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ÖZET
Mesane kanseri sıklıkla yüzeyel tespit edilen bir patolojidir.
Yaklaşık 100 yıldır mesane tümörü transüretral rezeksiyonu yüzeyel mesane tümörü tanısı ve tedavisinde altın standarttır. Bazı
standartları oluşturulmuş olsa da başarısı değişkenlik gösteren
bir tedavidir. Özellikle tedavinin zorlaştığı dev tümörlerin cerrahisinde standart tedaviye ek bazı teknikler ve teknolojiler gelişmeleri kullanmak önerilebilir. Bunlar arasında bipolar rezeksiyon, bütün (en block) rezeksiyon ve ikinci rezeksiyon sayılabilir. Bunlar içinde sadece ikinci TUR’un büyük yüzeyel mesane
tümörlerinin tedavisindeki yararı ortaya konulabilmiştir. Diğer
yöntemlerin uygulanabilirliğini göstermek ve dev tümörlerin rezeksiyonundaki sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili literatürde yeterli çalışma mevcut değildir ve bu alanda yeni geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.

ABSTRACT
Bladder cancer is pathology often detected superficially. About
100 year transuretral resection of bladder tumor has been the
gold standard for diagnosis and treatment of superficial bladder tumors. Although some standards have been defined, there
are variations in the success of treatment. Especially in some of
difficult giant tumor surgery, in addition to standard therapy it is
recommended to use the developments in techniques and technologies. Bipolar resection, en block resection and the second resection can be used for this purpose. Among these, second TUR in
the treatment of large superficial bladder tumors shown to have
benefit. There aren’t enough studies available in the literature
that demonstrates applicability of other methods and about the
resection problems of giant tumors, so new studies with larger
series are needed in this area.
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esane kanseri erkeklerde en sık görülen tümörler içinde dördüncü, genel tümör sıralamasına bakıldığında
beşinci sırada yer almaktadır (1). Mesane kanseri, seyri çok değişkenlik gösteren heterojen bir kanser tipidir.
Tümörlerin ortalama %70’i yüzeyel (kas invaziv olmayan) olarak karşımıza çıkar. Yüzeyel mesane tümörü vakalarının yaklaşık %70’i mukozaya (Ta), %20’si lamina propriaya (T1) sınırlı ve %10 kadarı mukozaya sınırlı, yüksek derecesi (grade) olan karsinoma insitu (CİS veya
Tis) şeklinde görülür (2).
Yüzeyel mesane tümörü yüksek rekürrens oranlarına sahiptir ve 5
yıl içinde bu oran düşük riskli grupta %31 iken yüksek riskli grupta
yaklaşık %78’e çıkmaktadır. Rekürrens hastalık açısından en önemli
risk faktörleri önceki nüksler, nüks oranı ve çok odaklı tümör varlığıdır. Bunun yanında evre, derece, tümör boyutu ve TUR kalitesi önemli parametrelerdir (3,4).

Teknik
Beer tarafından 1910 yılında tanımlanmasından beri kas invaziv olmayan mesane tümörünün tanısı ve tedavisinde öncelikli standart
tedavi mesane tümörü transüretral rezeksiyonu (TURMT) olarak kabul edilmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri mesane tümöründe doğru ve hassas evrelemenin hastanın tedavisi ve prognozu açısından belirleyici olmasıdır (5).
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Genel olarak TURMT operasyonunun iki önemli amacı vardır.
Bunlar; tümörün histolojik tipini, derecesini ve evresini ortaya koyabilmek için yeterli doku sağlamak ve görünen tüm tümörleri rezeke
etmektir. Kaliteli bir TURMT operasyonu için iyi bir planlama yapılmalıdır. Bu amaçla başlangıç sistoskopisi detaylı yapılarak bir mesane diyagramına kaydedilmesi daha sonraki takipler açısından önem taşımaktadır. Rezektoskopla giriş sırasında direk görüş obturatoru kullanılarak hem üretral travmadan sakınılır hem de üretra ve mesane
boynu değerlendirilebilir. TUR sırasında yeterli görüntü kalitesi, 30 ve
70 derece optikler gereklidir. Tüm mesane bu donanımlar kullanılarak öncelikle trigon ve üreter orifisleri çevresi ve sırasıyla sağ, sol yan
duvar, mesane kubbesi ve mesane ön duvarı şeklinde sistematik olarak taranmalıdır. Aşırı dolu bir mesanede mesanenin bazı bölgelerini ve küçük tümöral lezyonları görmek zor olabilir, dolayısıyla sistoskopi sırasında aşırı gerginlikten kaçınılmalı ve zaman zaman boşaltılıp, tekrar doldurulmalıdır. Mesane ön duvarı ve kubbesinin sistoskopisinde değişik açılarda lensler (örn: 70°,120°) kullanılır ve elle suprapubik bölgeden bastırma manevraları yardımcı olabilir (6).
Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzlarına göre, tam ve doğru TURMT
cerrahisi hastaların prognozu açısından önemlidir. Yüzeyel mesane
tümörü transüretral rezeksiyonunda (TUR) amaç doğru tanı ve görünen tüm lezyonların rezeksiyonudur. Rezeksiyon stratejisi tümörün
boyutuna bağlıdır. Küçük lezyonlar (<1 cm.), lezyonla birlikte taban
mesane duvarından bir miktar dokuyla birlikte bütün halinde rezeke
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edilebilir. Bazı uzmanlar daha önce TaG1 patolojisi almış, küçük ve düşük grade görüntüsü olan lezyonlarda derin rezeksiyonun
gerekli olmadığını belirtmişlerdir. Büyük lezyonlar, tümörün ekzofitik kısmı, detrusör kasıyla birlikte tümör tabanı ve rezeksiyon alanının çevresini içerecek şekilde parçalar halinde ayrı ayrı rezeke edilmelidir. Bu parçalar
patoloji uzmanına doğru tanı açısından ayrı
kaplar içinde gönderilmelidir. Yine dokuda
bozulmaları engellemek için bu rezeksiyonlar sırasında koterizasyondan mümkün olduğu kadar sakınılmalıdır (7).
Wiesner ve ark. güzel resimlemelerle mesane tümöründe TUR tekniğini gözden geçirdikleri çalışmaya göre, rezeksiyona başlamadan önce mesane kapasitesinin ölçülmesi tekrarlayan rezeksiyonda önemlidir.
Rezeksiyon sırasında mesane yarı dolu tutulur. Büyük papiller lezyonların rezeksiyonu antegrad (loop tümör arkasına yerleştirilip öne çekilmesi) olarak tümörün üst sınırdan başlanarak tümör pedikülüne doğru parça parça ilerlenerek yapılır. Bazı küçük
pediküllü büyük papiller tümörlerde retrograt olarak bir kerede bütün rezeksiyon yapılabilir. Rezektoskopun loopu tümör pedikülünün önüne mukoza üzerine yerleştirilir. Pedikül loopun dikkatli retrograd hareketiyle kesilir ve daha sonra tümör tabanının
antegrad olarak kesilmesiyle rezeksiyon tamamlanır (8).
Solid, villusları küçük veya villusları uzun,
pedikülü kalın dev tümörlerde tümör üst sınırını seçmek her zaman kolay olmayabilir.
Bu durumda rezeksiyona kanama kontrolünün kolay yapılabileceği kenardan başlanır.
Başlanan kenardan tümör tabanına kadar
inilir. Tabanda oluşturulan klivajdan yararlanılarak kalan tümör dokusu da aynı seviyeye
kadar rezeke edilir. Taban rezeksiyonu yine
mesane boş iken yapılmalıdır (9).

Komplikasyonlar
TURMT ortalama %5 gibi düşük komplikasyon oranlarına sahip bir operasyondur
(10). Komplikasyon oranları büyük (>5cm),
multiple ve mesane kubbesinde yerleşmiş
tümörlerde daha yüksektir. En fazla karşılaşılan komplikasyon %2.3-3.5 oranlarında görülen kanamadır. Gecikmiş kanamalar
operasyon sonrası berrak idrar görecek kadar titiz bir hemostaz ve mesane spazmalarının azaltılması ile engellenebilir (11,12).
Hamasaki ve ark.’ları her ne kadar az sayıda
hastayla yapılmış olsa da dev mesane tümörlerindeki cerrahi sorunları ortaya koyan literatürdeki tespit edebildiğimiz tek makaleye
imza atmışlardır. Bu çalışmaya göre dev mesane tümörlerinde TURMT yaparken karşılaşılan en önemli problemler, fazla miktarda
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kan kaybı ve operasyon süresinin uzamasıdır. 50 gr.’dan fazla rezeke edilen tümörü
olan 6 vakada yaptıkları çalışmada ortalama operasyon süresi 300 dakika ve ortalama kan transfüzyon oranı 202 ml olarak tespit etmişlerdir (13). Her iki problem aslında
birbirini doğuran problemlerdir. Tümör boyutu ne kadar artarsa hem kanamadan dolayı hemde mesane kapasitesinin azalmasından dolayı cerrahi süre uzayacak ve bunun
sonucu daha fazla kanama olarak karşımıza
çıkacaktır. Bu problemler üzerinden dev tümörde TURMT’yi değerlendirecek olursak,
uzun cerrahi süre TUR sendromu gibi komplikasyonları da beraberinde getirecektir. TUR
sendromu TURMT cerrahisinde %2 oranında
görülse de uzun cerrahiyle birlikte artan sıvı
emilimi hiponatremi ve intravasküler hemolize neden olabilecektir (14). Bipolar elektrorezeksiyonun büyük prostatlarda dahi TUR
sendromu riskini bertaraf ettiği gösterilmiştir (15). Henüz yapılmış bir çalışma olmasa
da uzun süren dev mesane tümörü rezeksiyonunda bipolar rezeksiyonun monopolar elektokoter rezeksiyona göre izotonik sıvı
kullanımı ile TUR sendromu açısından avantajlı olacağı düşünülebilir. Bipolar rezeksiyonun mesane tümöründe kullanımıyla ilgili az
sayıda çalışma bipolar rezeksiyonun uygulanabilir ve iyi tolere edildiğini gösterse de
komplikasyon avantajları ve etkinliğiyle ilgili
yeni geniş randomize çalışmalara ihtiyaç vardır (16–18).

Bütün Halinde (en block)
Rezeksiyon
Büyük mesane tümörlerine yapılan
TUR’un bir başka problemli noktası, tümörün parça parça çıkarılmasının onkolojik açıdan ne kadar doğru olduğudur. Çünkü bu işlem sırasında birçok tümör hücresi mesane
içine saçılmaktadır. Birçok çalışma mesane
tümöründe tohumlanma (seeding) yoluyla
oluşumu göstermiştir (19,20). Bu düşünceden yola çıkarak, büyük tümör dokularının
da bütün olarak (en block) çıkarılması amacıyla bazı çalışmalar yayınlanmıştır. Saito
mesane boynunda holmium lazer ve mesanede bıçak elektrotla, Ukai ve ark.’ları J şeklinde elektrotla, Zu ve ark.’ları holmium lazerle bu tekniği uygulamışlardır. Fakat bu
çalışmalardan yalnız Ukai ve ark.’ları TURBO
(Transurethral resection in one piece) adıyla tanımladıkları teknikle 55 mm boyutlarına kadar büyük papiller yüzeyel tümörlerdeki başarısını incelemiştir, dolayısıyla bu tekniğin daha büyük (dev) tümörlerdeki uygulanabilirliği halen net değildir (21-24).

İkinci TUR (reTUR)
Hamasaki ve ark.’larının çalışmasında altı
hastanın üçünde radikal bir TURMT ile hastaların mesanesi korunabilmiş ve bir vakada 59 ay boyunca rekürrens görülmemiştir.
Kalan 3 hastanın kas invaziv tümör olması
dev yüzeyel mesane tümöründe TURMT’nin
önemini ortaya koymuştur. Bu makalenin
sonucunda yazarlar Grade 3 bileşeni olmayan dev yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde ikinci TURMT’nin uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir (13). Mesane tümörü
transüretral rezeksiyonu ile ilgili kılavuzlarda ve yayınlardaki önerilere rağmen oldukça fazla sayıda hastada rezidü veya gözden
kaçan tümör görülmektedir. Rezidü tümör
oranının %28.5- %78 gibi geniş bir aralıkta
gözlenmesi ilk yapılan TURMT operasyonları
arasındaki kalite farkını gösterebilir (25-30).
Herr ve Donat yüzeyel mesane tümöründe
TUR kalitesi üzerine yazdıkları bir derleme
makalesinde 1312 vakadan oluşan serilerinde %51-78 oranında rezidü tümör tespit etmişlerdir. İlk TUR operasyonunda pTa tespit
edilen vakaların %15’inde tekrar rezeksiyonda daha invaziv (pT1,pT2) tümör saptanmıştır. Bir üroloğun iyi bir başlangıç TURMT yaptığını söyleyebilmek için rezidü tümör oranının % 0’a yaklaşması, ilk örneklerinde detrusör içermesi ve ikinci operasyondan yeni bir
bilgi elde etmemesi gerektiğini belirtmişlerdir (25). Özellikle dev boyutlardaki tümörlerde bu durumla karşılaşmak daha olağan
görünmektedir. Avrupa Üroloji Derneği kılavuzlarına göre, birden çok ve/veya büyük
tümörlerin olması nedeniyle ilk TURMT yetersiz olduğunda veya patologların kas dokusuna rastlayamadığı durumlarda ikinci bir
TUR gereklidir. Buna ek olarak ikinci bir TUR
yüksek dereceli (grade) kas invaziv olmayan
veya ilk TUR patolojisi T1 saptanan vakalarda da önerilmektedir. İkinci TUR’un süresi
ve şekliyle ilgili bir fikir birliği henüz olmasa da araştırmacıların çoğu ilk TUR’dan 2-6
hafta sonra yapılmasını önermektedir ve işlem mutlaka primer tümör alanlarını içermelidir (7).

Sonuç
TURMT mesane tümörünün tanısında ve
tedavisinde günümüzde altın standart olan
bir yöntemdir. Fakat literatür incelendiğinde
görülen yüksek rezidü ve gözden kaçmış tümör oranları teknikle ilgili standardizasyon
problemlerinin halen mevcut olduğunu göstermektedir. Dev Ta tümörlerin özelliği iyi bir
TURMT işlemi ile tedavi olabilme ve mesanenin korunabilme şansı olmasıdır. Fakat tümör boyutuyla ilgili teknik zorluklar bu grupta başarıyı düşürebilecek bir durumdur. Böyle
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büyük tümörlerin TUR’u sırasında oluşabilecek kanama gibi problemler görüşü bozarak
cerrahi süresinde uzamaya ve rezidü tümör
olasılığında artmaya neden olabilmektedir.
Dev tümör cerrahisiyle ilgili bu gibi sorunların

çözümünde bipolar rezeksiyon gibi teknolojik yeniliklerin yanında TURBO gibi yeni rezeksiyon tekniklerinin yararlı olabileceği düşünülebilir. Fakat bu hasta grubunda bu tekniklerin uygulanmasıyla ilgili yeni randomize,

geniş hasta gruplu çalışmalara ihtiyaç olduğu
açıktır. Tüm bunların yanında dev Ta tümörlerin tedavisinde rezidü tümör oranlarının azaltılması ve evreleme doğruluğu açısından 2-6
hafta içinde ikinci TUR (reTUR) yapılmalıdır.
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