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ÖZET

ABSTRACT

Prostat kanseri erkek malignitelerinin en sık görülenidir. Yüksek
PSA ve/veya anormal parmakla rektal muayene bulgusu olan erkeklerde ultrasonografi eşliğinde sistematik transrektal iğne biyopsisi (TRİB) standart tanı yöntemidir. Klasik sekstant (6-kor) TRİB
ile prostat kanserlerinin %35’i atlandığından, bu metot zaman
içinde daha başarılı tanı koyacak şekilde evrilmiştir. Alınan parça
sayısı arttığı gibi, görüntülemede kullanılan gri skala ultrasonografisine alternatif olarak 3D ultrasonografi, Doppler ultrasonografi, kontrast ile güçlendirilmiş Doppler, elastografi, aralıklı harmonik görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme ve 3D manyetik rezonans spektroskopi gibi tanı araçları geliştirilmiştir. Bu teknolojik yatırımın amacı örneklenen kor sayısını azaltarak isabetli tanı konulmasını sağlamaktır. Bugün hedefe yönelik bu biyopsi
protokolleri kanser tanısında iyi alternatifler olmakla birlikte, rutin
uygulamada sistematik ultrasonografi eşliğinde yapılan biyopsilerin yerini almaktan uzaktırlar.

Prostate cancer is the most frequent malignant diagnosis in
men. Systematic biopsy with transrectal gray scale ultrasound
guidance is the main method of detection in patients with elevated serum PSA and/or abnormal digital rectal examination. As this
method may miss approximately 35% of cancers several methods
for improving detection rates have evolved. These include 3D ultrasound, Doppler ultrasonography, contrast enhanced Doppler
ultrasonography, elastography, intermittent harmonic imaging,
magnetic resonance imaging and 3D magnetic resonance spectroscopy. Decreasing the number of biopsied cores and increasing
the accuracy at diagnosis are the two main goals of using these
technologically improved machines. Although these are encouraging adjuncts to better cancer detection, targeted biopsy protocols are still far from replacing systematic biopsies in routine
practice.

Giriş
Prostat kanseri özellikle nüfusu yaşlanan ülkelerde son derece yaygın bir sorundur. Bu kanserin tanısında yapılan prostat biyopsisi ilk
ortaya çıktığı yıllarda yüksek morbidite oranlarına sahipken günümüzde ultrasonografi kılavuzluğunda ofis ortamında uygulanabilen rutin bir işlem haline gelmiştir. 1980’lerin başında piyasaya sunulmasından bu yana, transrektal ultrasonografi (TRUS) biyopsi amaçlı
prostat görüntülemesinin temel dayanağı olmuştur. İşlemin yaygınlığına rağmen transrektal iğne biyopsisi (TRİB) ile ilgili yaygın kabul
görmüş teknik kılavuzlar yoktur.
Geleneksel gri skala TRUS’da kanser odakları bazen hipoekoik lezyonlar olarak görünebilir. Ancak, en hipoekoik alanlar dahi bazen
kanser değildir ve bazı tümörler hiperekojen veya izoekoik olabilir
(1). Bu nedenle, sadece TRUS’da görülen lezyondan alınan biyopsilerde kanseri bulmak her zaman kolay değildir (2, 3). O halde, TRUS’un
prostat hacmi ve prostatın genel görünümündeki informatif değerinin yüksek; ancak hekimi muhtemel tümörden isabetli biyopsi almaya yönlendirmesinin ise suboptimal olduğu söylenebilir. 1989’da tanımlanan klasik sekstant biyopsi tekniğinin prostatın örneklemesinde yetersiz kalması nedeniyle kor sayılarının artırılması ve satürasyon
biyopsileri gündeme gelmiştir (4-7).
Son dönemde radyoloji alanında çoğu doğrudan prostat biyopsisi için geçerli olan birçok gelişme yaşandı. Bunlar üç boyutlu
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“ 3D US, 2D-US ile karşılaştırıldığında
lezyonların saptanmasındaki duyarlığı
anlamlı yüksek bulunurken, özgüllüğü
azalmış, bununla beraber prostat kanseri
tanı ve evrelemesinde kliniği anlamlı
değiştirmemiştir (12).”
ultrasonografi (3D US), renkli Doppler ultrasonografi (CDU), kontrastlı ultrasonografi, manyetik rezonans görüntülemedir (MRG).
Yöntemlerin ortak hedefi örneklenen kor sayısını azaltarak hasta
konforunu artırmak, sistematik biyopsilerdeki işlem ve patolojik inceleme maliyetlerini düşük tutmaktır.

Üç Boyutlu (3D) Ultrason
Üç boyutlu ultrasonografi solid yapıların bütün hacminin görüntüsünü üretebilir. İlk utero-fetal görüntüleme için kullanılmış olmasına rağmen, 3D US karaciğer, (8) meme, (9) ve kardiyovasküler sistem görüntülemesinde de uygulanmıştır (10). Ayrıca 2D ultrason ile
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karşılaştırıldığında intraprostatik lezyonların
tanısında daha gelişmiş algılama göstermiştir (11). 3D US, 2D-US ile karşılaştırıldığında
lezyonların saptanmasındaki duyarlığı anlamlı yüksek bulunurken, özgüllüğü azalmış,
bununla beraber prostat kanseri tanı ve evrelemesinde kliniği anlamlı değiştirmemiştir (12).

Doppler Ultrasonografi
Renkli Doppler ultrasonografi (RDU) tekniğiyle perfüzyon görüntülemesi bileşeni
sağlanmaktadır. Prostat kanserli dokulardaki vaskülarite normal prostat dokusuna göre
artmıştır; aynı zamanda yüksek Gleason skoru olan kanserlerde yüksek vaskülarite derecelerine rastlanmaktadır. RDU, tümör kan
akımını göstererek, hipervasküler nodül tespitinin pozitif prediktif değerini artırır (13).
Ancak, hipervasküler nodüller her zaman
kötü huylu değildir; benign prostat hiperplazisi ya da prostatit gibi benign durumlar da
artmış vaskülariteye neden olabilir (14).
Power Doppler ultrasonografi (PDU)
RDU’ya göre daha düşük seviyelerde kan
akımı algılar ve daha yüksek hassasiyet ile
kullanılabilir (15). PDU güdümlü lezyon hedefli biyopsi rastgele sekstant biyopsi ile birlikte uygulandığında kanser tespitini artırmış; ancak tek başına kullanıldığında yetersiz kalmıştır (16).
Duyarlık aralıkları gerek RDU gerekse
PDU’da geniş olmakla birlikte (sırasıyla %4387 ve %17-92), RDU’da daha yüksek gibi görünmektedir. İki yöntemin özgüllükleri arasında bir fark yoktur. Doppler US cihazlarının
görüntü kaliteleri arsındaki fark ve öğrenme
eğrisinden doğan kişisel farklara yayınlarda
fazla değinilmemiştir. Prostatın anterior kesiminin değerlendirilmesinde yanlış-pozitiflik
oranı yüksektir. Yine hastanın üzerine yattığı taraftaki prostat dokusunun kanlanması
da değişebilmektedir. Doppler çalışmalarının genellikle radyologlar tarafından yayınlandığı da göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husustur (13).

Kontrastlı Doppler Ultrason
RDU’nun tümör çevresindeki damar perfüzyonunun görüntülenmesindeki göreli kısıtlamaları nedeniyle ultrason kontrast ajanları geliştirilmiştir. Mikrovasküler sisteme nüfuz eden bu kontrast ajanların çoğu gaz içerisine hapsedilmiş 10 μm’den küçük çapta mikro-kabarcıklardan oluşur. Bu ajanların çevredeki kan bileşenleriyle göreli akustik uyumsuzluğu sinyalin güçlenmesine yol
açar (17, 18). Bu da sadece Doppler ile tespit edilemeyen küçük damarların sinyallerinin de yakalamasını sağlar.
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“Prostat kanserinin doğru
lokalizasyonu endorektal
bobin kullanımıyla TRUS ve
parmakla rektal incelemeye
göre artmasına rağmen, MRG
hala düşük genel özgüllüğü
olan bir tanı aracıdır (30).”
Kontrastlı [2,5 gr Levovist® (%99,9 galaktoz ve %0,1 palmitik asit)] Doppler ultrason ile prostat kanseri tanısında duyarlık %38’den %85’e yükseldiğini; özgüllüğün ise yaklaşık %80 olduğunu bildiren
yayınlara rağmen (19); kimi yazarlar hipoekoik nodülün benign-malign ayırımının bu yöntemle her zaman güvenilir şekilde yapılamadığını bildirmişlerdir (20).
Avusturya’dan Pelzer ve arkadaşları ortalama PSA’sı 6,2 ng/ml olan 380 gönüllünün
taramasında kontrastlı PDU kılavuzluğunda alınan biyopsilerle sistematik alınan biyopsileri karşılaştırmış ve tüm gruptaki
kanser tanısında kontrastlı Doppler US lehine (%32,6’ye %17,9; p<0,01) bir fark görmüşler; ancak PSA’sı 4-10 ng/ml arasında
değişen hastalarda önemli bir farkın olmadığını (sırasıyla %27,4’e %27,6) da bildirmişlerdir (21).

Elastografi
TRUS zeminindeki diğer bir yaklaşım
da prostatın rijidite ve elastisitesinin değerlendirildiği elastografidir. Bu yöntemde transrektal prob ile prostata bastırılır ve doku gerginliği ölçülerek prostatik lezyonlar tanımlanmaya çalışılır (22).
Parmakla rektal incelemede olduğu gibi
şüpheli sertlikler tespit edilir. 137 hastanın dahil edildiği bir çalışmada transrektal
renkli Doppler US kılavuzluğunda elastografi ile tespit edilen odaklardan alınan biyopsiler ile klasik sekstant biyopsiler karşılaştırıldığında, hedefe yönelik biyopsilerde daha fazla kanser tespit edilmiştir
(Odds oranı 1,82) (23). Gleason skoru yüksek (8-10) olanlarda anormal renkli akım
daha belirginken (Odds oranı 4,12-10,61),
anormal elastografi bulguları tüm Gleason
derecelerinde aynı bulunmuştur. Tek merkezli prospektif diğer bir çalışmada ise radikal prostatektomi planı yapılmış hastalara TRUS eşliğinde elastografi hedefli biyopsi yapılmış ve biyopsi sonuçları prostatektomi spesimeninin patolojik incelemesinde görülen kanser odakları ile

karşılaştırılmıştır (24). Buna göre elastografiyle alınan biyopsilerde pozitif öngörü
değeri %87,8, negatif öngörü değeri %59,
duyarlık %75,4 ve özgüllük %76,7 olarak
hesaplanmıştır. Özgüllük lezyon çapı 5
mm’nin üzerine çıktığında %80’e ulaşmaktadır.

Aralıklı/Harmonik Görüntüleme
Aralıklı/harmonik görüntüleme tekniğinde kontrast madde enjeksiyonu ile birlikte
ardışık olarak yüksek yoğunluklu ve düşük
yoğunluklu ultrasonografi uygulanır (25).
Yüksek yoğunluklu ultrasonik dalgalar kontrast ajanları taranan düzlemde parçalar, düşük yoğunluklu ultrasonografi esnasında da
reperfüzyon gerçekleşir. Yüksek yoğunluklu dalgaların etkisinin hemen öncesinde ve
sonrasında alınan görüntülerde kontrast dağılımı hassas bir şekilde ölçülerek karşılaştırılır. 301 hastalık bir seride bu teknikle kanserli dokuların hedefe yönelik biyopsilerde yakalanma oranı gri skala US eşliğindeki sekstant biyopsilere göre iki kat daha yüksek bulunurken, standart kontrastlı Doppler US’ye
göre minimal avantaj izlenmiştir (26).
Kontrastlı Doppler US bazlı teknoloji halen en umut vadeden biopsi kılavuzluğunu
sağlamaktadır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
prostatik, periprostatik ve pelvik anatomik
yapıların ayrıntılı değerlendirilmesini sağlar. MRG’nin kullanıma girmesinden kısa bir
süre sonra prostat kanseri lezyonlarının bulunduğu periferal bölgedeki T2 sinyal yoğunluğunun düşük olduğu görüldü (normalde periferal bölgede T2 sinyal yoğunluğu yüksektir) (27). Ancak, bazı tümörlerin
MRG’de izointens oluşu duyarlığı sınırlandırmaktadır. Ayrıca, kanama, prostatit, skarlaşma, radyoterapi, kriyoterapi, hormonoterapi gibi durumlarda da düşük T2 sinyal
intensitesi görülmektedir (28, 29). Prostat
kanserinin doğru lokalizasyonu endorektal
bobin kullanımıyla TRUS ve parmakla rektal
incelemeye göre artmasına rağmen, MRG
hala düşük genel özgüllüğü olan bir tanı
aracıdır (30).
MRG eşliğindeki biyopsiler hala deneme
aşamasındadır. Beyersdorff ve arkadaşları
başarılı sonuçlar yayınlasalar da tekniğin fazla zaman alan, özellikli enstrüman gereksinimi fazla olan ve hastanın hareketiyle kolaylıkla etkilenen bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir (31). Çeşitli grupların bu dezavantajları ortadan kaldırabilecek robot manipülatörler geliştirme yönünde çalışmaları vardır (32).
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“Üç boyutlu MRS ile
hedeﬂeme, özellikle daha önce
negatif biyopsisi olan yüksek
PSA değerli hastaların sonraki
TRUS biyopsilerinde verimi
olumlu yönde etkilemiştir.”
Üç Boyutlu Manyetik Rezonans
Spektroskopisi
Üç boyutlu manyetik rezonans spektroskopisi (3D MRS) prostat hücresi içindeki özel
metabolitlerin rezonanslarının hassas ölçümüne izin verir. 3D MRS prostat kanseri
hücrelerinde kolin değerlerinin kreatin değerlerinden görece yüksek ve hücre içi sitrat düzeyinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Dokulardaki hücre içi ölçümler
“(kolin+kreatin)/sitrat” formülünde hesaplanarak, prostat kanseri odakları normal dokudan ayırt edilebilmektedir (33). Casciani
ve arkadaşları endorektal bobin MRG’yi
3DMRS ile birlikte kullandıklarında duyarlığın %76’dan %95’e, özgüllüğün ise %56’dan
%81yükseldiğini bildirmişlerdir (34). Ayrıca,
3D MRS görüntüleme incelemeleri ve metabolik veri kanserli bölgelerin örneklenebilmesi için TRUS görüntülerine de aktarılabilir (35).
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Yukarıdaki radyolojik gelişmelerin birçoğu TRUS eşliğinde sekstant biyopsi ile birlikte kullanıldığında genel kanser tanısında iyileşme sağlarken, tek başına kullanıldıklarında pek azı tanıyı kolaylaştırır. Bu teknolojilerin amacı, klinik olarak anlamlı kanserlerin
atlanmasını önlerken alınan biyopsi örneği
sayısını da en aza indirmektir.
Doppler ultrasonografi, 3D US, kontrastlı Doppler, elastografi, MRI gibi yeni

görüntüleme teknikleri ve MRS prostat kanseri tümörlerinin tespitinde yardımcı olabilir.
Hedefe yönelik biyopsi ile doğru kanser tanısı
ve hastanın işleme olan toleransı artırılabilir.
Çok kordan alınan biyopsilerin günümüzdeki
popülerliğine rağmen biyopsi protokollerinin
prostat volümüne göre hastaya özel hale getirilmesi kanser tanısında handikap oluşturmadan gereksiz kor sayısını düşürebilir.
Günümüzde sistematik prostat biyopsileri düşük riskli hastalık için gerek tanı gerekse takipte en güvenilir yöntemlerdir. İlk biyopsinin Gleason skorunu %27-35 oranında
düşük tanıyabileceği göz önüne alındığında özellikle aktif izlem protokollerinde tekrar biyopsiler tedavinin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Prostat kanserinin heterojen çok odaklı yapısı kanserin gelecekteki
davranışını gösteren güvenilir moleküler belirteçler üzerinde uzlaşma sağlanmasını engellemektedir. Klinik olarak önemli kanserin tanınmasında duyarlığı en yüksek yöntemi bulmak araştırmacıların ortak hedefidir.
Radyolojik gelişmelerin kılavuzluğunda hedefe yönelik biyopsiler bu amaca ulaşmada
önemli katkı sunabilir.
Açıkçası, bilim camiası prostat kanserine yeterli ilgiyi göstermektedir. Bu da tedavi edilebilir ve iyileştirilebilir yaygın bir hastalık olan prostat kanserinin saptanma, tedavi ve uzun dönem sonuçlarının iyileştirilmesindeki gelişmelerin devam etmesini sağlayacaktır.
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