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Radikal Sistektomi

• Altın Standart

• 5 yıllık sörvi %50



Erken Sistektomi



Neoadjuvan Kemoterapi

• Mikrometastaz yükü az iken

• Kemoterapinin tolerabilitesi daha iyi

• Morbiditeyi arttırmıyor

• Sadece sisplatin kombinasyonlu tedaviler 
(monoterapi bu anlamda denenmemiş)

• Tedavi sonrası pT0N0 ise genel sörvi çok iyi



Kötü tarafı ne?

• Cevap vermeyene gereksiz bir toxisite
veriyoruz

• Mikro metastaz yoksa overtreatment oluyor

• 5 yıllık sörviyi %5 arttırıyor

• MVAC ve CMV kullanılmış

• Gemsitabin/sisplatin ile ilgili RCT yok



Preoperatif XRT

• Eski retrospektif çalışmalarda faydası yok

• Yeni retrospektif çalışmalarda ise T0’a 
downstaging %57

• CT3 tümörlerde ise %59 downstaging

• Down staging olması PFS’ı uzatıyor

• Randomize çalışmalarda ise bu avantaj 
gözlenmemiş





Radikal Sistektomi

• Halen altın standart

• Yaş

• Performans durumu

• Komorbidite

• 80 yaş üzerinde morbidite yükselirken 
mortalite aynı kalıyor

• 3 ay içinde yapılmalı



Extended lenfadenektomi

• Standart ( external ve internal iliac, obturator, 
presakral)

• Aortik bifurkasyon, common iliac, üreteri
çarprazladığı yerin medialine kadar, lateralde
genitofemoral sinir, caudalde circumflex iliac
vene Cloquet lenf nodlarına kadar)

• En az 10 lenf nodu çıkarılmalı



Sexual preserving teknikler

• Prostat koruyucu

• Kapsül koruyucu

• Seminal vezikül koruyucu

• Sinir koruyucu





Laparoskopik/Robotik

• Daha az kan kaybı

• Daha az hastanede kalış süresi

• Daha uzun operasyon süresi

• Maliyet



Diversiyon

• Kondüit?

• Ortotopik?



Kondüit

• Üretral tümör varsa

• Birden fazla lenf nodu tutulu varsa

• Nörolojik/psikiyatrik bozukluklar

• Sınırlı yaşam beklentisi

• Azalmış karaciğer ve böbrek fonksiyonu



Mesane Koruyucu Tedaviler

• TURBT

• Tek başına yapılmamalı

• Ancak hasta radikal sistektomi istemiyorsa ya 
da Sistektomi/multimodal yaklaşım uygun 
değilse yapılabilir



Radyoterapi



Kemoterapi



Multimodal Yaklaşım



Adjuvan Kemoterapi



Metastatik Hastalık

• Tanı anında metastaz oranı %10-15

• Sistektomi sonrası %30 lokal rekürrens görülür

• Uzak metastaz daha sıklıkla karşımıza çıkar



Prognozu etkileyen faktörler

• Viseral metastaz varlığı

• Kötü performans statüsü

• Sisplatine uygun değilse (ECOG>1, GFR<60 
ml/dk)

• Hb<10



Kemoterapi Kombinasyonları

• MVAC 
Metotreksat+Vinblastin+Adriamisin+Cisplatin

• Yüksek doz MVAC+G-CSF (daha etkin ve daha 
az toksik)

• Gemsitabin/Cisplatin

• PCG (G/S’ye paclitaxel eklenmesi) (cevap oranı 
%44’den %56’ya çıkar) (Genel sörvi de 12.7 
aydan 15.8 aya çıkmakta)



• Karboplatin sisplatin kadar etkili değil

• Nonplatinium kombiansyon tedavileri:

– Paclitaxel+Gemsitabin

– First line ve second line %38 ve %60 cevap 
alınabiliniyor

– Cisplatin based kemoterapi ile karşılaştırmalı 
çalışmalar olmadığı için rutin olarak kullanılmaz




