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AMAÇ 

Mesane kanseri tüm malign hastalıkların %4-1 O unu oluşturur

ken. ürogenital malign hastalıkların en başında yer almaktadır, Yalnız 

Amerika Birleşik Devletlerinde yılda yüzbin yeni olgu mesane kanseri tanısı 

almaktadır. Mesane kanserlerinin %70 ini yüzeye! mesane kanserleri 

oluşturmaktadır. Yüzeye! mesane kanseri tanısı kolay, etkin tedaviyle kolay 

kontrol altına alınabilen kanser türüdür. Ancak standart cerrahi tşlemden 

sonra yüzeye! mesane kanserinde yüksek oranda rekürrens görülmesi; bu 

durumu düzeltici tedavilerin araştırılmasına yol açmıştır. Pek çok 

tntravezikal ajan bu amaçla kullanılmıştır. 1976 yılında Morales ve 

arkadaşlarının bu konuda yaptığı ilk çalışmanın olumlu sonuçlarının 

açıklanması yüzcyel mesane kanseri tedavisinde çığır açmışbr. 

Bizde yüzeye! mesane kanserlerinin rekürrenslerini önlemek ve 

rezidüel tümörleri tedaVi etmek amacıyla intravezikal BCG nin etkinliğini ve 

güvenilirliğini değerlendirecek, prospektıf bır çalışma yapmayı amaçladık. 
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GİRİŞ 

Amerlka Birleşik devletlerinde her yıl yüz bin yen1 olgu mesane 

kanseri tanısı almaktadır (64). Mesane kanseri ürtner traktusda en sık görülen 

karsinom türüdür. Erkeklerde kadınlara oranla 2.7 misli daha sık 

görülmektedir (63,64). Dünyada erkeklerde rastlanılan malignıtelerin görülme 

sıklığına göre sıralaması yapıldığında akciğer kanseri, kolorektal kanserler, 

prostat kanseri ve ardından mesane kanseri gelmekte olup tüm malignitelerin 
% l01unu teşkil etmektedir (64). Ülkemizde ise mesane kanseri prostat 

kanserinin önüne geçmiş durumdadır. Kadınlarda benzer bir sıralama 

yapıldığında mesane kanseri sekizinci sırayı almakta ve tüm malignitelerin 
%4'ünü oluşturmaktadır (64). Tablo 1 de kliniğimizde teşhis edilen malign 

hast.alıklann yıllara göre dağılımı görülmektedir. 

:.rahlo 1: Kliniğimizde son beş yılda teşhis edilen mallgn hastalıkların dawJ.ımı 

Yıl Mesane Prostat Böbrek Testis Üreteral 

Maltgniteleri Maltgniteleri Maligrıiteleri Maligniteleri Maligntteler 

1993 48 9 8 4 o 
199,2 49 8 11 4 o 
1991 38 9 8 2 o 
1990 37 10 5 2 o 
1989 38 7 8 4 1 

Mesane kanseri çocukluk dönemide dahil olmak üzere hemen her 

yaşta görülmekle birlikte sık olarak 50-70 yaşları arasında görülmektedir. 

Görülme sıklığı bakımından ırklar, uluslar ve hatta bölgeler arasında 

farklılıklar görülmektedir. Zencilerde beyazlara göre %30-50 daha fazladır. 

Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de Finlandiya ve 

Japonya'ya oranla daha sık mesane kanseriyle karşılaşılmaktadır. 
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1950 yılından bu yana mesane kanseri insidansında yıllık %8 

oranında artış gözlenmektedir. Tanı yöntemlerindeki gelişmeler ve bu 

yöntemlerin kullanım yaygınlığındaki artış, bu yüksel.meye yardımcı 

faktörlerdendir. Yine aynı dönemde mesane kanserine bağlı mortalite oranında 

azalma olduğu göze çarpmaktadır. Erken teşhis olanaklan.nın artması ve 

tedavi yöntemlerinde kaydedilen ilerlemeler bu avı]ma.da rol oynamaktadır. Bu 

gelişmelere rağmen mesane kanseri nedeniyle yılda ortalama yüzbin kişinin 

yaşamını yiİ:t:I'dtğt tahmin edilmektedir. Bu mtktar mallgnıtelerin neden olduğu 

tüm ölümlerin %5'1n1 teşkil etmektedir. 

Mesane kanseri etyolojisindei kimyasal maddeler, sigara kullanımı, 

analjezikler. bakteriyel ve parazttik inft?ksiyonlar. mesane taşları, pelvtk 

radyasyon, sttotokslk ve ~emoteröpötik ajanlar sayılmaktadır. Bu sayılan 

karsinojenlerln etyolojideki etkinllğ1ni gösteren pek çok kanıt olmakla birlikte 

bazı olgularda kanser etyolojisini izah ede bilecek hiç bir faktör 

bulunamamaktadır. ISOO'lü yılların ortalarında ilk defa boya fabrikalarında 

kullanılan anlllnin kanserojen etkiye sahlp olduğu gösterilmlştır. 2-

naftJlamin. 4-aminobJfenil, 4-nltrobifen.µ. 4-4 diam:lnobifentl ve 2-aınino 

1-naftil gibi kimya.sal bileşiklerin karsinojcn olduğu net olarak ispat edi1mişfu 

(63,64). 

Yapılan bir çalışmada mesane kanseri etyolojlsinde kimyasal 

etkenlerin tiim olgulann l/3-l/41ü!lü teşkil ettiği tespit edilmiştir. Kimyasal 

etkenler sonucunda gelişen mesane kanseri yaklaşık 40-50 yıllık latent 

periyodun ardından ortaya çıkmaktadır. Ancak temasın yoğun olduğu 

durumlarda bu süre kısalabilmektedir. Kanserojen kimyasal ajanlara maruz 

kalan meslek grupları arasında boyacılar, otomobil sanayi çalışanları, deri 

işçileri, kuru temizlemeciler, sicim ve halat imalatçıları, diş teknisyenleri, 

kuaf"örler. güzellik: uzmanları, lehimciler. kamyon şöfürlert gösterilmektedir. 

Sigara kullanımı etyolojide önemli bir yer tutmaktadır. Sigara 

içenlertn içmeyenlere oranla 4 misli daha fazla kansere yakalandığı tespit 

edilmiştir. Sigaranın içinde bulunan nıtrosaıntn ve 2-naftilamtnin kanserojen 

etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Sigara kullanımında risk, içilen sigara 

sayısı ve s1gara kullanım süresiyle doğru orantılı olarak artmaktadır (63,64). 

Yapay tatlandırıcılar, hatta çay ve kahve kullanımı kanserli 

vakalarla büyük bir beraberlik gösterdiği için etyolojide adlarından 
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bahsedtlmiştlr. Ancak :insanlarda bugüne kadar sorumlu olduklarını gösteren 

bir çalışma yapılmamıştır. 

Anilin boyalarına benzer kimyasal yapısı olan fenaset:ln içerikli 

analjezikler:ln yüksek dozda kullanılması sonucu mesane ve pelvis renalisde 

transisyonel hücreli karsinom geliştiği gösterilmiştir. Bunun dışındaki 

analjeziklerde benzer bir etki gözlenmemiştir (64). 

Mesane taşma sekonder yada uzun süre sonda kullanımına bağlı 

ortaya çıkan kronık sıstlt olgularında skuamöz hücrell karstnom 

gelişmektedir. Benzer şekilde Shistosoma J:ıeametobium sistiti sonrası yine 
. . 

· skuamöz hücreli karsinom gelişmektedir. Sistite bağlı kanser gelişimi uzun 

süren enflamasyonlar. neticesinde oluştuğu bilinmekle bir ilkte gelişme 

mekanizması tam olarak aydınlatılmış değildir. Mesane kanseri gelişimi ile 

viral enfeksiyonlar arasında bir ilişki bulunamamıştır (64). 

Pelvik malignensiler nedeniyle radyoterapi uygulanan kadın 

hastalarda 2-4 misli daha faz1a oranda mesane kanseri geliştiği gözlenmiştir. 

Bu grup hastalann ortak karekteristiğt tümörlerin yüksek gradel1 oluşu ve 

tanının ancak ileri evrede konulabilmesidir (64). 

Sitotoksik kemoterapötik ajanlardan özellikle siklofosfamid ile 

tedavi gören hastalarda 9 misli daha fazla kanser gelJştiğt ğoriilmüştür. Latent 

periyod 6-13 yıl arasında değişmektedir. Bu gruptaki hastaların ortak özelliği 

ise tanı konulduğunda adc~~ invaze olmasıdır, Siklofosfamidden ayrıca . 

citoxan ve acrolertnın ürtner metabolltlerin:in de hemorajik sistit ve mesane 

kanserine yol açtığı gösterilmiştir (64). 

Mesane kanserinde bahsedilen kanser ailesi terimi 1974 yılında 

Anerme tarafından ortaya ablmıştır. HLA-B5 geni taşıyanlarda yüksek bir 

insidans olduğu göze çarpmaktadır. Kişinin genetik polimorftzmi 

karaciğerindeki antlam.1n asetıl transferaz enzimi aktıvıtesiyle ilgtll olduğtı 

düşünülmüştür. Ancak hereditenin rolü konusunda fazlaca kanıt 

bulunamaımştır (64). 

MESANEDEKİ PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER 

Normal mesane epltelyumu 3 ile 7 sıra translsyonel hücreli epitel 

tabakasından oluşur. Bu tabakalardaki hücrelerin nukleus ve yapı anormalliği. 
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olmaksızın sayılarında artış olması epitelyal hiperplazi terimi ile ifade edilir. 

Epitelyal displazl terimi; hücre tabakasında ve mitozda artış 

olmaksızın hücrelerin büyük, yuvarlak, çentikli, normal epitelyum 

polaritesinde görülmeyen nukleusun bazalde bulunmasıyla karekterize yapıyı 

ifade eder. Dlsplazi kendi içinde hafif, orta ve şiddetli olmak üzere üç alt 

gruba ayrılır. Şiddetli displazi ile karsinoma insitu arasında net olarak ayırım 

yapmak oldukça güçtür. 

Karsinoma insltu; mesane epitelyumunda sınırlı ıyı diferansıye 

transisyonel hücreli karsinom şeklindedir. Klinikte erken dönemlerde 

asemptomatik olurken sonraları pollaküri, dizüri urgensi gibi mesane 

irritasyon semptomlarıyla karşımıza. çıkmaktadır. Genellikle erkeklerde 

görülür ve semptomatık olanlar klinik olarak prostatizm semptomlarıyla yada 

üriner enf eksi yanla karıştırılır. Kar sin oma insitu olgularında tümör 

hücrelerinin birbirine olan bağlarının zayıf oluşu nedeniyle idrar sitolojisi 

%50-80 oranında yüksek bir pozitiflik gösterir. Karsinoma insitu adeleye 

invaze alına eğilimindedir. Bu dönüşüm hiç tedavi yapılınayan olgularda 10 

yılı bulurken kimi olgularda etkin tedaviye rağmen çok kısa sürede olmaktadır. 

Multipl tuhılumlu ve semptomatik olanlarda, tek odaklı ve asemptomatik 

olanlara oranla daha kısa sürede ilerleme görülmektedir. Bazı araştırmacılar 

karsinoma in situyu invazyon ve metastaz kapasitesi sınırlı, kansere dönüşüm 

için özel yapıya sahip kötü huylu morfolojik yapı olarak da tarif etmektedir. __ . 

1970111 yılların başlarında karsinoma insitu için radikal sıstektomi 

önerilmekteydi. Daha sonraki yıllarda yapılan başarılı klinik çalışmalar 

neticesinde, sistektomi yerini ıntrakavıter kemoterapiye bırakmıştır. 

Radyoterapi ve sistemilr kemoterapinin karsinoma insitu tedavisinde etkili 

olmadığı görülmüştür. 

Transisyonel hücreli karsinom; tüm mesane kanserlerinin %70 

inden fazlasını teşkil eder. Patolojik değerlendirmede epttelyal hücre 

tabakasında artış, bazalden yüzeye kadar anormal hücre matüritesi, hücre 

polarıtesinin kaybolması, birden fazla nükleus olması, nükleus/sitoplazma 

oranının artması, nükleolus belirginleşmesi, kromatin hücreleri ve mitozda 

artış ile karektertzedir. Transısyonel hücreli karsinomda tümörün büyümesi 

papiller, sesil, tnfiltratif, nodüler ve mikst tipte olabilmektedir. Ancak en sık 
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görülen şekil % 70 papiller tiptir. 

Transisyonel hücreli karsinomda gradelendirme sistemlerinde görüş 

birliği sağlanamamıştır. Mevcut sistemlerin ortak özelliği gradelendirmenin 

tümör hücrelerinin anaplazi derecesine göre yapılmasıdır. Tümör grade i ile 

stage arasında parelellik görülmektedir. İyi diferansiye tümörlerin çoğu yüzeyel 

olmasına karşın, kötü diferansiye tümörlerin çoğu invaziv olmaktadır. Tümör 

gradelendirmesi 4 alt grupta yapılmaktadır. 

Grade O; Papilloma olarak da bilinir. Merkeze ince fibrovasküler bir 

yapı ile bağlı olup çevresi normal mesane epiteli ile kaplı bir lezyondur. 

Grade 1; İyi diferansiye karsinom' olarak da bilinen lezyonun 

patolojik bakıda mesane epitelyumundaki hücre katmanlarında artma, mitoz 

ve n ükleus /sitoplazma oranında yükselme, hücre }erde anap]azi ve 

pleomorflzmle kendini gösterir. 

Grade 2; Orta derecede diferansiye karsinom olup, patolojik özelliği 

mitoz sıklığında artış, nük:Jeolus belirginliği, nükleus/ sitopJazma oranının 

fazlalaşması, hücrelerde polarite kaybı ve geniş fibrovasküler merkezin 

bulunmasıdır. 

Grade 8; Kötü diferansiye karsinomda hücreler bazal membrandan 

yüzeye· matürasyonunu tamamlamadan çıkmakta, yoğun mitoz artışı ve 

belirgin nükleoler polimorfizm görülür. 

Skuamo~ . hücreli karsinom; dünya üzerinde farklı prevalanslar 

göstermektedir. Örneğin, İngiltere'de tüm mesane kanserlerinin %l'ini teşkil 

ederken Mısır'da bu oran %75'e yükselmektedir. Mısır1dak1 skuamoz hücreli 

kanser etyolojisinde %801ini S.heamatobium sorumlu tutulmaktadır. 

Bilharzial skuamoz hücreli karsinomlar transisyonel hücreli karsinoma göre 

görülme yaşı 10-20 yıl daha erkendir. Genellikle iyi diferansiye lezyonlar olup 

lenf notlu metastazı ve uzak metastaz riski düşüktür. 

Nonbilharzial skuam.oz hücreli kanserler uzun süreli transüretral 

kateter kullanımına veya mesane taşının uzun süreli iritasyonuna sekonder 

olarak ortaya çıkan kronik inflamasyon sonucu meydana gelir. Paraplejik olup 

transüretral kateter kullanan hastaların %80 ninin mesanesinde skuamoz 

değişiklik mevcuttur. Skuamoz değiştkllk olanlarında %5 inde skuamoz 

hücreli kanser gelişir. 
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Skuamoz hücreli kanserler transisyonel hücreli kanserin aksine, ileri 

evrelerde tanınabilmektedir ve bu yüzden prognozlan kötüdür. 

Adenokarsinom: prim.er mesane kanserlerinin %2 sini oluşturur. 

Adenokaxsinom prlmer vezikal, urachal ve metastatik adcnokaxsinom olmak 

üzere üç grupta sınıflandırılır. Prognozları kötüdür (63,64). 

MESANE KANSERİNİN YAYILIM YOLLARI 

Mesane mukozasındaki tümör önce lamına propriaya sonra 
submukozaya ve ardındanda muskuler tabakaya ilerleme gösterir, Lamına 
propriyanın hemen altında kan ve lenf damarlan bulunduğu için, bu bölgeyi 

invaze etmiş tümörlerin lenf daınarlanyla bölgesel lenf nodlanna ve kan 

damarlarıyla da uzak organ metestazı yapabilmeleri mümkün hale 

gelmektedir. 

Mesane kanseri vasküler yolla en sık metastaz yaptığı organlar 
karaciğer {%38), akciğer (%36), kemik (%27), sürrenal {%21) ve intestinal 

organlardır (%3), Lenfatik yolla yayılım ise özellikle obturator lenf nodlarına 

(%74}, iliak lenf nodlarına. {%65) ve paravezikal lenf nodlarına (% 16) 

olmakta.dır. 

M~sanc kanseri komşu organlardan prostat, uterus, vagina, 

ureterler, rektum ve barsaklara da direkt yolla Jnvazyon yapabilmektedir. 

Mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi yapılan erkek hastaların 

%40'ında prostat tutulumu olduğu görülmüştür. Direkt yolla yayılım 

divertikül içinde gelişen tümörlerde, divertik.ülde ad.ele tabakası olmadığı için 

daha sık olarak karşımıza çıkar, 

Mesane kanserının bir diğer yayılım yolu implantasyondur. 

Travmatize mesane mukazası, travmatize üretra. transüretral rezeksiyon 

sonrası prostatik fossa tümör implantasyonu için uygun olan bölgelerdendir. 

İmplantasyon yoluyla yayılım yüksek gradeli tümörlerde daha sık 

görülmektedir. 
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MESANE KANSERLERİNDE KLİNİK DEĞERLENDİRME 

Semptomlar: Mesane kanserli hastaların %85-90 nmda başvuru 

ş1ka~ti hematüridir. Hcmatüri Jntermttant karckterde olup makroskopik yada 

mikroskopik olabilmektedir. Hastaların bazılarında pollaküri. dizüri. urgensi 

gibi mesane irritasyon semptomları hematüriye eşlik edebilmektedirler. 

Mesane 1ritasyon semptomları dıtiüz karslnoma tnsıtu olgularında sıklıkla 

görülmektedir. 

Hastalığın ileri evr1?1crindc ise kemik metastazları veya 

retroperitonial tutuluma bağlı olarak kemik ağrıları hastanın şikayetlerinde 

ön plana ç.tlonaktadır. 

Fizik. muayene : Hastaların çoğunun ftzik muayenesi normaldir. 

Ancak büyük hacimlere ulaşmış adeleye invaze tümörlerde, genel anestezi 

altında yapılan bimanuel muayene ile palpabl kitle ve mesane duvarında 

kalınlaşma tespit edilebllir. 

Metastaz yapmış ileri evredeki lezyonlarda hepatomegali ve 

supraklavllruler lenf adenopa.ti bulunabilir. 

Labaratuvar bulgıılan: İdrarın sitolojlk ıncelemesi sık başvurulan 

yöntemlerden biridir. İdrarda maltgıı transtsyonel hücrelerin mlkroskoplk 

olarak araşbrılması es!3sına dayanır. Bu incelemede işeme ile alınan ~ormal 

idrar örneğinin yerine mekanik etkinin fazla olduğu mesane yıkanması ile 

alınan materyel tercih edılmelidir. İdrar da hücreler uzun süre beklerse 

dejenere olmaktadır. Bu nedenle sabah ilk idrarı gece boyunca blrikmlş ve 

beklemiş idrar olduğu için uygun değildir. Sabah alınan ikinci idrar 

kullanılmalıdır. ÜrJncr sistem enfeksiyonlarının varlığı, transürctral sonda 

kullanımı. mesane taşı olması. radyoterapi, kemoterapi, intravezlkal BCG ve 
kontras maddeye bağlı ozmotik değlştklikler idrarın sitolojik incelenmesinde 

sonuçlan etkıliyebllmektcdtr. 

İyi diferansiye kanser hücrelerinin birbirine bağlılığı. kuvvetli olduğU 

için sitolojik incelemenin faydası bu grup tümörlerle sınırlıdır. Kötü 

diferansiye tümörlerde ise hücreler arası bağlantı zayıf olduğundan idrara 
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dökülüp sitolojik değerlendirme olanağı sağlar. Bununla birlikte Gamaro ve 

Zeın 1984 yılında yaptıklan çalışmalarında kötü diferansiye tümörlerde %20 

oranında yalancı negattruk tespit etmişlerdir. Bu yönde çalışmaların artması 

mesane kanseri tanısında idrar sitolojisinin güvenilir bir yöntem olmadığı 

görüşünü ortaya çıkarmıştır. 

Hücrenin DNA içertğ1ni ölçen "Flow sitometrt11 yöntemiylede anaploıd 

hücre papulasyonunun mık.tarı bellrlenebllm.ektedır. Anaplold hücre oranı %5 

in üzerinde olursa karsinom lehine değerlendirilmektedir (63,64). 

Radyolojlk bıılgtılar: Semptom ve ftz1k muayene bulgularıyla mesane 

kanseri şüphesi uyandıran her hastaya mutlaka intravenöz pyelografl (İVP) 

çekilmelidir . Küçük volümlü tümörlerde hassas bir yöntem olmamakla 

birlikte mesane tümörüyle ilgili olarak üst ürlncr traktüs incelemesinde önem 

taşır. Büyük volü.mlü tümörler ise mesanede yaptığı dolma defektiyle tanıyı 

kolaylaştırır. Çekilen İVP1de üreterde dilate görünüm olması adeleye 

invazyonun delilt olup, preoperattf evrelendirmede yardımcı olarak tedavtnın 

tarzını belirlemede etkili olur. 

Bilgisayarlı tomografi (BT) ile prim.er tümör hakkında bilgi 

edınılmekle birlikte aynı zamanda yayılım göstermiş tümörlerde, pelvik ve 

paraaortlk lenfadenopatiler. karaciğer • sürrenal ve diğer organ metastazları 
hakkında bilgi. edinilebilir. BT ile tespit edilen lenf nodlarındaki büyüme her 

zaman metastaz delili olmadığı glbl lenf noduna metastaz olduğu halde 

büyüme olmayabilmektedir. BT tümörün mesane duvarındaki tutulma 

der1nl1ğ1n1 belirlemede yanılgılara yol açablldlğlnden lokal lnvazyonu 

değerlendirmede yaran sınırlıdır. 
Mesane kanseri tamsmda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 

yön teminin bllgtsayarh tomografiden daha faydalı bir yöntem olmadığı 

görülmüştür. Hem BT hem de MRG ileri evre lezyonlarda daha faydalı 

olmaktadır. 

Ultrasonograflk (US) incelemenin lokal tümör invazyonunu 

belirlemedeld etkinliği BT ve MRG' deki gtbi sınırlıdır. 
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Lenfanjiografi ise bazı istisnalar dışında pelvik lenf bezlerine 

metastazları değerlendirmede BT den üstün değildir. LenfanJıografl hasta 

açısından lnvazıv bir yöntem olmakla birlikte, mevcut metastazların ancak 

%50-60 mı yakahyabilmektedlr. Yalancı negatıfllğl ve yalancı pozltıfllğl yüksek 

olduğn için mesane kanserine bağlı lenfatik yayılımı belirlemede güvenilir bir 

yöntem olarak kabul edilmemektedir (63,64). 

Endoskopik bulgular: Mesane kanseri şüphesi taşıyan her hastaya 

mutlaka sıstoskopi yapılmalı ve aynı esnada hem şüpheli alanlardan hemde 

randomize olarak biyopsi alınmalıdır, Sistoskopik bakı esnasında tümör 

görünüm olarak belirgin ve elektrorezeksıyon yapmaya uygun ise yapılacak 

işlem basit biyopsi almak yerine rezeksiyon He örnek almak olmalıdır. Bazı 

araştırmacılar tümör rezeksiyonu yapılırken tümörle birlikte tümöre komşu 

alandan, tümörün karşı duvarından, trıgonumdan, mesane kubbesinden, 

erkeklere prostatik üretradan da biyopsi abnmasım tavsiye etmektedirler. 

Diğer bir grup ıse bu görüşe karşı çıkıp, böyle bir işlemin prlmer tümör 

rezeksiyonu esnasında yapılırsa tümör im plantasyonuna yol açabileceği ve bu 

nedenle ancak periyodik takipler sırasında yapılablleccği görüşünü 

savunmaktadırlar (63,64). 

MESANE KANSERLERİNDE EVRELENDİRME 

Tedavi şeklini belirme açısından doğru evrelendtrme büyük önem 

taşnnaktadır. Evrelendlrmedeki llk adını tümörün yüzey el olup olmadığının 

belirlenmesidir. Tümörün derlnllğiııl belirlemede uygulanması gereken yöntem 

trausüretral rezeksıyondur. 

Evrelendırmede ikinci adım ise yüzeye! olmayan tümörlerin agresif 

tedaviden yarar görüp görmeyeceğini belirlemckttr. Bu amaçla invazyon 

derecesi ve yayılını miktarı belirlenmelidir. Lokal yayılını ve organ tutulumunu 

belirlemek için BT, US, MRG den yararlanılabilir. Lenf nodlarına lnvazyonu 

aramak için yapılması gereken pelvlk lenfadenektomidlr. Mesanenin primer 
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lenfatik drenajı perıvezllml, obtutator, hlpogastrık, eksternel il1ak ve presakral 

lenf nodlandır. Bazı hastalarda lenf bezi tutulumu sadece illak bifurkasyon 

altında sınırlı olduğu için lenfadenektoml tanı koymanın ötesinde küratıf de 

olabilmektedir. 

Uzak metastazları belirlemede akciğer grafisi ve kemik sintigragfi

sinden de faydalanılabilir. Yapılan işlem sonucu tiimörün yüzeye! olduğu 

belirlenmiş :ise BT ve kemik sın.tıgraftsl gibi ileri tetktklete gerek yoktur. 

Günümüzde iki ana evrelendirme sistemi kullanılmaktadır. 

Bunlardan birincisi Marshall tarafından 1952 yılıda modifl.ye edilmiş olan 

Jewett-Strong (1946) evrelendirme sistemidir. Dlğerı"ıse Uluslararası Kansere 

Karşı Birleşik Komite (İnternational Union Against Cancer Comittee (UICC)) 

tarafından 1987 yılında"bclirlcnmiş cvrclcndirmc sistemidir. Tablo 2 de her ild 

evrelendtrme sistemi birarada gösterilmektedir. 

Tablo 2:Mesane kanserinde evrelendirme sistemleri 

Bulgular 

Spcsmende tümör yok 

Karsinoma insltu 
Noninvaztv papfiler tümör 

Submukozal ınvazyon 

Yüzeye! adele invazyonu 

Derin adelc tnvazyonu 

Jewett-Strong-Marshall 

Evrelendtrme Sistemi 

Pertvezikal yağ dokusuna invazyon 

Komşu organ tubılumu 

Stagc O 

Stage O 

Stage O 

StageA 

Stage Bl 

Stage B2 

Stage C 

Stage Dl 

Stagc Dl 

Stage D2 

Bölgesel lenf nodu tutulumu 

Uzak metastaz 
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UICC 

Evrelendtrme 

StageTo --·· 
Stage Tis 

StageTa 

StageTl 

.stage T2 

Stage T3a 

Stage T3b 

StageT4 

Stagc N1~3 

Stage MI 



Jcwctt-Strong-Marshall cvrclcndirmc sistemi noninvaziv papillcr 

tümörü ve karsinoma insituyu Stage O olarak kabul etmektedir. Bu UICC 

evrelendirme sistemine göre sırasıyla Stage Ta ve Stage Tis ye karşılık 

gelmektedir. Tümör submukozaya invaze olmuşsa Jewett-Strong-Marshall 

sınıflandırmasında Stage A olurken UICC ye göre Stage Tl olmaktadır. Adeleye 

invaze olan tümörlerde invazyonun yüzeye! yada derin oluşuna göre Jewett

Strong-Marshall evrelendtrme sisteminde sırasıyla Stage Bl ve B2 olarak 

değerlendirilmektedir. Aynı tümörler UICC sınıflandırmasında sırasıyla Stage 

T2 ve T3a olarak smıflandm1maktadırlar. Tümör perivezikal yağ dokusuna 

invazyon göstermişse Jewett-Strong-Marshall sisteminde Stage C olurken 

UICC sisteminde T3b olmaktadır. Tümör pelvik v.iseral yapıya ınvaze olmuşsa 

yada bölgesel lenf nodlarmda tutulum varsa Jewett-Strong-Marshall 

sisteminde D 1 olarak sınıflandırılırken UICC sistemine göre Stage T4 

olmaktadır. UICC sisteminde bölgesel lenf nodu tutulumunda kabul edilen 

bölge kemik pelvıs içinde iliyak bifurkasyonun altında kalan alandaki lenf 

nodlannın durumudur. Lateralde kalan lenf nodlan N smdlarnasına dahil 

edilmemektedir. UICC de Nl, 2 cm ve albnda tutulmuş tek lcnfnodunu ifade 

etmektedir. N2 ise 2 cm den büyük ancak 5 cm den küçük tek lenf nodu 

tutulumunu yada 5 cm den küçük multipl lenf nodu tutulumunu ifade eder. 

N3 ile--5 cm den büyük lenf nodu tutlumu olduğu belirtilmektedir. Uzak 

metastaz yada uzak lenf nodu tutulumu Jewett~Strong-Marshall sisteminde 

Stage D2 iken, UICC sisteminde uzak metastaz varlığı Ml ile belirtilmektedir. 

YÜZEYEL MESANE KANSERİNDE TEDAVİ 

TUR ve fıılgaıizasyon; yüzeyel mesane kanserli hastaların büyük bir 

kısmında TUR yeterli olmaktad:ır. Yalnız mukozaya sınırlı tümörlerde daha 

sonradan adeleye invaze olma oranı başlangıçta submukozayı da tutan 

tümörlere oranla oldukça düşüktür. Bu nedenle özelltlde yüksek gradelt 

tümörler potansiyel agresif olarak kabul edilmelidir. TUR uygulanan yüzeye! 
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mesane tümörlü hastaların %10-15 inde daha agresif tedaviye gerek 

duyulmaktadır. 

Yüzeyel mesane kanserli hastalar TUR sonrası Uk 2 yıl için her 3 
ayda bir, sonraki 2 yıl için her 6 ayda bir ve sonraki dönemde yılda bir 

ststoskopik kontrol programına almrosthdır. Mesane kanseri sonrası üst üriner 

traktüsde kanser gelişmesi oranı %2-5 olduğu. için en azından 2 yılda bir İVP 

çekil.melidir. 

Radyoterapi; yüzeyel mesane kanserlerinde radyoterapi etkisiz 

kalmaktadır. Yeni tümör oluşumunu engelliyememesi yanında radyasyon 

sistiti gJ.bl bir morbidite ile birlikte seyredebilmektedir. Son yıllarda radon, 

altm ve tantal tohumları kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu konudaki 

tecrübe sınırlıdır ve geniş bir kullanım alanı henüz bulmuş değildir. 

Ststcktomi; yüzcycl mesane kanserlerinde sistektomi en çok 

anrezektabl papiller tümörlerde veya :ıntraveZikal kemoterapiye yanıt vermeyen 

karsinoma insitu olgularında uygulanmaktadır. Sistektomi uygulanan 

olgulardaki mortalite oranı aynı yaş grubunda olup, hiçbir malignıtesi 

olmayan sağ1ıklı kişilerle aynı orandadır. 

AdjUYant tedaviler; yüzeyel mesane kanserlerinin standart cerrahi 

tedaviye rağmen progresyon ve rekürrens eğilimi yüksek olduğu için bu 

durumu engellemek amacıyla çeşitli adjuvant tedaviler geliştirilmiştir. Bunlar 

arasında intrakavtter kemoterapi, intrakavtter immunoterapi, Jaser tedavisi ve 

fototerapi sayılabilmektedir. 

Laser tedavisi; Mesane tümörlerinin tedavtsinde çeşitli laser tipleri 

kullanılmıştır. smıth ve Dıxon 1984 yılında küçük volümlü mesane 

tümörlerinde argon laser kullanmıştır. Laser enerjisinin tümörlerde olduğu 

gibi vasküler dokularda da sclektif absorbsiyon özelliğt vardır. Argon laser 1 

cm derinliğe penetrasyon yeteneğine sahip olduğu için sadece küçük volümlü 

tümörlerde kullanılması emniyetlidir. Neodylum-ytrtum-aliminyum .. garvet 

. (Nd-YAG) lascr 4-15 mm derinliğe pcnetre edebildiği için daha büyük volümlü 

tümörleride tahrip edebilmektedir. Ancak argon lasere göre daha 

emniyetsizdir. Laser aynı zamanda TUR uygulanmış büyük tümörlerin 

tabanlarınada uygulanmaktadır. Tümör yatağına fulgarizasyon uygulanma

sına oranla laser uygulaması sonrası lokal rekürrens oranı daha düşüktür. 
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Laser uygulamasının lokal anestezi altında kanama olmaksızın 

yapılabilmesi işlemin cazibesini artırmaktadır. En önemli dezavantajı 

patolojik inceleme için örnek alınamamasıdır. Tüm bunlarla birlikte mesane 

tümörleri tedavisinde henüz tam olarak tedavide yerini almış değtldir (63,64). 

Hidrostatik basınç tedavisi; yüzeyel mesane kanseri tedavisinde 

hidrostatik basınç uygulaması 1978 yıllnda Helm.stein tarafından 

başlatılmışbr. Bu teknikde mesane ya serum fizyolojikle doldurulur yada 

hasta epidural anestezi altındayken transüretral olarak konulan balon 

hastanın dtastolik basıncı üzerinde şlşlrllcrck uygulanır. 5-7 saat arası 

sürdürülen bu basınç etkisiyle mesane tümörün de nekroz meydana gelir. 

Ancak uygulama esnasında mesane rüptürü gibi ciddi komplikasyonların 

olması uygulamanın hiç itibar görmemesine neden olmuştur (63,64). 

İNTRAVEZİKAL KEMOTERAPİ 

Mesane kanserinde tntravezikal kemoterapötık ajanların kullanımı 

son yıllarda büyük ilgi çekmektedir. Mesaneye kolay uyguJanabilirliğt, lokal 

olarak yüksek konsantrasyon elde edilebilmesi, sıstemik yan etkilerill düşük 

olması ve tedavinin etk1nliğlnln kolay değerlendirilme imkanım olması gibi 

faktörler bu tedavi yöntemm,i cazip bale getirmektedir. Bir ajanla başarı _ 

sağlanamadığı durumlarda diğer bir ajanla başarı elde edilebilmektedir. 

Aşağıda son yıllarda sıklıkla kuJlamlan intrakavıter kemotepötJk ajanlardan 

kısaca bahsedJ.lecekttr. 

Thio-tepa ; Modern intravezikal kemoterapi 1960 yılında thiotepanın 

kullanımı ile başlamışbr (57). Thio-tepa nüldeik asit ve proteinlere bağlanarak 

etki gösteren alkall1.a11 bir ajandır. Genellikle 1 mg/ ml dozunda mesaneye 

instile ed.Utr ve 2 saat süreyle mesanede bırakılarak tedavi uygulanır. En sık 

uygulanan dozu 30 mg yada 60 mg thio-tepanın %0.09 NaCI içinde 1mg/1ml 

olacak şekilde uygulanmasıdır. Kullanımı 6-8 hafta boyunca haftada bir. daha 

sonra bir yıl süreyle ayda bir uygulanması şeklindedir. Thio-tepa yüzeye! 

mesane tümörlü hastaların %35 inde komplet, %25 inde ise parsiyel remısyon 
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sağlamaktadır (65). Thio-tepa 198 dalton gtbl düşük molekül ağırlığına sahip 

olduğu için mesane epitelyumundari kolaylıkla emilebtlm.ekte ve buna bağlı 

olarak da myelosupresyona neden olabilmektedir (65). Bu nedenle thio-tepa 

tedav1s1ne alınan hasta yakın hemogram takibine alınmalıdır. Kimyasal sistite 

de neden olabilmektedir. 

Etoglucid { Epodyl) ı Epodyl thio-tepa gibi alkalizan bir ajandır. 

Molekül ağırlığı thlo-tepadan biraz daha fazladır (262 dalton). Mesane 

epitelyumundan daha az oranda emildiği için myelosupresyona daha nadir 

rastlanmaktadır ( 11). % l ilk süspansiyon şeklinde 12 hafta boyunca haftada 

bir daha sonra da ayda bir uygulamayla bir yıla tamamlaD:arak tedavi 

sonlandırılır. Epodyl thiotepaya oranla daha şiddetli kimyasal sistit 

oluşturur. Hastaların %45 inde komplet yanıt alınırken %35 inde parstycl 

yanıt alınmaktadır (l.l). 

Mitomycin C ı Mitomycin C DNA sentezini inhibe eden antibiyotik 

yapısında kemoterapotlk ajandır. Thlo-tepa ve Epodyl den daha fazla 

moleküler ağırlığa sahiptir (334 dalton). Bu nedenle mesane epitelyumundan 

emilime bağlı oluşabilecek komplikasyonlar daha az görülmektedir. İnstlle 

edilen miktarın sadece % l den azı emile bilmektedir. Genelllkle 40mg dozunda 

% 1 lik süspansiyon şeklinde 8 hafta boyunca haftada bir daha sonra ayda bir 

uygulamayla bir yıla tamamlanarak uygulama yapılır. Uygulama sonrası %40 

olguda komplet yanıt ve %40 olguda parsiyel yanıt alınmaktadır (12). 

Mitomoycin C nin yüksek gradeli tümörlerde de etkili olduğu gösterilmiştir 

(12). Mıtomycın C uygulamasına bağlı komplikasyonlar arasında %10-15 

oranında kimyasal sistit ve buna bağlı kontrakte mesane gelişimi ve cildde raş 

tarzında döküntüler sayılabilir (3). 

Doxombicln ( Adrlamycbı) : Doxorubıcın de Epodyl gıbt antibiyotik 

yapısında bir kemoterapötik ajandır., Yüksek moleküler ağ.tlığı nedeniyle (580 

dalton) absorbsiyon minlmal düzeydedir. Yüze~l mesane kanseri tedavisi için 

çeşitli tedavi programlan tarif edilmiştir. Genellikle 50 ııig dozunda % 1 lik 

solusyon şeklinde ayda bir uygulamayla bir yıla tamamlanarak kullanılır, 

Uygulanan hastaların %50 sınde komplet yanıt %35 inde parslyel yanıt 
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alınmıştır (41,57). Nijima ve arkadaşları yaptıkları çalışmada tümör rekürrensi 

ve profilaksi açısından kıyaslandığında Mltomycın C den üstün olduğu 

göstermişlerdir. Doxorubicln uygulanan hastaların küçük bir grubunda 

kimyasal sistit komplikasyon olarak görülmüştür. 

İnterferon : İnterferon antiproliferatıf ve tmmunostimülan 

özelliklere sahiptir. Mesane kanseri de dahil olmak üzere çeşitli tümörlerin 

tedavisinde ant:ı.tümör ajan olarak geniş ölçüde denenmiştir ( Willtams 1988). 

Tortı ve arkadaşları cerrahi eksizyon olmaksızın prim.er tedavide ıntravezilml 

interferonu tek başına kullanmışlar ve %25 komplet tümör rcgrcsyonu 

sağladıklarını bildirmişlerdir. Karstnoma ınsitu olgularında tnterferon 

uygulaması sonrası hastaların l / 3 ünde komplet regresyon sağlanmıştır. 

Ancak bu hastaların sadece yarısında uzun süreli yanıt sağlanabilmiştir. Bu 

sağlanan oranların ıntravezikal BCG ve diğer ajanlardan daha düşük olduğu 

görülmektedir. 

Karsınoma tnsltu tedavisinde rekomblnant ınterferon alfa-2b 

(IFN-A2b) ntn efektif olduğu görülmüştür. Prospektif randomize bir klinik 

çalışmada düşük doz l 10 milyon ünite ) ile yüksek doz ( 100 milyon ünite ) 

ınterferon alfa 2b, 12 hafta boyunca haftada bir, daha sonra aylık 

uygulamayla bir yıl kullanılmıştır (7). Yüksek doz uygulanan karsinoma 

insitulu olgularda 9643 komplet yanıt alınıyorken düşük doz uygulananlarda 

bu oranın %5 olduğu tespit edilmiştir (7). Daha önceden intrakavtter BCG 

tedavisi uygulanıp yanıt alınamayan 9 hastadan 2 si tnterferon uygulamasına 

yanıt vermiştir. Yan etlkisi minimal olup kullanımı kısıtlayan en önemli 

faktör preparatın pahalı oluşudur. 

İnterfcron alfa 2b deha önceden tedavi görmeyen hastalarda daha 

başarılı olurken ( %67) daha önceden herhangi. bir ıntrakavıter tedavi göre 

hastalarda başarı daha düşük olmaktadır (%30) (7). Yüzeyel mesane 

kanserlerinin tedavislııdeki ctkinliğt belirlemede daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

vardır. 
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İNTRAVEZİKAL BACİLLUS CALMETTE-GUERİN (BCG) 

Avirülan bir tüberküloz basili suşu elde etmek için çalışan Calmette 

ve Guerin 1906 yılında virülan bir bovin suşu ile çalışmalara başlamışlar ve 

bu basillerin safralı, gliserinli patates besiyerinde durmadan transfer yapılarak 

üretıl.mesı ile 8 yıl kadar sonra bütün laboratuvar hayvanları ıçın vlrülansın 

kaybolduğunu tespit etmişlerdir. Bu karekterin daima sabit kaldığı 

anlaşıldıktan sonra BCG ( Bacille Calmette-Guerin ) adı verilmiş ve 

insanlarda aşı olarak kullanılması tavsiye edilmiştir. BCG insanlarda ilk defa 

1922 yılında kullanılmışbr ve günümüze değin milyonlarca insan aşılanmışbr. 

BCG aşılamasındaki gaye primer enfeksiyonun patojen olmayan bir bakteri ile 

meydana getirilerek organizmaya tüberküloz alerjisi kazandırmaktır. 

BCG ile aşılanmış 15 yaşından küçük çocuklarda aşılanmamışlara 

oranla lösemi mortalitesının yarı yarıya azaldığı bildırtldikten sonra, neonatal 

dönemde BCG aşısı yapılanların ve yapılmayan çocukların 20 yıl süreyle 

takiplerinde, aşılanan çocuk grubunda özellikle lösemi, lenfoma, santral sinir 

sistemi tümörleri, kemik ve bağ dokusu tümörleri başta olmak üzere tüm 

çocukluk çağı tümörleri insidansında %74 oranında azalma olduğu 

bildirilmiştir (5). Bu gözlemlerden sonra insanlarda melanoma, baş ve boyun 

tümörleri, renal hücreli karsinom, meme kanseri. kolon kanseri, akciğer 

kanseri gibi tümörlerde BCG ile tedavi denenmiş ve regresyonun sağlandığı 

anlaşılmıştır (5 ). 

1976 yılında Morales ve arkadaşlarının Arman Frappier suşunu hem 

intravezikal (120 mg, 50cc İzotonik Nacı içinde), hemde ıntradermal (5mg) 

olarak 6 hafta boyunca haftada bir defa uygulayarak yüzeye! mesane kanserli 

9 hastanın 8 inde rekürrensleri engelleyip, azalttığı görülmesi mesane kanseri 

tedavisinde çığır açmıştır { 1). Daha sonraki çalışmaların çoğunda BCG 

tedavisinin etkinliği gösterilmiştir (2.4,6,8,9). BCG ürolojik olarak klinik 

uygulamada; 

* Tümör free hastaların profllaks1s1 amacıylat 
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* Papiller transisyonel hücreli karsinomlu hastaların rczidüel tümörlerini 

tedavi etmek amacıyla, 

* Karstnoma -ınsitulu olguların tedavisi için kullanılmaktadır. 

Pasteur, Armand Frappier, Tice, Connaugbt, Glaxo, Tokyo, Dutch ve 

Moreau gibi çeşitli BCG suşları mesane kanseri tedavisinde kullanılmıştır. 

Bunların hepsi Pasteur enstitüsünün gellştlrdiğl orjinal suşlann dertveleridJ.r. 

Glaxo ve Dutch suşJann etktnlJğıntn şüpheli olduğunu gösteren çalışmalar 

vardır. Suşlar arasında her ~irim gramdaki BCG organtzmasının dansitesi ve 

viabilitesinde farklılıklar mevcuttur. 

BCG nin ıntravez:lk:al uygulanmasına ilaveten intradermal, ıntra~ 

lezyoner ve oral olarak da uygulanmıştır (9,10,50,58). Çalışmalar oral yolla 

BCG uygulamasının etkili olduğu sonucunu teyit etmemiştir (59). 

İntralezyoner BCG enjeksiyonlarının. şiddetli anatlaktik toksik yan etkilere 

neden olduğu gözlenmiştlr { 34,62). Lamm ve arkadaşları yaphldarı çalışma 

sonucunda ıntraveztkal uygulamaya ilaveten yapılan lntredermal 

immunizasyonun gereksiz: olduğu kanatlne varmışlardır (5). 

İleriye dönük randomize klinik çalışmalarda tümör proftlakstsi 

amacıyla kullanımda BCG Din etkili olduğu görülmüştür (6) .Lamın ve 

arkadaşları yalnız TUR yapılan hastalarda tümör rekiirrensi %42 oranında 

olurken. BCG uygulanan hastalarda bu oranın %17 ye düştüğünü 

göstermişlerdir (2). BCG nin aynı zamanda thio-tepa tedavisine yanıt 

alınamayan hastalarda da etkili olduğu gösterilmitjtir (9. 1 O). Rodrigues ve 

arkadaşları tümör profilakstsindeki etkinlikleri konsunda BCG :ile thıo-tepayı 

mukayese eden bir çalışma yapmışlardır (9). Bu çalışmada BCG kullanılan 

grupta rekürrcns oranı% 10 nun albndaykcn, thio-tcpa kullanılan grupta %40 

olarak bulunmuştur. Tüm çalışmalar beraber değerlendlrıldiğlnde BCG 

profilaksi için kullanıldığında rekürrens oranı %20 civarında olurken BCG 

tedavisi almayan hastalarda (thio-tepa kullanan yada hiç bir tedavi almayan 

hastalar) rekiirrens oranı %80 i bulmaktadır (9,57). 

BCG rezidüel unrezektabl tümörlerin tedavisinde de kullanılmıştır 

ancak rezektabl tümörlerın tedavısınde hiçbır zaman ilk tedavt seçeneği. ~larak 
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düşünülmemelidir (52,61) . Bu konudaki çalışmaların büyük çoğunluğunda 

ortalama %58 lik komplet yanıt elde edilmiştir. Bazı çalışmalarda düşük 

grade ll hastalarda yanıt oranı daha yüksek bulunmuştur ( 13). 

Morales ve arkadaşları BCG tedavlsini standart cerrahi işlemden 

sonraki 10 gün içinde başlatılmasını önermektedirler (1). Bu dönemde 

devamlılığı bozulmuş mesane mukozasının BCG ye geçirgenliğinin arttığı 

düşünülmektedir. Bununla birlikte erken dönemde BCG uygulaması ciddi 

komplikasyonlara neden olabilmektedir. BCG tedavisine başlamadan önce 

standart cerrahi işlemden sonra en az 2 hafta geçmesi gerektiği. kabul 

edilmektedir. 

BCG karsın.oma insitulu hastaların tedavisinde de çok başanlı 

bulunmuştur (17,32,35) . Bu çalışmalarda 1-2 yıllık kısa süreli takipler 

sonucunda komplet yanıt oranı %72 olarak bulunmuştur. İyi yönde yanıt 

ahnması genelUltle hastalardaki iritatJf üriner şikayetlerin kaybolmasıyla 

parelellik göstermektedir. Transüretral prostat rezeksiyonu ile birlikte BCG 

uygulaması prostatlk'üretradaki karstnoma tn.situ olgu.tarının tedavisinde de 

etkili bulunmuştur (32,35). 

BCG tedavtsıyle ilglli uzun süreli çalışmalarda hastaların %50-89 

unda memnuniyet verici yanıtlar alındığı gösterilmiştir. Bu çalışmalarda 

başlang,.çtaki indüksiyon tedavisinde yanıt alınamayan hastalarda daha 

yo~A tedavi rejimlerine yanıt alınabileceği göste!'ilıniştir (Brettonl990, 

Coplenl990, Morales 1986). Coplan ve arkadaşları 6 haftahk BCG tedaVisi 

sonrası pap1ller tümörlü hastalann sadece %34 ünde başarılı sonuç alınırken 

ikinci bir 6 haftalık tedavi daha uyguladıklarında ise ilk uygulamada başarı 

sağlanamayan hastalar arasında %58 lik başarılı sonuç elde ettiklerin 

göstermişlerdir (53). Yine benzer şekilde tedaviye yanıt vermeyen karsinoma 

insitulu olgularda ikinci uygulamaya %38 oranında yanıt alınabilmiştir (53). 

Tedaviye yanıt vermeyen papillcr tümörlü hastaların % 16 smda invaziv 

hastalık gelişirken tedaviye yanıt vermeyen karsinoma insltulu olgularda ise 

invaziv hastalık gelişme oranı %63 olarak bulunmuştur (53). Bu 

araştırmacılar tik tedaviye yanıt alınamayan tüm hastalarda ikinci bir 
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uygulamayı tavsiye etmektedir. Bununla birlikte ilk tedavtye yanıt alınamayan 

papiller tümörlü ve özelllkle kansinoma insitulu hastalar alternatif tedavi 

açısından yakın takip edilmelidir. Catalona va arkadaşları invaziv ve 

metastattk hastalık gelişme riski yüksek olduğu için iki kür tedaviye yanıt 

alınamayan hastalarda mutlaka başka bir alternatif tedavinin düşünülmesi 

gerektiğini savunmaktadırlar (29). 

İki defa BCG uygulamasına rağmen yanıt alınamadığı durumlarda, 

seçilecek alternatif tedavi tümörün türüyle ilgilidir. Eğer hastadaki düşük 

gradeli yüzeye! tümör tedavtye yanıt vermemişse seçilecek tedavi konvanslyel 

konservatif tedavilerden diğer bir tanesi olmalıdır. Eğer yüksek gradell veya 

invaztv tümör yanıt vermemişse düşünülecek alternatif tedavi ise sistcktomi 

olmalıdır. Karshıoma insitulu olgularda BCG uygulaması sonrası hastaların 

sadece %25 ine sistektomi gerekttken. bu oran yalnız standart cerrahi işlem 

uygulananlarda %42 olmaktadır. BCG uygulanan hastalarda slstektomlye 

geçiş süresi ortalama 24 ayı bulurken bu süre, yalnız standart cerrahi işlem 

yapılanlarda 8 ay olmaktadır. 

BCG tedavisinin progresyonu ertelediği g'ôsterilmlştır ancak, adele 

invazyonu veya metastatik hastalık gelişimindeki insldansm anlamlı düzeyde 

azalmadığı. görülmüştür. 

İdame BCG tedavisinin değeri henüz tam olarak beUrlenememtşttr. 

Bununla birlikte ileriye dönük iki çalışmada 3 aylık ve birer aylık idame 

tedavisi sonucunda başarılı sonuçlar alındığı belirtilmiştir (46,53). Bu 

çalışmaların sonuçlan tartışmalıdır, çünkü bu çalışmadaki hastaların hepsi 

yetersiz indüksiyon tedavisi görmüştür. İdame tedavinin geçetltllgtni ortaya 

koyacak başka çalışmalara ihtıyaç vardır. 

İntrazevikal BCG uygulamasının kontrendikasyonlarıda son yıllarda 

belirginlik kazanmıştır. Özellikle aktif tüberkülozlu vakalarda kullanılma

ması. ve eğer mutlaka kullanılacaksa, çok dlkkatll olunması gerekmektedir. 

Konjenital yada akktz bir nedenle ımmun sistem yetersizliği olanlarda, 

lösemide, hodgkin hastalığında, organ transplantasyonu yapılmış kişilerde 
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BCG immunoteraplsl kesinlikle yapılmamalıdır. Ayrıca gebelik ve laktasyon 

dönemlerinde de kullanılmamalıdır. Aktif üriner enfeksiyonun olduğu 

dönemlerde, komplikasyonların görülme sıklığı artması nedeniyle yine 

kullanılmamalıdır. BCG nln cinsel temasla geçtiğini gösteren net bir çalışma 

olmamakla birlikte. BCG uygulamasından sonraki bir hafta boyunca cinsel 

temas esnasında kondom kullanılması önerilmektedir (62). 

İntravezikal BCG uygulaması esnasında tokslk yan etkiler 

görühnektedir. Bu tokslk yan etkilerin gelişmesinde en önemli faktörler BCG 

nin uygulanma tarzı ve BCG uygulama sıklığıdır. BCG nin cild 

lnokülasyonuna bağlı lokal yan etkileri BCG aşı uygulamalarından dolayı çok 

iyi bilinmektedir. Aşıyıı bağlı komplikasyonlar. ülserasyon, lokallze abse 

formasyonu, granüloma yada regıonal lenf adenit ile karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle lmmun sistem yetersizliği olan çocuklarda BCG aşısına bağlı 

slstemlk komplikasyonlar ve Jeneralize BCG enfeksiyonları görülınüştür. 

Tüberküloz profllaksis! için bugüne kadar 1.5 milyarın üzerinde BCG aşı 

uygulaması yapılmış olup, toplam 35 mortalite rapor edilmiştir (13). Bu 

ölümlerin hem~n tamamı sellüler immunite yetersizliği olan çocuklarda 

meydana gelınlştır. 

Kanser tedavisinde görülen BCG ye bağlı komplikasyonlar 

tüberküloz profllaksls! için k11llanılan BCG komplikasyonlarına göre çok daba 

nadir olmaktadır. Kanser hastalarında görülen BCG komplikasyonları ise 

kansere bağlı zayıflamış immun sistemden yada BCG nin intralezyoner 

uygulanmasına bağlı gelışmektedir. Tümöral yapıların artmış 

vaskülarizasyonu nedeniyle intralezyoner enjeksiyonlar intravenöz 

enjeksiyona eşit etkinlikde olmaktadır. 40 C üzerinde ateş, halsizlik, hepatık 

disfonkslyon, karaciğer ve akciğerde granulom formasyonu ıntralezyoner BCG 

uygulaması sırasında geliştiği rapor edilmiştir (62). BCG akciğer kanseri 

tedavisinde lntraplevral olarak da kullanılmaktadır. Bu uygulama esnasında 

hepatık disfonksiyon, kilo kaybı gibi ciddi yan etkiler geliştiği gözlenmiştir. 

Oral BCG uygulaması sonrası hiçbir tokslk yan etki görülmemiştir (58). Canlı 

BCG ıntravenöz enjekte edildiğinde şiddetli tokslk reaksiyonlar geliştiği 
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gösterilmiştir. İntravenöz uygulamanın yapıldığı kanser hastalarında kemik 

iliğinde, karaciğerde, akciğerde. dalakda ve lenf nodlarında granulom 

formasyonu olduğu gösterilmiştir (62). 

Günümüze değin yüzeye! mesane kanserli binlerce hasta BCG ile 

tedavi edilmiştir. İntravezikal tnstilasyonun en etkin uygulama yolu olduğu 

ispatlanmıştır (62). İntralezyoner yada tntravenöz uygulamaya göre çok daha 

az komplikasyon gelişmektedir. 

Kanserli hastalarda intravezikal BCG immünizasyonu sonrası 

gelişen toksik etkileri lokal ve sistemik olarak kategorize etmek mümkündür. 

BCG instilasyon tedavisinin lokal yan etkileri BCG mikroorgantzmasının 

temas ettiği yüzeylerdeki toksik etkiler neticesinde ortaya çıkan durumlardır. 

Bakteriyel sistit, BCG ye bağlı sistit,· mikroskopik yada makroskopik 

hematüri, mesane kon traktürü, granülomatöz prostatit, epididimo-orşit, 

üreteral obstrüksiyon ve renal abse lokal toksik yan etkiler içinde 

değerlendirilmektedir. 

İdrar kültürü pozitif olan bakteriyel sistitlerde, kültür negatif 

oluncaya ve semptomlar kayboluncaya değin antibiyotik tedavisi uygulamak 

gerekmektedir. İki nedenden ötürü antibiyotik tedavisi sırasında BCG 

uygulamasına ara vermek gerekmektedir. Bu nedenlerden birincisi bakteriyel 

sistitle birlikte BCG ye bağlı ~istitin beraber bulunması mesanede şiddetli 

inflamasyona yolaçacak ve buna bağlı olarak da mesanedeki bariyer görevini 

tam olarak yapamayıp mesaneden BCG absorbe edilecek ve sistem1k dolaşıma 

karışacaktır. Böylelikle komplikasyonların rahatlıkla gellşmes1ne ortam 

hazırlanmış olacaktır. İkinci neden ise; BCG basilleri antibiyotiklere karşı 

duyarlı olduğu için antibiyotik uygulaması ile eredike edilebildiklerinden 

an ti tümör etkinliklerinde azalma meydana gelmektedir. İn-vitro kültür 

çalışmalarında BCG mikroorganizmalarını, trimetopr1m sülfometaksozol, 

oflaksozin gibi pek çok antibiyotiğin eredikc ettiği görülmüştür {60). 

BCG ye bağlı sistit tipik olarak hastada pollaküri, dizüri, urgensi 

gibi semptomlarla başlayan. idrar kültürünün negatif olduğu ve mesane 

biyopsisinde akut ve kronik inflamasyon bulgularının tespit edildiği tablodur. 
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Semptomlar genellikle instilasyondan 2-4 saat sonra başlamakta ve 

uygulamadan 6-48 saat sonra sona ermektedir. BCG ye bağlı sistit pek çok 

araştırmacı tarafında BCG tedavisine karşı gelişen normal reaksiyon olarak 

kabul etmektedir. Semptomlar 48 saati geçtiği durumlarda bir sonraki 

instilasyon uygulanmamalı ve semptomların kaybolması beklenmelldJr, 

Hematüri BCG instııasyonu tedavisinin diğer bir lokal yan etkisidir. 

Bu tip hematürilerde genellikle katetertzasyon ya da kan transfüzyonuna 

gerek duyulmamaktadır. BCG tnstilasyonuna bağlı hematüriler sıklıkla geniş 

tabanlı tümör rezeksiyonları sonrasında geliştiğl görülmüştür, 

Kontrakte mesane ıntravez1kal BCG instilasyonun ciddi bir lokal 

komplikasyonudur. Özellikle idame tedavi programındaki hastalarda yada 

multipl TUR geçirip intravezikal kemoterapi tedavisi gören hastalarda 

görülmektedir. Bu tip bir komplikasyonla karşılaşıldığında BCG Jnstllasyon

ları sonl~ndırılmalıdır. Hidrodistansiyon tedavisi uygulanabilir. Yanıt 

alınamayan vakalarda mesane augınentasyonu yapılmalıdır. Kronik fazda 

antıtüberküloz tedavinin etkinliği yoktur ama inflamasyon yada enfeksiyon 

aşamasında kullanımı faydalı olabilmektedir. 

Oran ulomatöz prostatit, epididimo-orşit, üreteral obstrüksiyon ve 

renal abse, BCG ile kontamine olmuş idrarla temas sonrasında geliştiğinden 

lokal yan etkiler içinde değerlendirilmektedir. 

Rektal tuşede BCG ye bağlı gelişen kronik granülomatoz prostatitin 

endurasyonunu prostat kanserinden ayırmak güçtür. Granülamatoz prostatlt 

olgularında prostat spesifik antijen düzeyi sıklıkla yüksektir ve transrektal 

ultrasonda dtffüz hipoekotk alanların görülmesi tipik özelliklerindendir. Tanı 

prostat ince iğne biyopsisi ile konur. Hasta idrar retansiyonu gibi akut 

granülomatöz prostatit bulgularıyla gelirse izoniyazıd 300mg/ gün ve 

rifampisin 600mg/ gün başlanmalı ve tedaviye 3-6 ay süreyle devam 

edilmelidir. Aynı tedavi protokolü epididimo-orşitli hastalar içinde 

kullanılmalıdır. Epididimo~orşıtli olgularda nadiren fistül geliştiği 

görülmüştür. Böyle durumlarda orşiektomi gerekebilmektedir. 

Üreteral obstrüksiyon intraveztkal BCG uygulamasının ciddi 

komplikasyonlarından birisidir. BCG uygulaması sona erdiğinde genellikle 

23 



kendiliğinden gerileme gösterir. Bu tip vakalarda izoniyazid 300mg/gün ve 

rıfatnpisin 600mg/ gün kombinasyonu ile tedaviye başlanmalıdır. Gerilemenin 

geciktiği durumlarda perkutan nefrostomiyle idrar drenajı yapmak 

gerekebilmektedir. Renal abse nadir bir komplikasyon olup vezikoüreteral 

reflüyle (VUR) beraber görülmektedir. Ancak hastada VUR olması kesin 

kontrendikasyon teşkil etmez. Çünkü VUR olduğu halde pekçok olguda 

komplıkasyonsuz tedavi tamamlandığl görülmüştür (34). 

İntravezikal BCG tedavisinin sistemik yan etkileri ateş, halsizlik, 

üşüme-titreme, poomonı, hepatit, cildde raş, artralji, artrit, pansitopeni ve 
sepstsdir. 

Halsizlik, üşüme titreme ve 38.5 C alhnda ateşden oluşan semptom 

kompleksi intravezikal BCG uygulamaları esnasında sıklıkla karşımıza 
çıkmaktadır. Bu semptomlar kombinasyonunun BCG ye karşı gelişen iınmun 
yanıtı temsil ettiğine inanılmaktadır. Semptomlar 48 saat içinde kendiliğinden 

kaybolur. Ancak bazı vakalarda antipirettlder yardımcı olmaktadır. 
Antitüberküloz tedaviye genellikle gerek duyulmaz. Bununla birlikte bu 

seınptomlar sepsis başlangıcı bulguları da olabileceğinden, özellikle 3S.5 C 

üzerıncte ateşi olan hastalar yakın izlenmelidir. Antipiretik uygulamasına 
rağmen 36 saat içinde ateşi düşmeyip 39 c de seyrediyorsa BCG tedavisi 

sonlandırılmalı ve izoniyazid 300mg/gün tedavisine başlayıp, tedavi 3 ay 

sürdürülmelidir. 

Artralji, artrit, cildde raş allerjik reaksiyonlar olarak kabul 

edUınektedır. Antihıstamınik ve antienflamatuvar ajanlarla yapılan tedaviye 

Yanıt alınamazsa izoniyazid 300mg/ gün tedav1s1ne başlanmalı ve bu tedavi 3 

ay sürdürülmelidir. Ve bu aradada BCG tedavisine ara vertlmelldir. 

Granülomatoz pnomoni ve granülomatöz hepatit ıntravezikal BCG 

uygulamasının en şiddetli sistemik komplikasyonlarından.dır· Tanı PA akciğer 
graftst Ve karaciğer ince iğne biyopsisi ile konur. Hastalarda yüksek ateş ve 

genel bir düşkünlük hali vardır. Granülomatöz hepatit olgularında karaciğer 

fonksiyon testlerinde yükselme gözlenir. Her iki komplikasyon durumuocta 

BCG uygulamasına ara verilip .ızoniyazid soomg/gün ve rıfampısın 600mg/gün 
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tedavisine başlanmalıdır. Gerektiğinde 3. antitüberküloz ajan olarak 
etambutol 1200 mg/gün tedavtye eklenmelidir. 

İntravezikal BCG fustilasyonu sonrası gelişen en şiddetli ve hatta 

ölümcül olabilecek komplikasyon sepsisdir. İntravezikal olarak verilen toplam 

BCG dozu, intravenöz lethal doza yakındır. Normalde mesane bariyeri 

ıntravezikal olarak verilen BCG nin absorbe edilerek sistemik dolaşıma 

geçmesini engeller. Ancak üretra yada mesane mukouı.sında epitellze olmamış 
defekt varlığında yada mesane epltelyumunun şiddetli intlamasyonunda bu 

bariyer görev yapamamaktadır. Bu nedenle tntravezikal BCG uygulamalarına 

standart cerrahi işlemden en az ı hafta sonra başlanması gerekmektedir. 

BCG antıtüberküloz ajanlardan izoniyazid, rifampisin, 
para-amtnosalisillkasit, ctambutol ve streptomisine ileri derecede duyarWık 

gösteriyorken. kanam.isin ve gentamisine daha az duyarlılık göstermektedir. 

İn-vitre çalışmalarda sikloserinin BCG ye karşı etkisini S-4 saat içinde 

göstermeye başlayıp 24 saat içinde BCG yı tahrip ettığl gösterilmiştir (60). 

Diğer antltüberküloz ajanlar BCG yi tahrip etmek için 2-7 güne ihtiyaç 
' 

duymaktadırlar. Kısa sürede etkisinin başlaması nedeniyle sikloserın. sepsls 

olgularında hayat kurtarıcı olabilmektedir. Sepsisde sikloserin günde 2 defa 

500 mg dozunda 5 gün süreyle kullanılmalıdır. 

İntravez~ BCG hıstllasyonu ile yapılan çabşmala:r ve buna pare!~~ 

olarak elde edilen bilgiler arttıkça komplikasyonlann görülme sıklığı azalma.ya 

devam edecektir. Günümüzde intraveZikal BCG tnstilasyonu hastaıarm %95 

inde kompltkasyonsuz olarak yapılmaktadır. Önemli olan uygulama esnasında 

ve sonrasında gelişen semptomların BCG ile ilgil.i olup; olmadığının 

belirlenmesidir. BCG ye bağlı gelişen komplikasyonlar tek yada kombine 

antıtüberkülaz ajanlarla tamamen kontrol altına alınıp normale 

döndürüle bilmektedir. 
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HASTALAR VE UYGULAMALAR 

Kasım I 991 ile Haziran 1993 tarihleri arasında primer yada 

rekürrent mesane tümörü olan. biyopsi sonucu yüzeye! transisyonel hücreli 

kars1nom olduğu patojolik olarak ispatlanan. 36 hastayı kapsayan prospektif 

bir çalışma planlandı. Hastaların 33 ü erkek 3 ü ise kadın olup, yaşları 27-77 

arasında değişmekteydi(ortalama 58. 7). Hastalar 5-22 ay { ortalama: 12 ay ) 
' 

takip edildi. 

Hastaların 20 si kliniğimizin poliklinik ünitesine ağrısız intermitant 

makroskopik hematüri yakınmasıyla başvurdu. Geri kalan 16 hastanın 

şikayetlerinin ağırlığını prostatızm sepmtomları oluşturmaktaydı. Tüm 

hastalara İVP, batın US, PA akciğer grafisi, hemograın, rutin kan biyokimyası 

ve sıstoskopt uygulandı. Çalışma grubuna yalnız patolojik sonuçları yüzeyel 

transisyonel hücreli karst.nam olan hastalar alındı. Bu hastaların rutin 
laboratuvar tetkiklerinde, batın US de metastaz düşündürecek bulgular 

bulwımadığı için hiç bir hastaya BT ve kemik sıntıgraftsi uygulanmadı. 

Alınan örneklerin tamamı hastahanemiz patoloji kliniğince 

değerlendirildi. Broders gradelend1rme sistemi kullanılarak gradeleme işlemleri 

yapıldı. Hastalar Jewet-Strong-Marshall evrelendirme sistemine göre 
evrelendirildi, Stage O ve Stage A dışındakiler çalışma kapsamına alınmadı. 

36 hastadan sadece biri rekürrent, diğerleri prlmer olgulardı. 

Rekürrent.olan hastaya daha önceden kliniğimizde mesane tümörüne TUR+ 

Mitomycin C uygulaması yapılmıştı. Bu hastada rekürrens görülmesi üzerine 

hastaya tekrar TUR yapılıp ardından tntrakavlter BCG programına alındı, 

26 



Çalışma grubundaki diğer hastaların hiçbirine daha önceden mesane 

tümörüne yönelik tedavi uygulanmadı . 

Hastaların BCG immunoteraplsi standart cerrahi işlemden 2 hafta 

sonra uygulanmaya başlandı. İmmunoterapide Mycobactertum Bovis'in 

liyofllize atenüe Connaught suşu kullanıldı. Her instilasyonda 50 cc serum 

fizyolojik içinde 9 X 1 O CFU canlı basil içeren. 120 mg BCG verildi. Hastalara 

önce transüretral kateter konulup mesane boşaltıldıktan sonra. 50 cc llk 

solüsyon aynı kateter yoluyla mesaneye instile edildi. Daha sonra bastalaral5 

dakika arayla supine, sağ lateral, prone, sol latcral yatar pozisyonda ve bir 

saat süreyle de oturur pozisyonda beklemesi öğretildi. 2 saatin sonunda _hasta 

idrarını yaparak uyguladığımız içeriği boşaltb. Uyguladığımız maddenin dtlüe 

olmasını engellemek ama~ıyla hastaların hepsine tedavi saatinden en az 8 
saat önce mayi kısıtıaniası yapıldı. 

BCG immunaterapisi birer hafta arayla toplam 6 doz yapıldı. 

Hastaların htçbırtne ıntrakavıter tedaviyle birlikte oral yada ıntradermal BCG 

uygulaması yapılmadı. Hiçbir hastaya idame tedavi uygulanmadı. Yine 

hastaların hiçbirine tedavi öncesi ve sonrası PPD deri testi yapılmadı. Çünkü 

çeşitlı çalışmalarda PPD dert testine yanıtın(+) yada(-) olmasının tedaviye 

verilecek yanıtla bir parelellik göstermediği daha önce yapılan çeşitli 

çalışmalarda göstcI1lm.işttr ( 17 ,45). 

Çalışmaya başlarken hazırladığımız anket çerçevesinde her hafta 

tedaviye gelen hastaların tedaviyle ilgili olan şikayetleri belirlendi. 

Altı hafta boyunca uygulanan tedavınin son dozundan 6 hafta sonra 

başlamak üzere her hastaya 3 ayda bir sistoskopik kontrol yapıldı. Bu 

kontrollar esnasında tümör rezeksiyon alanından, karşı duvardan. mesane 

kubbesinden. arka duvardan ve erkek hastalarda prostatik üretradan biyopsi 

örnekleri alındı. Yine sistostopJk kontrollere geldiği dönemlerde rutin kan 

biyokimyası (özellikle karaciğer fonksiyon testleri), hemogram, akciğer gı-aflsi 

çekilerek hastalar pertyodik olarak takip edildi. 

Hastalarda tedavi boyunca ortaya çıkan enfeksiyonlarda BCG nin 

etktnliğıni azaltan antibiyotiklerden kullanılmamaya çalışıldı. Gerekli 
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olduğunda BCG ye karşı duyarlılığı en düşük· olan Amokstsilin grubu 

antibiyotikler tercih edilmeye çalışıldı. Yine aynı şekilde BCG etkinliğini BCG 

nin matriks ftbrinojentne bağlanmasını engelleyerek azalttığı gösterilen fibrin 

oluşumunu engelleyici ajanları (aspirin. 1ndometazin. ibobrufen) tedavi 

süresince kullanmamaya özen gösterdik (54). 

Çalışmamızda kontrol grubu olarak hiç hasta almadık. Yalnız TUR 

uygulanan mesane tümörlerinde 12 ay sonunda %70 oranında rekürreri.s 

olduğu pek çok çalışmada gösterildiğt tçln. hiçb~ hastaya riske ebned.Jk (64). 
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BULGULAR 

Makroskoplk hematürlyle başvuran 20 haslanm 17 sinde radyolojlk 

olarak mesane kanseri şüphesi uyandıran bulgular mevcuttu (İVP ve US de), 

Diğer 3 hastanın radyolojlk incelemeleri normal olarak değerlendirildi. 

Slstoskoplk incelemede, makroskoplk hematürl ile başvuran hastaların 

tamamında mesane de tümöral proçes şüphesi uyandırıacak lezyon tespit 

edildi. Prostatızm semptomlarıyla başvuran 16 hastada yapılan tetkikler 

sonucunda, açık prostatektomlye uygun olduğıma karar verildi. Bu hastaların 

hiçbirinde preoperatıf mesane kanseri düşündürecek radyolojlk ve klinik bulgu 

yoktu. Prostatı~ semptomlarıyla başvuran olgularda operasyon sırasında 

mesanede net bir tümöral proçes göıiilmese de mesanede vaskuleride artış yer 

yer hlperemlk alanlar, trabekülasyon artışı ve divertlküller tespit edildi. 

Hastaların hiçbirinde mesane tümörü dışında başkaca medlkal problem tespit 

edilmedi. 

Prostatızm şikayetleriyle klınlğlmlze başvuran ve açık 

prostatektomiye uygun olduğuna karar verilen 16 hastaya suprapubik 

transvezikal prostatektomi ameliyatı uygulandı. Bu operasyon esnasında 

klinik olarak rutin uyguladığımız randomtze mesane biyopsi sonucu 

transisyonel hücreli karsinom rapor edilmesi üzerine hastaların hepsine 

tntravezikal BCG immunoterapisi başlandı. Makroskopik hematüriyle 

başvuran 20 hastadan 13 üne TUR uygulanırken 7 hastada tümör tabanı 

geniş olması ve rezektoskopun ulaşamadığı olgularda açık tümör rezeksiyonu 

ve fulgartzasyon ameliyatı yapıldı. 

Çalışmaya alınan hastaların biyopsi örnekleri Broders sınıflandırma 

sistemine göre sınıflandırıldı. Buna göre 22 hastanın grade I (%61), 10 

hastanın grade il (%28), 4 hastanın ise gradelll (% 11) lranslsyonel hücreli 
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karsinom olduğu belirlendi. Jewet-Strong-Marshal evrelendirme sJstemine f!pre 

hastaların evrelendtrilmesi yapıldığında 27 basta stage O (% 75) ve 9 hastanın 

stage A (%25) olduğu tespit edildi. Tablo 3 d~ çalışma kapsamındaki 
tümörlerin grade ve stage olarak sınıflandın1ması görülmektedir. 

Tablo 3 : Tiimörlerin grade ve stagelerine göre sınıflandırılması 

Grade Stage O StageA To~Jaın % 

I 18 4 22 (9661} 

II 7 3 10 (9628) 

III 2 ,2 1 (%1 ll 
Toplam % 27 (9675) 9 (%25) 36 (%100) 

İntravezJ.kal BCG uygulaması sonrası ortalama 12 ay ( 5-22 ay) takip 

edilen 36 hastadan sadece birinde rekünens ve progresyon gözlendi. 

Rekürrens görülmeyen 35 hastanın 34 ü prJmer mesane kanseri :iken I 1 ise 

daha önceden TUR+ Mıtomyctn C tedavisi gören ancak uygulamadan 6 ay 

sonra rekürrens tespit edilen hastadır. İntravezikal Mitomycin C tedavisi 

gören hasta · 13. aydır takip edilmekte olup henüz rekürrens gözlenmemiştir 

(tümör-free). 36 hasta üzerinde yapılan çalışmamızda bir hastamızda 
rekürrens olması nedeniyle. toplam yanıt %97 olarak bulunmuştur. Rekürrens 

tespit edilen hastadan alınan biyopsi örneğinde adeleye ınvazyon tespit 

Tablo 4:Pr1mer yada rekürrent yüzeye! mesane tümörlü 36 hastanın 

ortalama 12 ay takip sonrası bttravezikal BCG uygulaması sonuçlan. 

Tümör-free Rekürrens Tgplam 

Prim.er tümör 34 l 35 

Rekürrent tümör 1 1 

Toplam ( % ) 35 ( %97) l ( %3) 36 (%100) 
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edilmesi üzerine hastaya başka bir konservatıf tedavi denemeksiZin sıstektomi 

önerilmiştir. Tablo 4 de çalışmaya alınan hastalardaki tedaviye yanıt ve 

rekürrens oranlan görülmektedir. 

Çalışmamız boyunca ilk uygulamalardan 4. uygulamaya kadar 

genellikle mesane instilasyonlarıımız komplikasyonsuz devam etti. 4. ve daha 

ileriki uygulamalardan sonra hemen hepsinde mesane iritasyon bulguları 

gözlendi. Bu semptomlar pollaküri ve dizüri tarzında olup intravezikal 

tnstilasyondan 2-4 saat sonra başlayıp 6-48 saat boyunca devam etti. 

Hastaların çok büyük bir kısmında hiçbir medikal müdahele olmaksızın 

şikayetleri kaybolurken birkaç hastada antispazmodilder kullanılarak 

rahatlama sağlandı. 

Uygulamalarımız sırasında 3 hastamızda 38.5 C üzerinde ateş 

_ yükselmesi oldu. Bu hastalardan 2 sinde yüksek ateş ant1piret1k uygulaması 

Tablo 5ı İntravezikal BCG uygulamasına bağlı gelişen komplikasyonların 

muk.a~seli gösterilmesi. 
I.cımı;:nf~4l % Moralgsf l~l ~ Del{ern.ionflfü % Hudson{~2l% Eizlm % 

.Ateş ( 38.5 Cüz.erinde) %2.9 %10 %15 %29 %8,8 

Granuloma.töz prostaiit %1.8 

Pnomoni/Hepaiit %0.7 %2 

Artrit/ Artralji %0.5 %1 %1.5 

Makroskopik Hematürt %1 %89 %5 

Cildde raş %0.4 

üreteraı obstrüsiyon %0.8 %1 %8 

Orşıt / epididimid %0.4 %10 

Kontrakte mesene %0.2 %1 %8 

Renal. abse %0,1 

Hipotansiyon %0.1 

Pmısitopeni %0.1 

Hospitalizasyon %2 %5 %4 %8 %2.7 
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ile 48 saat içinde kontrol altına alındı. Bir hastada ise 6. uygulama sonrası 

gelişen yüksek ateş antipiretiklerle kontrol altına almam.aması üzerine 

hastaya izoniya.zid 300 mg/ gün başlandı. Ateş 5. gün kontrol albna alınabildi. 

Hasta ilacı 3 ay süreyle kullanmaya devam eW. 

Çalışmamız süresince yaptığımız rutin kontrollerde bütün hastaların 

PA akciğer graftleri, kan biyokimyası analiz sonuçları, karaciğer fonksiyon 

testlertt hemogram, İVP sonuçJan normal olduğu görüldü. 

Dünyada pek çok merkezde yüzeyel mesane kanserinde BCG 

uygulaması yapılmaktadır, Bu uygulamalar esnasında görülen; kontraktc 

mesane, üreteral obstrüksiyon, renal abse, hepatit, pnomonı, epididtmoorşıt, 

granulomatöz prostatit, pansitopeni gibi komplikasyonlar bizim çalışmamız 

sırasında görülmedi. Tablo 5 de bizim çalışmamız sırasında ortaya çıkan 
' 

komplikasyonlar diğer merkezlerdeki uygulamalar esnasında görülen 

komplikasyon sıklığı ile mukayeseli olarak verilmiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yüzeyel mesane kanserli hastalarda yüksek oranda rekürrens 

görülmesi, bu durumu düzeltici tedavi yollarını_ araştıran çalışmaların 

başlatılmasına _yol açmıştır. BCG uygulamasından önce pek çok 

kemoteröpetik ajanJa intrakavtter tedavt uygııJanmı.ş ve rekürrensler!n görülme 

sıklığında azalma. olduğu gözlenmiştir. 1976 yılında Morales ve arkadaşlarının 

intrakaviter BCG immunoterapi tedavisi ile yüzeyel mesane kanserlerinde 

rekürrensin azaltılıp, progresyonun önlcnebildiğıni gösteren ilk çalışmasıyla 

bu konuda yeni ufuklar açılmışbr ( 1). 

Morales ve arkadaşlarının yaptığı ilk çalışmadan günümüze kadar 

intravezikal BCG immunotcraplsiyle ilgili pek çok çalışma yapılmıştır 

Tablo 8 : Çeşifü merkezlerde intravezikal BCG uygulaması sonrası alınan 

komplet yanıt (tümör freel sonuçları. 

Komplet yanıt Orta]ama 

Ara§tırmacı Ctümör freel % Takip 

Morales ve ark.( 1) 9660 40 ay 

DeKerııJon ve ark. (16) %67 36ay 

Brosman ve ark. (17) 9694 54 ay 

Schellhamer ve ark. (20) %71 38 ay 

Pansadora ve ark. (26) %85 17 ay 

Eure ve ark. { 44) 9666 39 ay 

Lamın ve ark. (4) 9683 28 ay 

BiZim çalışmamız 9697 12 ay 
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(2, 4, 6, 8, 1 1, 15, 16}. Morales ve arkadaşları çalışmalarında, ortalama 40 ay 

takip sonunda %60 komplet yanıt aldığını yayınlamıştır. Diğer çalışmalarda 

da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bütün çalışmalarda belirgJ.n derecede 

rekürrenslerde azalma görülmüştür. Tablo 6 da çeşitli merkezlerde alınan 

sonuçlar gösterilmektedir. 

1976 yılında Morales ve arkadaşlarının ilk uygulamalanndan bu 

yana çeşitli BCG suşlanyla oral. ıntradermal. ıntralezyoner, lntravezlkal veya 

bu uygulama şekillerinin birarada kullanımıyla farklı sürelerde, farklı dozlarda 

kullanılmıştır (9, 10,50,58). İlk tedavi protokolünde intravezlkal BCG 

uygulamasıyla birlikte ıntradermal inokülasyon ve idame BCG programı, 

günümüzde fazlaca taraftar bulamamaktadır. İdame tedavi uygulanan 

hastalarla, uygulanmayanlar hastalar arasındaki tedavi başarı oranı 

bakımından, anlamlı fark olmadığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir 

(8,28,31,37). Ancak sadece 6 haftalık BCG uygulamasıyla yeterli yanıt 

9=1ınamadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (46,53). Bugün henüz BCG 

tedavi protokollerinde görüş bir1iğl. sağlanmış değildir. 

BCG nin etki mekanizması henüz tam olarak aydınlatılmış değildir. 

Bazı araştırmacılar BCG tedavisine yanıtta inflamatuar yanıtın önemU 

komponent olduğuna inanırlar (21). Bugün BCG mikroorganizmalarmın 

mesane duvarında bulunan doku flbroncktini aracılığı ile mesane duvarına 

bağlanabildiği ve-bağlanma sağlanamadığı takdirde etki gösteremeyeceği tam 
olarak ortaya çıkmıştır (39). Mesane duvarına bağlanma sonrası, mesane 

mukozasının btstoloJtk ıncelenmeslnde mukozada granülomatöz reaksiyonlar 

ve mesane duvarının supepitelyal tabakasında mononükleer hücre 

infiltrasyonu görülür (21). Ancak histolojik değişikliklerin meydana gelmesi ile 

tedaviye alınan yanıt arasındaki ilişki tam olarak aydınlatılmış değildir. 

Biz çalışmamızda, yüzeye! mesane kanserlerinde rekürrenslerin 

görülme sıklığını azaltmak için profilakttk amaçla idame tedavi 

kullanmaksızın, yalnız intraveztkal yolla BCG uygulaması ile tedavt planladık. 

36 hastanın ortalama 12 aylık (5-22 ay) takibi sonrasında sadece bir 

hastamızda 6. ayda rekürrens gördük. Bu hastada Mesane kanseri adeleye 
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ınvaze olduğu, progresyon gösterdiğl için hastamıza sistektomi önerdik. Geriye 

kalan 35 hastamızda rekürrens gözlemedik. Böylelikle %97 oranında komplet 

yanıt elde edildi. Tablo 6 da görüldüğü gtbi bizim bulduğumuz sonuç diğer 

merkezlerin elde ettiği sonuçlardan daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 

Bu farklılıktaki en önemli etkeni, bizim çalışmamızdaki takip süresinin diğer 

merkezlerdeki çalışma gruplarına oranla, daha kısa olmasının rol 

oynayabileceğini düşünmekteyiZ. Biz bugüne kadar aldığımız sonuçları bir ön 

çalışma olarak görmekteyiz. BCG nin bu tarz uygulama ile profilaktik 

etkinliğini belirlemede kesin sonuca varmak için daha uzun süreli takibin 

gerekli olduğu.na ınanmaktayız. 
Çalışmamız sırasında bazı komplikasyonlar gözledik. Ama 

komplikasyonların hiçbiri tedaviyi sonlandırmayı gerektirecek düzeyde değlldi. 

Hastalarımızın büyük bir kısmında uygulama sonrası dizüri, pollaküri gibi, 

mesane iritasyonlan bulguları ortaya çıktı, Bu şikayetlerin çoğunluğu hiçbir 

medikal tedavi uygulamaksızın kaybolurken. birkaç hastamızda 

an tispazmotikler kullanmakla hastaların rahatla rnası .ı,ağlandı. İntravezikal 

BCG uygulaması nedeniyle 1 hastamız dışında hospitallzasyon gerektiren 

hastamız olmadı. Bu hastamızın 39 C ateşi antıpiretik uygulamasıyla 48 saat 

içinde kontrol altına alınamaması üzerine antitüberküloz tedaviye başlandı. 

Böylelikle Be.o tedavisine bağlı olarak sadece l hastada {%2} antitüberküloz 

tedavi uygulamış olduk. Tablo 5'de de görüldüğü gibi intravezikal BCG 

tedavisi uygulayan diğer merkezlerde görülen BCG ye bağlı toksik etkilerden 

kontrakte mesane, üreteral obstrüksiyon, renal abse, hepatıtt pnömoni, 

epididimo-orşit, granülomatöz prostatit, pansitopeni g.ıbi komplikasyonlar 

bizim çalışmamız sırasında görülmedi. Bu şekilde komplikasyonumuzwı diğer 

merkezlerin aksine daha düşük düzeyde olmasını idame tedavi uygulaması 

yapmamamıza, tedaviye başlamadan önce standart cerrahi işlemden sonra 2 

hafta geçmesini beklememize, vakalanmızm birisi hariç hepsinin prtmer 

olmasına ve multiple TUR tedavisi gören hastamızın olmamasına bağlı 

olduğunu düşünmekteyiz. 
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Sonuç olarak yüzeye! transtsyonel hücreli mesane kanseri 

profilaksisinde tntravezikal BCG uygulamasının kolay uygulanabilir, 

emniyetli. etkili bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna vardık. Ancak hiçbir 

zaman TUR yerini alıcak, tek başına yüzeye! mesane kanserleri tedavisinde 

kullanılacak tedavi yöntemi olmayıp, daima adjuvant olarak kullanılması 

gerektığtni önermekteyiz. 

.ı 
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ÖZET 

İdame tedavi uygulamaksızın, yalnız intraveztk.al yolla BCG 

uygulaymak, prtmer yada reküncnt yüzeye! mesane kanserli 36 hastada 
; 

prospektıf bir çalışma yaptık. 33 ii erkek 3 ii kadın olmak üzere yaş 
ortalaması 58.7 (27-77 yaş) olan hastalar ortalama 12 ay (5-22 ay) takip 

edildi. Tedavi esnasında ve sonrasında, tedavinin yarıda bırakılmasına 

neden olabilecek hiç bir komplikasyon görmedik. Sadece bir hastamızda 39 
C üzerinde ateş yükselmesi oldu ve hospitallze edilip antıtüberküloz 

tedavtye başlandı (%2). 36 hastadan sadece bırınde rekürrens ve progresyon 

görüldü. Geri kalan 35 hastada komplet yanıt alındı (%97). 

sonuç olarak intravezikal BCG immunoteraptsinin kolay 

uygulanabilir, em.niyetli, etkili bir tedavı yöntemi olduğu kararma vardık. 

Ancak ytnede standart cenah! tedaviye alternatif olmaktan çok, yapılan 

cerrahi tedaviye adjuvant olarak kullam1ma.sı gerektiğini düşünüyoruz. 
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