesinden dolayı geç olarak ortaya çıkar. 1/ 4 olguda hastalar akut idrar 
retansiyonu tablosuyla başvururlar. 

Tanı anamnez, fizik muayene (DRE), tümör belirleyicileri (P AP, PSA), 
IVU, üretrosistografi, üretrosistoskopi ve kemik grafileri ile konulur. 
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Prostat kanseri tanısında DRE geleneksel ve oldukça önemli subjektif bir 
yöntemdir. Rektal muayenede prostatın büyüklüğüne, yumuşak yada ~ert 
olmasına, sınırlarının belirginliğine bakılır. Prostat yan loblarda saptanan bir 
nodül % 50, apeksde rastlanan bir nodülün ise % 90 prostat kanseri olma 
ihtimali vardır. 

Prostat Kanserinde TRUS Bulguları: Kanserin primer yerleşim bölgesi 
hemen daima periferik zondur. Kanser periferik zonun medial bölgesinden 
köken almış ise, santral zonu antero-posterior çapı artıracak şekilde uzatır. 
Eğer periferik zonun lateral kısmından kaynaklanmış ise asimetrik şekil 
ortaya çıkar. Ekstrakapsüler invazyon varlığında kapsüler ekoda bozulma 
sınırda düzensizlik, prostatik deformite ve mesane kavitesine doğru 
düzensiz bir protrüzyon meydana gelir. Normal periferik zonun eko yapısı 
homojen ve izoekoiktir. Adeno karsinomlarda periferik zon dokusu içerisinde 
hipoekoik görünüm· vardır. Ancak kansere ait lezyon periferik zonda 
hiperekoik yada izoekoik olarak da görülebilir. TRUS 'da prostat kanseri ile 
kan~abilen leey:onlar benign hipertrofi nodülleri, kistler, infarktlar, iltihabi 
proçesler, kistik atrofiler, kan damarları, musküler doku ve malakoplaki dir. 

TRUS, palpe edilemeyen malignensilerde tanı koydurabilir. Fakat 
değerlendirme subjektiftir. Görüntüyü doğru bir şekilde yorumlayabilmek 
maharet ve ·deneyim gerektirir. TRUS, malignensilerin mikroskopik 
yayılımlarını gland içinde kapsüle doğru olsa bile tanıyamaz. Bazen de 
tümör dokusu normal prostat dokusu ile çevrilmiş ve izoekoik olabilir. Bu 
durumda tümör dokusunun tanınması da zordur. Renkli doppler ultrason 
bu gibi durumlarda tanıya yardımcı olur. TRUS ile tümörün bulunduğu yer, 
volüm ve metastazlara göre evrelendirme yapılmaktadır. 

TRUS ile prostat kanserinin evrelendirilmesi: 
Evre UA: lezyon 0-1 cm. 
Evre UB: 

UBl: 1~5 cm'den küçük lezyo~ 
UB2: 1.5 cm'den büyük lezyon (glanduler dokunun% 50' den azı 
tutulmuş), · 
UB3: 1.5 cm'den büyük lezyon+ % 50'den fazla glanduler tutulum. 

EvreUC: 
UCl: % 50'den az glanduler doku tutulumu+ kapsül dışı invazyon 
+ seminal veziküllere invazyon, 
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UC2: % 50' den çok glanduler doku tutulumu + kapsül dışı 
invazyon + seminal veziküllere invazyon. 
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ŞEKİL 2: Prostat kanserinin ultrasonik evrelendirilmesi. Evrelendirme 
TRUS ile ölçülen ortalama tümör volümüne göre yapılmaktadır. 

RESİM 12: Evre C prostat kanserli bir hastada kapsül invazyonu. Prostat 
longitudinal olarak görüntülenmiş olup kanser lezyonu (oklar arasında) 
isoekoik olarak izlenmektedir (B: mesane ). 
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RESİM 13: 77 yaşında prostat kanserli bir hastada kapsül invazyonu ve 
subkapsüler hipoekoik lezyon. Prostat kapsülünün devamlılığının olmadığı 
görülmektedir. 

I)TRUS KLA VUZLUCUNDA PROSTAT İCNE BİYOPSİSİ: (20, 22, 37-41) 

Prostat kanserlerinin yaklaşık olarak %80'i periferik zonda 
görülmektedir. TRUS ile lezyon görüntülenir ve bunun klavuzluğunda 
prostat iğne biyopsisi alınabilir. Biyopsi transperineal olarak yapılabileceği 
gibi transrektal olarak da yapılabilir. 

Transperineal biyopsi ilk defa 1978 yılında Holın ve Gammelgoard 
tarafından tarif edildi. Transperineal biyopside hasta ya litotomi veya sol 
lateral dekübitus pozisyonuna alınır. Perine antiseptik solüsyon ile 
temizlendikten sonra lokal anestezik ile anestezi sağlanır. Prob rektuma itilip 
lezyon görüntülenir. Daha sonra 18 gauge iğne ile ultrason klavuzluğunda 
lezyona girilip biyopsi alınır. 

Transrektal yolla biyopside hasta gene aynı pozisyonda, prob rektuma 
sokulur. Hedeflenen lezyondan rektum geçilerek biyopsi alınır. 

TRUS'da hipoekoik bir lezyonun transvers ve longitudinal planda 
görülmesi biyopsi endikasyonudur. 
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Kan hastalıkları, antikoagülan alımı, asetil salisilik asit alımı ve aktif 
üriner enfeksiyon kontrendike olduğu hallerdir. Hastada nadiren 
hemospermi ve enfeksiyon görülebilmektedir. 

Transperineal biyopsi transvers prob, transrektal biyopsi ise 
longitudinal prob ile daha kolay alınır. Ancak en iyisi biplanar veya 
multiplanar prob ile iki veya üç boyutlu olarak değerlendirerek almakbr. 

Transperineal biyopsi minimal enfeksiyon riski açısından tercih 
edilebilirken, transrektal biyopsi ise hasta tarafından iyi tolere edilmesi ve 
lokal anestezik madde gerektirmemesinden dolayı seçilebilir. Transrektal 
biyopsi öncesi ve sonrası iki gün antibiyoterapi yapılmalıdır. 

RESİM 14: Prostat kanserli bir hastadan transperineal iğne biyopsisi. 18 
gauge biyopsi iğnesinin ucu ekojenik olarak görülmektedir. Lezyon oklarla 
işaretlenmiştir. (B: mesane, P: prostat, SV: seminal vezikül) 

J)TRUS İLE PROSfAT APSESİ DRENAJI: (42-44) 
Prostat apsesi eskiye oranla antibiyoterapinin etkinliği nedeniyle az 

rastlanılmasına rağmen bazen sessiz olabilmesi, rektal muayenede her 
zaman fluktuasyon alınamamasından tanısı klinik olarak zor 
olabilmektedir. 

TRUS ile prostat apsesi tanısı kolay konulmakta, tedavi gene TRUS 
klavuzluğunda apse drenajı şeklinde olmaktadır. Apse drenajı için hastaya 
litotomi pozisyonu verildikten sonra perineal anestezi yapılır ve prob 
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rektuma girilerek lezyon görüntülenir. Sonra 15-19 gauge biyopsi iğneleri ile 
perine cildinden girilerek apse poşu boşaltılır. Daha sonra içerisi antibiyotikli 
serum fizyolojik ile yıkanır. İşlem sonrası birkaç gün antibiyoterapiye devam 
edilir. Hastada rekürrens apse oluşmuşsa gene TRUS ile takip edilir. Apse 
drenajı transüretral olarak da yapılabilir. 

K)TRUS İLE PROSTAT VOLÜM TAYİNİ: (22, 45) 

Prostatın büyüklüğü hakkında DRE, NU, üretrosistografi, üretro 
sistoskopi her zaman doğru bilgiler vermez. Prostat volümünü en doğru 
olarak TRUS ile ölçtüğümüz boyutlar sayesinde, ancak yaklaşık olarak 
hesaplarız. 

Bunun için prostatın transvers, longitudinal ve anteroposterior çaplarını 
TRUs ile belirlememiz gerekir. Volüm hesabı bu üç çapın 0.5233 ile çarpımı 
sonucu ortaya çıkar. Bazı yazarlar bulunan volüm değerlerinde artı-eksi % 10 
hata payı rapor etmişlerdir. . 

Prostat volümünün doğru olarak tahmin edilmesi TUR endikasyonu 
acısından önemlidir. 60 ml'nin üzerindeki prostatlar için açık cerrahi 
operasyon önerilmektedir. 

Aynca TRUS'un bu kullanımlarına ilave olarak: 
1-TUR-P' den sonra ortaya çıkabilen, bazılarıda konjenital olarak 

görülen seminal vezikü1 kistlerinin tanısında ve drenajında (22, 46), 
2-İnfertilite nedenlerinden ductus ejaculatorius obstrüksiyonlannda (22, 

48) 

3-Çoğunluğu seıninal vezikül ve ductus ejaculatorius taşlarına ve de 
seminal vezikül tümörlerine bağlı olan hemosperminin tanısında ( 49), 

4-Mesane boynu ve sfinkterik üreteral ünitin dinamik fonksiyonel 
değerlendirilmesinde (50), . 

5-Permanent intraprostatik stentlerin posterior üretraya 
Yerleştirilmesinde, ayrıca stent boyuda bu şekilde ölçülür (22, 51, 52). 



Materyal ve Metod: 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Üroloji 

Polikliniğine Kasım 1990 ile Haziran 1992 tarihleri arasında başvuran, 
ayaktan ve yatarak tedavi edilen prostatizm yakınması olan 90 hasta çalışma 
kapsamına alınmıştır. 

Çalışmada hastanemiz Radyoloji Anabilim Dalına ait Toshiba Sal 77B 
ultrason cihazı, 5 MHz intracorporeal lineer array probe 506 S kullanılmıştır. 
Ayrıca çalışmada bir hasta muayene masası, her hasta için bir adet kondom, 
mesaneyi ve kondomun içerisini doldurmak için serum fizyolojik, normal ve 
luerlock enjektörler, jel ve rektumunda gaita olan hastalar için 5.3 gm sorbitol, 
0.09 gm tween 80, 0.9 gm sodyum sitrat, 3.7 gm gliserin içeren rektal lavman 
(Libalax lavman) kullanılmıştır. 

Hastalara TRUS muayenesi yapılmadan önce, içeriğinde ad-soyad, yaş, 
memleket, yakınma, öykü, öz-soy geçmiş, fizik muayene bulguları (prostat 
tuşe bulgusu), hemogram, sedimentasyon, BUN, kreatinin, karaciğer 
fonksiyon testleri, P AP, PSA değerleri ve NU (intravenöz ürografi) değerleri 
gibi bilgiler olan formlara kaydedilmiştir. 

, 

TRUS muayenesi yapılmadan önce hastalara işlem anlatılarak hasta 
bilgilendirilmiştir. Daha sonra rektal tuşe ile rektum temizliği kontrol 
edilmiş, yeterince temiz olmayanlara rektal lavman uygulanmıştır. Rektum 
temizliği iyi bir görüntü elde edilebilmesi için şart koşulmuştur. Hastaların 
mesanelerinin de dolu olmasına dikkat edilmiş , üretral kateterli hastalara 
kateter yardımıyla mesaneye serum fizyolojik verilmiş ve kateter klempe 
edilmiştir. 

İşlem hastaların büyük bir kısmında sol lateral dekübitüs pozisyonunda 
az bir kısmında da litotomi pozisyonunda uygulanmışhr. 

Hasta hazır iken, probun ultrason bağlantısı kontrol edildikten sonra 
prob üzerine kondom geçirilmiş, uç kısmına jel sürülerek anüsden rektuma 
itilmiştir. Anal fissürlü, hemoroidli hastalarda bu işlem ağrılı olduğundan ya 
çok dikkatlice yapılmalıdır yada işlemden vazgeçilmelidir. BPH 'ı ileri 
derecede büyük olan hastalarda da probun rektuma itilmesi zor olabilir. 
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Prob rektuma mesane tabanı görülene kadar itilmelidir. Bu mesafe yaklaşık 
olarak 7-9 cm'dir. Prob rektumda iken içerisine kondomu patlatmayacak 
kadar serum fizyolojik verilmelidir. Bunu biz yaklaşık 40 ml olarak 
uyguladık. Kondom içerisine su verme işlemi daha kaliteli bir gö~üntü almak 
için şarttır. Ayrıca kondomun içerisindeki hava görüntüde artefakt 
yapacağından hava deliğinden dışarı alınmıştır. 

Bütün hastaları transrektal olarak tetkik etmeden önce konvansiyonel B
mode tarama ile prostat transvers çapı ölçüldü. Prostatın mesane içine doğru 
Yaptığı protrüzyon, mesane · tümörü, mesane taşı gibi patolojiler 
değerlendirildi. Daha sonra hastaya sol lateral dekübitüs pozisyonu verildi 
(Bu pozisyonda hasta sol yanı üzerine yatar ve üstte kalan bacağını 
fleksiyona getirir). Çok az hastaya da litotomi pozisyonu verildi (Bu 
pozisyonda hasta sırtüstü yatar ve bacaklarını dışa açarak karnına doğru 
çeker). TRUS incelemesinde önce, prostabn longitudinal ve antero-posterior 
çapı, ölçüldü. Prostat iç eko yapısı, lobları, benign yada malign olabilecek 
lezyonlar, prostat çevre dokuları, seminal veziküller, mesane boynu ve 
posterior üretra değerlendirildi. İnceleme, mesane tabanından itibaren 0.5 
cm'lik aralıklarla tarama yapılarak gerçekleştirildi. Prostatik patolojiye ait 
görüntülerin sonoprinter ile fotoğraflan alındı. İşlem bitince önce kondomun 
içerisindeki su enjektörle alınıp, prob yavaşca dışarı çekildi. Bütün bu 
işlemler ortalama 15 dakikalık sürede gerçekleştirildi.İşlemi hastaların rahat 
tolere ettikleri gözlendi. 

Prostatın volümü transvers çapx longitudinal çapx antero- posterior 
çapx0.5233 formülü ile hesaplandı. Çıkan değer hastaya hangi operasyonun 
yapılacağı konusunda karar vermemizde bize yardımcı oldu. 

TRUS tanılar, elde edilen ultrasonik bulgulara göre konuldu. 
Hastalardan tru-cut iğne biyopsisi yöntemi ile alınan biyopsi spesmenlerinin 
histopatolojik incelenmesi veya prostat sekret kültürlerinin mikrobiyolojik 
tetkiki sonucu ortaya çıkan değerler TRUS tanılarla karşılaşbrılıp, TRUS'nin 
prostat hastalıklarındaki tanı değeri saptandı. Elde edilen doğruluk 
(accuracy), duyarlılık (sensitivity), özgüllük (specifisity), pozitif tahmin 
değeri (positive predictive value), negatif tahmin değeri (negative predictive 
value) gibi değerler literatür sonuçlarıyla karşılaştırılıp tartışıldı. 
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RESİM 15: Çalışmamızda kullandığımız hastanemiz Radyoloji 
Anabilim Dalı'na ait Toshiba Sal 77 B ultrason cihazı ve 5 MHz 
intracorporeal lineer array probun görünümü 

RESİM 16: Hastalardan prostat biyopsisi almakta kullandığımız 14 G 
150 mm'lik tru-cut biyopsi iğnesinin görünümü 
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Bulgular: 
Prostatizm yakınması olan 90 hastaya TRUS uygulanmıştır. Hastaların 

yaşlan 19-86 arasında olup, yaşlan 19-39 arasında olan 20 hasta için yaş 
ortalaması 25.3; yaşları 40-86 arasında olan 70 hastanın yaş ortalaması 63.7 
olarak bulunmuştur. Yaşlı gruba ait olan hastalar 60-79 yaşlarda (31 hasta,% 
34.4), genç yaş grubundaki hastalar ise 20-29 yaşlarda (13 hasta, % 14.5) en 
çok görülmüştür. 

Tab lo I: Hasta sa~,ılarının yaşlara göre dağılımı 

Yaşlar Hasta sayısı % 

20-29 13 14.6 

30-39 7 7.7 

40-49 3 3.3 

50-59 18 20.0 

60-69 31 34.4 

70-79 · 8 8.8 

80-89 10 11.2 

Toplam 90 100 

Yaşlı grubdaki 70 hasta içerisinde 12 hastada (% 17 .1) prostat kanseri 
tespit edilmiştir. Kanserli hastaların en genci 45, en yaşlısı ise 86 yaşındadır. 
Prostat kanserli hastaların hepsinin patalojik tanısı adeno karsinom olarak 
rapor edilmiştir. Kanserli hastalardan 4'ünün patolojik tanısı Tru-cut iğne 
biyopsisi ile 8 hastanın tanısı ise operasyon sonu elde edilen prostat 
materyalinden konulmuştur. Prostat kanserli 6 hastanın (% 50) TRUS tanısı 
kanser pozitifdir. TRUS ·tanıda periferik zonda hipoekoik bir lezyonun 
görülmesi, kapsül devamlılığının ve gland simetrisinin bozulması kanser 
tanısı için esas kriterlerimiz olmuştur. 58 hastanın (% 82.9) tanıları ise 
patoloji tarafından BPH ve/veya kronik prostatit olarak rapor edilmiştir. 
Genç hastalardan 4'ü (% 20) normal değerlendirilmiş, l'ine (% 5) prostat 
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apsesi+ kronik prostatit, 15'ine de (% 75) kronik prostatit tanıları 
konulmuştur. 

Prostat kanserli hastaların % 41.7'sinde PSA ve P AP değerleri belirgin 
derecede yüksek% 33.3'ünde hafif derecede yüksek,% 25'inde ise normal 
sınırlar içerisinde olduğu tespit edilmiştir. 

TRUS ile doğru tanı oranı ileri yaş grublu hastalarda % 82.8, DRE esas 
alınarak yapılan klinik tanılarda ise bu oran % 78.5 olarak bulunmuştur. 

Yaşları 40-86 arasında olan hastalarda TRUS'nin ve DRE 'nin malign
. benign lezyon tanımadaki değeri, sensitivitesi, spesifisitesi pozitif ve negatif 
tahmin değeri aşağıdaki tablolardaki değerlere göre hesaplanmıştır. 

Tablo II: TRUS tanının histo atolo"ik tanı sonuçları la karşılaştırılması 

TRUSTanı Histo atoıo·ik Tanı To lam 

Mali Be . 

Malin 8 8 16 

Benin 4 50 54 

To lam 12 58 70 

Tablo III: Klinik tanının histo atol 'ik tanı sonuçları la karşılaştırılması 

Klinik Tanı Histo atolo'ik Tanı To lam 

Mali Beni 

Mali 7 10 17 

Benin 5 48 53 

To lam 12 58 70 
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Tablo IV: TRUS ve Klinik Tanıların doğruluk, sensitivite, spesifisite, 
pozitif tahmin değeri ve negatif tahmin değerlerinin karşılaşbrılınası 

Değerler TRUSTaru Klinik tanı 

S=GP/GP+YN 8/ 8+4 = % 66.4 7 /7+5 = % 58.3 

Sp: GN/GN+YP 50 / 50+8 = % 86.2 48/ 48+10 = % 82.7 

PPV=GP/GP+YP 8/8+8=%50 7 /7+10 = % 41. 

NPV=GN/GN+YN 50 / 50+4 = % 92.5 48 / 48+5 = % 90.5 

Acc.-GP+GN /Hepsi 8+50 / 70 = % 82.8 7+48/70 = % 78.5 
GP: gerçek pozitif, GN: gerçek negatif, YP: yanlış pozitif, YN: yanlış 

negatif, S: sensitivite, Sp: spesifisite, PPV: positif tahmin değeri, NPV: negatif 
tahmin değeri, Acc.: accuracy (doğru tanı oranı) 

Yaşları 19-39 arasındaki genç hasta grubunda TRUS tanı mikrobiyolojik 
tanı sonuçlarıyla tablo 5' de görüldüğü gibi karşılaşhrılmış ve doğru tanı 
oranı sensitivite, spesifisite, pozitif tahmin değeri, negatif tahmin değeri 
hesaplanmıştır. 20 hastanın 16'sının (% 80) prostat sekret veya ejekülat 
kültüründe E.Coli, Proteus, Staph.koag. ( + ), gibi patojen mikroorganizmalar 
üremiş, 4'ünün (% 20) kültüründe ise üreme olmadığı görülmüştür. 

' 

Tabl us oV:TR tanının 
. 

O iyo O) mikr b 1 'ik tanı sonuç arıy a ş a 1 l kar ıl ştırılması 

TRUSTanı Mikrobiyoloiik Tanı 

Kültür(+) Kültür(-) 

'Prostatit 15 1 

Normal 1 3 

Toplam 16 4 

Prostatit için: 
S = GP /GP+YN= 15/15+1= % 93.7 (Duyarlılık) 
Sp = GN/GN+YP= 3/3+1= % 75 (Özgüllük) 
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PPV = GP / GP+ YP= 15 / 15+ 1= % 93.7 (Pozitif tahmin değeri) 
NPV= GN/GN+YN= 3/3+1= % 75 (Negatif tahmin değeri) 'dır. 
Acc.= GP+ GN /Hepsi= 15+ 3 / 20 = % 90 (Doğru tanı oranı) 

Hastalardan 39'una (% 43.4) suprapubik transvezikal prostatektomi, 
4'üne (% 4.4) TUR-P, prostat kanserli hastalardan 2'sine (% 2.2) bilat~ral total 

orşiektoıni, 41'ine (% 45.6) medikal tedavi uygulanmıştır. 

Prostat volümleri önce TRUS ile hesaplanmış, daha sonra operasyonda 
çıkan prostat dokusu dereceli kapta su taşırma yönte~ kullanılarak tespit 
edilmiştir. Operasyon sonrası bulunan değer TRUS ile hesaplanan volümün 
% 66.6'sı (ortalama) olduğu görülmüştür. 



Olgu Örnekleri: 

RESİM 17: 75 yaşında BPH'lı bir hastamızın TRUS görünümü.5 yıldır 
prostatizm tarif eden hasta, 10 gün önce idrar yapamadığı için trans uretral 
sonda konulmuş. Prostat boyutları 43X50x42 mm olarak ölçülmüş, internal 
ekonun kalitesi heterojen, yer yer kistik dilatasyonlar, kalsifikasyonlar 
mevcut ve TU sonda izlenmektedir. 

RESİM 18: 65 yaşında bir başka BPH'lı hastamızda prostat sağ ve sol lateral 
lobların TRUS görünümü. Ayrıca sağ seminal vezikül de seçilmektedir. 
Prostatın boyutları 65x65x52 mm olarak ölçülmüştür . 
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RESİM 19: Prostat kanserli bir hastamızda kapsül invazyonu 
izlenmektedir(oklarla gösterilen). Kanser BPH ile süperpoze olmuş hipoekoik 
subkapsüler alandaki lezyon izlenmektedir. 

RESİM 20: 59 yaşında prostat kanserli bir hastamızda prostat apeksinde 
kansere ait hipoekoik alan izlenmektedir ( ok ile gösterilen) 
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.···. /, , Tartışma: 

TRUS tetkiki, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ile 
Radyoloji Anabilim Dallarının ortak gayreti ile hastanemizde başlatılmıştır. 
Ülkem.izde ilk defa 1980'li yıllarda uygulanmaya · başlanmıştır (2). 
Hastanemiz Radyoloji Anabilim Dalı'na 5 MHz intracorporeal lineer array 
prob temin edildikten sonra endikasyon konulan tüm hastalara rutin olarak 
yapılmaya başlanmıştır. 

Prostatla ilgili patolojileri prostatit, prostat apsesi, BPH ve prostat 
kanseri olarak ele aldığımızda prostat kanseri kapsüle penetre olmamış, 
seminal veziküllere invazyon yapmamış ise cerrahi rezeksiyon ile iyileşme 
şansı çok yüksek olan bir patolojidir. Bu nedenle prostat kanserinin erken 
tanısı hastanın yaşam kalitesi ve hayatta kalma süresi bakımından oldukça 
önemlidir. 

Bir çok yazar TRUS'i biplanar veya multiplanar olarak yapılmasını 
önermektedir (22, 23). Bunun önemi prostatın hem longitudinal (sagittal) 
hemde transvers (axial) olarak görüntülenebilmesidir. Prostatın simetrisi en 
iyi transvers; prostat tabanı, apeksi ve seminal veziküller ise en iyi 
longitudinal görüntüleme ile değerlendirilebilmektedir. Gene TRUS 
klavuzluğunda prostat iğne biyopsisi, biplanar proplarla, kanser şüpheli 
lezyonun yeri daha doğru tayin edilebildiğinden kolay olmaktadır. Böylelikle 
biplanar prop ile lezyona isabet oranı artacaktır. 

Çalışmamızda hastaların tetkik için hazırlanması açısından önemli bir 
sorunla l,<arşılaşılmamıştır. İşlemden önce rektum temizliği rektal muayene 
ile kontrol edilmiş, rektumda gaita olan hastalara lavman yapılmıştır. Rifkin 
hastalarda genellikle hazırlığa ihtiyaç olmadığını bildirmiştir (23). Fakat biz 
rektumunda gaita olan hastalarda temiz görüntü alınamadığını tespit ettik. 

İyi görüntü alabilmek için proba geçirilen kondomun içerisine su 
vermek gereklidir. Bu cihaz tanıtım prospektüsünde 200-300 ml olarak 
b~dirilmiştir. Bu kadar miktar su ile kondomun patladığını görmemizden 
dolayı, biz bunu 40-50 m1 olarak uyguladık. Harada kendi deneyimlerinde 
50-70 ml su kullandığını ifade etmektedir (21). 
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Hastal~ın çoğunluğunu ileri yaş grubuna dahil olan hastalar meydana 
getirmiştir. lnfravezikal obstrüksiyonlar genellikle bir yaşlılık hastalıdır. 
İlerleyen yaşla birlikte BPH ve prostat kanseri görülme sıklığı artmaktadır. 
Bizim çalışmamızda % 34 oranla 60-69 yaşlar en fazla hastanın görüldüğü 
yaş grubudur. 

Hastalarımızdan 12'si prostat kanseridir. Bunun oranı% 17.2'dir. Bu 
oran Akhan ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada % 25.7 olarak 
belirtilmiştir (2). 

Doğru tam oranı (accuracy) gerçek pozitif ve gerçek negatif vakaların 
toplamının tüm vakalara oranıdır. Bu bizim çalışmamızda TRUS ile% 82.8 
olarak bulunmuştur. Bu değer, Akhan ve ark.run çalışmasında% 83.3 olarak 
bildirilmiştir (2). Prostat hastalıklarının tanısında DRE geleneksel kıymetli 
bir yöntemdir. Ancak değerlendirmenin subjektif olması, muayeneyi yapan 
hekimin deneyimi bunda önemlidir. Ayrıca prostatın anterior, santral, 
mesane boynuna yakın kısımlarındaki nodülleri saptamak zordur (39, 53). 
DRE ile biz çalışmamızda doğru tanı oranım % 78.5 olarak tespit ettik. 

Sensitivite (duyarlılık) gerçek pozitif vakaların, gerçek pozitif+yanlış 
negatif vakalara oranı olarak tanımlanır (54). Çalışmamızda TRUS için 
sensitivite % 66.6, DRE için % 58.3 olarak hesaplanmıştır. Clements ve ark.'na 
göre TRUS için sensitivite % 97.6, DRE için ise % 96.5 (55). <lir.Ayrıca bu 
oranlar değişik yayınlarda % 89 ile % 97 arasında bildirilmektedir (56). 
Yalancı negatif vaka sayısının yüksek olması sensitivitenin düşük olmasına 
yol açmıştır. Ancak TRUS sensitivitesi DRE ile karşılaştırıldığında daha 
yüksek olduğu gözlenmiştir. Buda diğer yayınlarla uyumluluk 
göstermektedir (55, 56). 

Spesifisite (özgüllük) gerçek negatif vakaların gerçek negatif +yanlış 
pozitif vakalara oranıdır (54). Bu değer bizim çalışmamızda TRUS için% 
86.2, DRE için ise % 82.7 olarak tespit edilmiştir. Clements ve ark.'na göre 
spesifisite için % 93.8, DRE için % 53.3 dür (55). Ayrıca çeşitli yayınlarda 
TRUS için% 60 ile% 70 arasında değişen oranlar vardır. Fakat hepsinde 
TRUS spesifisitesi DRE 'a göre daha yüksektir. Gerçek negatif vakaların oranı 
olan spesifisite için TRUS'un DRE'den daha kıymetli olduğu sonucuna 
varılabilir. 
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Kanser lezyonları TRUS'da çoğunlukla hipoekoik olarak görülmektedir. 
Hipoekojenite kanser için tipik olmasına rağmen patognomonik bir bulgu 
değildir (22). Prostat kanseri hiperekoik yada isoekoik olarak da 
görülebilmektedir. Salo ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada kanser 
lezyonlarını % 40 vakada hipoekoik, % 30 vakada hiperekoik, % 30 vakada 

. da izoekoik olarak tespit etmişlerdir (57). Dahnert ve arkadaşları 

çalışmalarında hiperekoik kanser lezyonuna rastlamamışlardır (58). 
Shinohara prostatın histolojik özellikleri ile ultrasonik karakteristikleri 
arasında korelasyon olduğunu göstermiştir (59). 

Hipoekojenite periferik zonda ise prostat kanserinin önemli bir 
indikatörüdür. Periferik zonda hipoekoik bir lezyon görülmesi mutlak 
biyopsi endikasyonudur. Ancak hiperplaziye ajt küçük nodüller, prostat 
kistleri, enf arktlar, enflamatuar proçesler, kistik atrofiler, kan damarları ve 
adale dokusu da hipoekoik olarak görüldüğünden prostat kanserinden 
ayrılması konusunda dikkatli olunmalıdır (60). Biz çalışmamızda kanser 
lezyonlarınının hepsini periferik zonda ve hipoekoik olarak tespit ettik. 
Çalışma grubumuzdaki kanserli hasta sayısının azlığı, rektal probumuzun 
yalnız sagittal görüntülemeye olanak vermesi, axiel görüntülemenin 
mümkün olmayışı bunda rol oynayan faktörlerdir. 

Prostat has~alıklarının erken tanısında TRUS, DRE 'e göre iki kat daha 
sensitif bulunmuştur (53). 1 cm'den küçük lezyonlar DRE ile palpe 
edilememekte, ancak TRUS.ile tespit edilebilmektedir (23). DRE'nin prostat 
kanseri tanıs·ındaki önemi hiçbir şekilde inkar edilemez. Çoğunlukla DRE ile 
palpabl bir lezyon alındığında kanser erken tanı sınırını aşmıştır. Bu da kür 
şansını azaltmaktadır (23). Lee ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarla, DRE 
ile prostat kanseri tanısının tümörün yerine, kıvamına bağlı olduğunu 
belirtmişler ve TRUS'nin rektal muayene ile tespit edilemeyen 
malignensilerin tanısındaki önemini vurgulamışlardır (35). 

TRUS diğer prostat görüntüleme yöntemlerinden olan CT ( computerized 
tomography) ve MRI (magnetic resonance imaging)'a göre daha üstün 
olduğu belirtilmiştir. CT ve MRI, TRUS'a göre malign-benign lezyon 
ayırmada yetersiz kalmaktadır. Ancak pelvik LAP'leri değerlendirmede 
TRUS' a göre daha iyi olduğu ispat edilmiş; seminal vezikül invazyonunda 
MRI'in daha duyarlı olduğu görülmüştür (61-64). TRUS'un MRI'e göre diğer 
avantajları ucuz oluşu, kontrast madde kullanılmasının gerekli olmayışı, 
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uygulanırken radrasyona maruz kalınmaması, gerektiğinde TRUS 
klavuzluğunda biyopsi alınmasının mümkün olması ve herşeyden önemlisi 
de prostat iç yapısını en iyi gösteren bir tetkik olmasıdır. 

.. PSA (prostat spesifik antijen) ve P AP (prostatik asit fosfataz) değerleri 
ozellikle PSA prostat kanseri tanısında tümör belirleyici olarak oldukça 
duyarlı bir tetkiktir. Hatta çalışmalar P AP'ın getireceği mali yük açısından, 
gerekliliğini tartışmalı hale getirmiştir. PSA değerleri BPH ve prostatitli 
olgularda da yükselebilmektedir. Bu nedenle prostat kanseri erken tanısında 
tek başına anlam ifade etmez. PSA değerlerinin yüksek olması TRUS için 
endikasyon teşkil eder (65). · 
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Sonuç: 
TRUS, prostat patolojilerinin değerlendirilmesinde elde edilen verilerin 

ışığında, tanıda doğruluk oranları ve TRUS'un rektal muayene sonuçlarına 
üstünlüğü, ekonomik, no~-invazif ve pratik bir metod olması, prostatı iç eko 
yapısı ile birlikte prostatı anatomik olarak değerlendirmesi onu üstün ve 
farklı kılan özelliklerdir. 

Prostat kanseri ile BPH'ın ayırımında TRUS ile sensitivite ve spesifisite 
% 66.4 ve% 86.2 olup, rektal muayene ile elde edilen klinik tanılarda bu 
oranlar% 58.3 ve% 82.7 dir. Ayrıca doğru tanı oranları TRUS için% 82.8, 
klinik tanı için ise % 78.5 olup TRUS ile elde edilen sonuçlar, TRUS 'un 
prostat hastalıklarının, özellikle malignensilerinin tanısında önemini ortaya 
koymaktadır. 

50 yaşın üzerindeki erkek hastalarda, DRE' de kanser şüpheli lezyon 
varsa ve/ veya PSA değerleri de yüksek bulunmuş ise mutlaka TRUS 
yapılmalı ve TRUS ( +) olan hastalardan TRUS klavuzluğunda transrektal 
veya transperineal prostat iğne biyopsisi alınmalıdır. 
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Özet: 
Transrektal ultrasonografi (TRUS) 1968 yılında Watanabe tarafından 

prostat hastalıklarının tanısında kullanılmaya başlamasından bu yana. 
teknolojik ilerlemeler ve bu konuda artan deneyimlerle günümüzde, çok sık 
kullanılan bir tetkik yöntemi haline gelmiştir. 

Kasnn 1990 ile Nisan 1992 tarihleri arasında prostatizm yakınmaları ile 
Üroloji kliniğine baş vuran 90 hastaya TRUS yapılmış ve bulunan sonuçlar 
değerlendirilmiştir.TRUS, hastanemiz Radyoloji Anabilim Dalı'na ait 5 M _Hz 
intrakorporeal probu olan Toshiba Sal 77 B ultrason cihazı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Prostat kanseri ve BPH'ın ayırımında, TRUS ile sensitivite % 66.4, 
spesifisite, % 86.2, pozitif tahmin değeri % 50 ve negatif tahmin değeri % 92.5 
olarak bulunmuştur. Doğru tanı oranı ise % 82.8 olarak elde edilmiştir. Bu 
oranlar, rektal tuşe ile yapılan klinik tanılarda, sensitivite için % 58.3, 
spesifisite için % 82.7, pozitif tahmin değeri % 41 ve negatif tahmin değeri de 
% 90.5 olarak bulunmuştur. Doğru tanı oram ise % 78.5 olarak elde 
edilmiştir. 

Bulunan değerler prostat hastalıklarının tanısında, TRUS'nin DRE ve 
diğer tanı yöntemlerine (CT, MRl) üstün olduğunu, çeşitli avantajları da göz 
önüne alındığında öncelikle uygulanması gerektiğini ortaya koymuştur. 
Ekonomik, noninvaziv ve pratik olması (ofis bazında dahi kolayca 
uygulanabilmesi) ayrıca prostat iç yapısını en iyi gösteren bir tetkik olması 
avantajlarıdır. 

TRUS'un kullannn alanlarını kısaca sıralarsak: 
* Benign prostat hiperplazisi, erken prostat kanseri, prostatit ve 

prostat kistlerinin tanısı 
* Şüpheli lezyonlardan transrektal veya transperineal prostat iğne 

biyopsisi 
* Prostat kanserinin evrelendirilınesi 
* .Prostat kanserli hastalarda radyoaktif iodin seed lerinin 

implantasyonu 
* BPH'lı hastalarda intraprostatik stentlerin yerleştirilmesi 
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* Vesicula seminalis ve ductus ejaculatorius patolojilerinin 
değerlendirilmesı 

* Kanser tedavisine alınan cevabın izlenmesi 
* Mesane boynu .ve sfinkterik uretral ünitin dinamik fonksiyonel 

değerlendirilmesi 
* Prostat volümünün yaklaşık olarak değerlendirilmesi 



Summary: 
Since W atanabe's first use in 1968, transrectal ultrasonography (TRUS) 

has become a frequently used imaging technique for the diagnosis of prostate 
diseases with the help of technological developments and increasing 
experiences in this subject. 

From November 1990 to April 1992, 9Ö patients who attented our clinic 
with history of prostatism, underwent transrectal scanning of the prostate 
gland and the obtained results were evaluated. TRUS was· performed using a 
Toshiba Sal 77 B device with 5 M Hz intracorporeal lineer array probe. 

In the differantiation between prostate cancer and BPH, the results 
obtained by TRUS were 66.4 % for sensitivity, 86.2 % for specificity, 50.0 % for 
positive predictive value, 92.5 % for negative predictive value and 82.8 % for 
the accuracy rate. However, in the clinical diagnoses carried out with digital 
rectal ex~nation (DRE) the results were 58.3 %, for sensitivity, 82.7 % for 
specificity, 41.0 for positive predictive value, 90.5 % for negative predictive 
value and 78.5 % for the accuracy rate. 

The obtained results showed that TRUS is superior to DRE and other 
diagnostic imaging techniques (CT, MRI) in the diagnosis of prostatic 
diseases and should be preferably applied due to its other advantages such as 
being inexpencive, noninvasive and practical (can be applied even in an 
office). in addition, it can best show the interior structure of the prostate 
gland. 

Ultrasonography by the transrectal approach can be used to: 
*Diagnose benign prostatic hyperplasia (BPH), early prostate cancer, 

prostatitis and prostate cysts 

cancer 

*Guide transrectal or transperineal biopsies of suspect lesions 
*Stage prostate cancer 
*Implant radioactive iodine seeds for the treatment of prostatic 

* Assist in the placement of prostatic coils and expandable stents 
*Evaluate seminal vesicle and ductus ejaculatorius pathology 
*Evaluate response to cancer therapy 



*Evaluate the dynamic functions of bladder neck and sphincteric 
urethral unit 

*Evaluate the approximate volume of the prostate 
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