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Radical cystectomy and 
urinary diversion is the 
gold standard for treat-
ment of locally aggres-
sive bladder cancer.  
Many, if not most, of 
the complications and 
the impact on patient 
quality of life with this 
surgery are caused by 
the diversion itself.  Cur-
rently there are 3 well-
established options for 

urinary diversion:  ileal or colon conduit, orthotopic neobladder, 
and continent cutaneous diversion.  Continent diversion is not 
new – it has been widely practiced throughout the world for over 
25 years, with well-described outcomes in the literature.  How-
ever, today over 90% of patients in the US have an ileal conduit 
diversion following cystectomy.  This is in comparison to a num-
ber of centers with extensive experience where over 60% of men 
and women have a continent diversion, most often an orthotopic 
neobladder. 

PATIENT SELECTION 
There are both patient factors and disease factors that should be 
considered when advising patients on options for urinary diver-
sion.  The three basic requirements for continent diversion are 
adequate renal function, the absence of cancer at the urethral 
margin (for orthotopic reconstruction), and available bowel to 
construct the diversion.  It is estimated that 80 to 90% of males 
and 75% of females undergoing cystectomy meet these criteria.
Older age alone is not a contraindication to continent diversion.  
However, older patients vary tremendously in their physical vig-
or and overall health, and the frail elderly may not benefit from 
a more complex procedure.  Continence also may take longer to 
attain in this group.  Certain comorbidities such as poor cardiac 
function or liver disease are also relative contraindications in any 
age group. Patient motivation is key to achieving good results.  
Tumor related contraindications for orthotopic diversion include 
factors related to risk of subsequent urethral recurrence.  These 
include prostatic stromal invasion in men and tumor at the bladder 
neck or invading the vagina or cervix in women.  In both sexes a 
frozen section of the cut end of the urethra is required at the time 

of surgery.  Patients with prior pelvic radiation or prior radical 
prostatectomy present difficulty during the cystectomy itself and 
should be reserved for surgeons with considerable experience.  
However, continent cutaneous diversion or even occasionally a 
neobladder can be performed safely in selected patients.  

BASIC TENETS OF ORTHOTOPIC DIVERSION 
CONSTRUCTION
The basic principle of construction of a continent diversion uses 
a detubularized segment of bowel (small or large intestine) that 
is reconfigured to approximate a spherical shape.  The goal is 
to establish a compliant reservoir that maintains a consistently 
low pressure during filling and has a functional capacity of at 
least 300-500cc. Differences between techniques primarily in-
volve the segment of bowel used, the exact folding technique, 
and whether there is any attempt to prevent reflux.  
For orthotopic diversion the most important portion of the surgery 
involves dissection of the urethral margin.  In men the techniques 
are identical to those used during radical prostatectomy.  Careful 
management of the dorsal venous complex and tissue around the 
urethra is essential.  In women we do not dissect below the en-
dopelvic fascia because the proximal urethra extends above that 
into the pelvis. Preservation of the uterus and anterior vaginal 
wall when possible may be advantageous.  This can eliminate 
the risk of vaginal fistula, may improve sexual function, and may 
decrease the risk of urinary retention. When the uterus is absent 
or is removed a sacroculpopexy with mesh can improve posterior 
support and maintain a normal vaginal angle. 

Reservoirs made from ileum using a double folded (Studer) or 
“W” shape (Hautmann) are most popular and seem to have the 
lowest pressure and best compliance.   Surgical staples should be 
avoided because of the risk of stones.  
Management of Complications

The rates of early perioperative complications are similar in pa-
tients undergoing ileal conduit and continent diversion,  Urine 
leak is somewhat more common than with an ileal conduit, but is 
generally easily managed.  It is key to maintain adequate drain-
age of the reservoir with a large-bore catheter and pelvic drain. 
Additional drains or diverting percutaneous nephrostomy tube 
bight be necessary in 2-5 % of patients.  

Late complications vary by diversion type.  Ureteroileal stric-
tures are common to all.  These are initially managed with a ne-
phrostomy tube with either endoscopic or open surgical repair.  
Parastomal hernias are common after ileal conduit and can be dif-
ficult to successfully repair. The best results come with moving 
the stoma to the opposite side, though this can be a challenging 
dissection.  Infections can also occur with any type of diversion 
and are most common in the first 3 months after surgery.  Patients 
with recurrent febrile infections should be evaluated for obstruc-
tion, incomplete emptying or stones. 
Problems unique to continent diversion include incontinence and 
difficulty emptying.  Patients with orthotopic diversion typical-
ly gain continence over 2-6 months, with nighttime continence 
coming later than daytime., with 80-90% of men and women 
eventually achieving good continence.  Self-catheterization is 
only required in 10% of men but in over 50% of women at some 
time.  For continent cutaneous diversion patients may have prob-
lems with catheter insertion or develop leak with failure of the 
continence mechanism.  The latter are more likely to require open 
surgical revision than orthotopic diversion. 

CONCLUSION
Continent diversion provides an excellent alternative to ileal con-
duit and should be offered  when patients are recommended to 
undergo cystectomy.  Short and long-term outcomes in general 
are very good and although the types of complications differ, the 
rates of such complications are similar to standard ileal conduit 
diversion.  
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RADICAL CYStECtOmY AND uRINARY DIvERSION

Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara 27 ülke ve 13 muhtar cumhuriyette yaklaşık 250 
milyon nüfuslu bir coğrafyaya hitap eden TRT Avaz’da canlı olarak yayınlanan Gündem Sağlık progra-
mının bu haftaki bölümü, 12. Üroonkoloji Kongresi’nden gerçekleştirildi.

Erden Karaoğlu’nun sunumuyla gerçekleştirilen yayına konuk olarak katılan Prof. Dr. Çağ Çal,  
Prof. Dr. Sümer Baltacı, Prof. Dr. Levent Türkeri ve Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu, 60 dakika süren canlı 
yayın süresince Üroonkoloji Derneği’nin çalışmaları ile böbrek kanseri, prostat kanseri ve mesane kan-
serinin tanı ve tedavisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundular.  



WHY FOCAL tHERAPY?

If you are happy with the concept of Active surveillance (AS) and of-
fer it to your patients, then focal therapy is something that you might 
like to consider as there two are rather more similar to each other than 
might appear to be the case on face value. When we recommend AS to 
a patient we make a judgment that there exists a threshold of disease 
that, if exceeded, gets treatment.  If the disease falls below this thresh-
old then we don’t. This is a form of risk stratification that is executed 
at the patient level.  Focal therapy, instead, executes the decision at 
the prostate level.  By applying the principles of AS to the prostate as 
well as to the person we will be able to offer prostate preservation to 
a broader spectrum of men (men who would otherwise have been of-
fered radical intervention), and thereby, continue to mitigate the harm 
that is associated with treatment.  

Over the last few decades there has been an overall reduction in the 
margins that have been applied to the surgical resection of cancers. In 
urology we have seen this applied in the management of penile and 
renal cancer. In the past the target of our interest was the organ – today 
it is the cancer.  The driver for this change has been the development of 
reliable and accessible imaging platforms.  Imaging  confers location 
and burden. It is interesting that  tumour volume, rather unusually for 
a cancer staging system, has not and is not part of our TNM classifica-
tion in prostate cancer. Focal or selective therapy to the prostate cancer 
lesion together with a margin provides us with the opportunity our first 
opportunity to explore the variation of margin (usually a reduction) 
that has worked to such good effect in other cancers (radical nephrec-
tomy to partial nephrectomy).

The introduction of imaging into the prostate cancer pathway changed 
the way we think about the disease.   It is almost a certainty now that 
imaging in the form of mp-MRI is going to be the standard response 
to assessing a man who is deemed to be at risk of clinically significant 
prostate cancer, whether this be by virtue of family history, ethnicity 
or PSA.  This will have two consequences - fewer biopsies will be 
done and those that are done will increasingly concern themselves with 
targeting areas of interest.  Fewer men will be diagnosed with low risk 
prostate cancer and an increase in the proportion of men diagnosed 
with clinically significant prostate cancer will result.  This will dra-
matically alter the way we speak to patients.  The conversation will 
begin with some words on location and a discussion on how a biopsy 
might be done if it needed at all.  

It is not a big step for the patient or the clinician to start thinking about 
treating the lesion plus a margin rather than insisting on removing the 
prostate irrespective of the volume of tumour, the grade, the location, 
and the multiplicity. 
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Figure 1.  A diagram that illustrates that focal therapy or tissue preser-
vation strategies exhibit a range in terms of what it is that merits treat-
ment and what it is that can be overlooked. 
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The treatment of non-
muscle invasive bladder 
cancer (NMIBC) – com-
prising the majority of 
patients with bladder 
cancer – continues to 
be a complex issue with 
many nuances. Over the 
years the accumulation 
of knowledge and data 

has however led to the recognition that for patients with NMIBC other 
than in the low-risk category, immunotherapy is the most effective 
mode of preventing recurrences, decreasing progression, and saving 
both the patient’s bladders and their lives.  In this paper, we will review 
the most current studies on immunotherapy for NMIBC.

Intravesical BCG is by far the most commonly used, studied, and 
proven immunotherapy for NMIBC. In this section, we will focus on 
mechanism of action, optimal treatment strategies, and special consid-
erations in unique patient populations. Although the clinical benefit of 
BCG in non-muscle invasive disease is clear, the mechanism of action 
in which BCG exerts its effect on tumor cells remains an area open for 
active investigation.  The typical induction course of BCG refers to 
6 weekly instillations and is recommended by the American Urologi-
cal Association (AUA), the European Association of Urology (EAU), 
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) and the Interna-
tional Consultation on Urological Diseases (ICUD).1-4 There has been 
mounting evidence supporting the benefit of maintenance BCG therapy 
beyond the 6-week induction course. What is less clear is the optimal 
schedule for maintenance therapy.  Lamm et al. proposed the common-
ly used protocol of 3 weekly instillations of BCG at 3, 6, 12, 18, 24, 
30, and 36 months from initiation of induction therapy (also referred to 
as the SWOG or Lamm protocol).  In his study, the median recurrence 
free survival improved from 35.7 months with induction therapy alone 
to 76.8 months with additional maintenance therapy, while worsening-
free survival (no progression to ≥T2 disease or cystectomy, chemother-
apy or radiation) was 111.5 months and not estimable, respectively.5 
No significant difference in survival was seen.  This schedule too was 
empirically selected and has been the subject of much debate. 

Several studies have used alternate maintenance schedules, but none 
have shown the same level of benefit. These alternative suboptimal 
maintenance schedules include 6 week induction therapy followed by 
monthly maintenance (Badalament et al. 1987), one instillation every 
3 months (Hudson et al. 1987) and induction with yet another 6 week 
cycle of instillations at 6 months (Palou et al. 2001).6-8 Suboptimal 
maintenance therapy is not effective. The risk of recurrence and pro-
gression is lifelong in these patients, and induction therapy alone is 
not enough to produce prolonged immune stimulation necessary for 
optimal patient outcomes.9 

Debulking several myths that BCG only decreases recurrence and 
induction therapy is sufficient alone, several meta-analyses of rand-
omized controlled trials have concluded that the addition of BCG re-
duces the number of tumor recurrences with an odds ratio of 0.3 for 
recurrences within the first year and 0.61 for all future recurrences 
compared to TURBT alone.10,11 Furthermore, BCG therapy has also 
been shown to be superior to intravesical chemotherapy (mitomycin C 
(MMC), epirubicin, among others).12  In their individual patient data 
derived meta-analysis of RCTs comparing BCG to MMC Malmström 
et al. found a 32% reduction in the risk of recurrence with maintenance 
BCG.  .13 The ability of BCG to reduce the risk of progression is clear-
ly dependent on the addition of maintenance therapy – in fact, meta-
analyses of randomized controlled studies showed that this benefit was 
restricted to only patients who receive maintenance BCG.14 In a more 
recent meta-analysis, Ehdaie et al. came to similar conclusions.15 The 
absence of maintenance BCG incurred a 28% increased risk of recur-
rence, while its use (compared to various control groups) reduced the 
risk of progression by 4%. 13,14  

The duration and dose of maintenance therapy was examined by an 
EORTC-GU Cancers Group study (EORTC 30962). Although there 
was no differences in toxicities between a third dose vs. full dose of 

BCG, 1 year of a third dose of BCG was inferior to 3 years of a full-
dose of BCG in terms of disease free interval (although difference in 
disease free rates associated with dose or duration alone were not sig-
nificant).16 Importantly, the study when stratified by risk found that in-
termediate risk patients were best treated with 1 year of full-dose BCG; 
additional 2 years of maintenance did not improve clinical outcomes. 
On the other hand, high-risk patients had decreased risk of recurrence 
with 3 years compared to 1 year of full-dose BCG.  In this study, there 
was no benefit in regards to progression and survival.16 

Thus, it is now clear that for BCG to be effective, induction BCG must 
be followed by maintenance therapy. The optimal schedule is that ini-
tially proposed by SWOG. Based on risk-stratification data, it appears 
that all patient require at least 1 year of maintenance while higher risk 
patients benefit most from a full 3 year course.

Optimizing BCG and Future Perspectives
According to the AUA guidelines, it is a recommendation for patients 
with multifocal, large or recurrent Ta tumors and patients with high-
grade Ta, T1, or carcinoma in situ to undergo BCG induction therapy 
with maintenance therapy recommended in the latter group and an op-
tion in the former.1  The EAU guidelines, updated in 2013, has a Grade 
A recommendation for 1-year of full dose BCG treatment in intermedi-
ate risk non-muscle invasive patients (recurrent, multifocal or >3cm 
Ta, low-grade tumors without CIS) and 1-3-year full-dose BCG treat-
ment in high-risk patients (presence of T1, high-grade, or CIS or mul-
tiple, recurrent, and >3cm Ta high-grade tumors).2,3The  ICUD-EAU 
International Consultation on Bladder Cancer 2012 made grade A rec-
ommendations for BCG therapy in patients with Tis and Ta high grade 
tumors and grade B recommendations for patients with recurrent low-
grade Ta tumors that are non-responsive to intravesical chemotherapy.3  
Finally, the International Bladder Cancer Group (IBCG) recommends 
BCG induction and maintenance therapy for both intermediate- and 
high-risk disease. 17 

Optimal staging
Risk stratification for treatment of patients with non-muscle invasive 
disease is only relevant in the setting of appropriate and accurate stag-
ing.  While BCG treatment may be overtreatment in some low-risk 
patients, understaged patients with missed muscle invasive compo-
nent could miss out on their potentially curative window with delays 
of getting upfront treatment with intravesical BCG instead of surgical 
extirpation.  As a result, the importance of a repeat transurethral re-
section (TUR) for select patients cannot be understated.  Pathological 
reviews from cystectomy series for non-muscle invasive tumors have 
found understaging of up to 40% in ≥pT2 disease.18,19 Upstaging of 
non-muscle invasive to muscle invasive tumors on repeat TUR have 
been reported to be 24-29%. 19-21  Lymphovascular invasion (LVI) is 
another important high-risk pathologic feature with its presence associ-
ated with high rates of progression and worse disease-specific survival 
22,23 Due to the rarity of certain histologies, it remains unclear as to 
the relative responsiveness to and appropriateness of BCG therapy in 
variant tumors.  

Dose:
As previously stated, risk of recurrence and progression is lifelong in 
these patients, and induction therapy alone is not enough to produce 
prolonged immune stimulation necessary for optimal patient out-
comes.9 Dose as well as duration of BCG treatment are of paramount 
importance in order to optimize treatment success. In a recently pub-
lished study, Oddens et al. analyzed full-dose BCG intravesical immu-
notherapy compared with one-third dose treatments given with a 1- to 
3-year maintenance course in the EORTC 30962 study.16 One-third 
dose was suboptimal and the full dose for 3 year was most effective in 
reducing recurrences of high-risk disease, whereas for intermediate-
risk disease, full dose for 1 year was most effective. 

Adverse effects
In the EORTC-GU cancer group study on 1-3-year maintenance BCG, 
only 7% of patients discontinued treatment due to toxicity.16 Nonethe-
less, adverse effects of BCG are not uncommon and need to be ad-
dressed appropriately.  The most common reactions, irritative symp-
toms and low-grade fevers, can often times be simply addressed with 
anti-cholinergic/anti-spasmodic medications and ant-pyretics. Patients 
suffering from these symptoms following BCG should not only be treat-
ed after therapy, but prophylactically prior to subsequent instillations.  
More serious side effects including prolonged fever and BCG-sepsis 
must be quickly managed with a combination of supportive measures, 
symptomatic control, and, occasionally, antimycobaterial therapy.  As 
previously mentioned, it is also imperative to prevent systemic infec-
tions by screening urine prior to the initiation of BCG treatment.   

Conclusion:
The treatment of NMIBC remains a complex treatment paradigm. 
Improvement in our understanding of the molecular underpinnings of 
bladder carcinogenesis will help progress the field of immunotherapy 
in bladder cancer. Future studies are warranted to identify predictors 
for treatment success and development of targeted therapies. 
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“MYTHS AND MYSTERIES OF BCG TREATMENT FOR NMIBC”
THE MYTHS AND THE LEGEND



KONGREDE DÜNDEN İZLENİmLER
Prostat kanseri hastalarının tedavi sonuçlarında robotik cer-
rahi bir fark yarattı mı?

İlk uygulanmaya başladığı günden beri tartışmaları beraberinde 
getiren robot yardımlı radikal prostatektomi tekniği bu toplan-
tıda da karşıt görüş olarak Dr. Klein ve Dr. Pansadoro tarafın-
dan değerlendirilecekti. Ancak, Dr. Klein’ın kongremize katı-
lamama durumundan dolayı panel tek taraflı gerçekleşti ve Dr. 
Pansadoro bize bu sorunun ‘Evet’ olarak cevaplama sebeplerini 
güncel literatür ile açıkladı. Sonuçları onkolojik, fonksiyonel 
ve perioperatif parametreler olmak üzere 3 ana başlıkta değer-
lendirdi. Onkolojik olarak pozitif cerrahi sınır ve PSA nüksüz 
sağkalımın robot ve retropubik radikal prostatektomide (RRP) 
benzer olduğunu vurguladı. Bununla birlikte metastazsız sağka-
lım ve kansere özgü mortaliteleri karşılaştırmak için daha fazla 
zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Fonksiyonel olarak kontinan-
sın ve özelliklede potensin robotik girişimlerde daha iyi olduğu, 
yine kan kaybı, transfüzyon ihtiyacı, kateterizasyon ve hastane-
de kalış süresinin robot grubunda RRP’ye göre daha üstün oldu-
ğunu belirtti. Tüm bu avantajlara rağmen cerrahın deneyiminin 
ve doğru hasta seçiminin prostat kanseri tedavi sonuçlarını etki-
leyen en önemli iki faktör olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Volkan İzol
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Radyoterapi ile Birlikte Prostat Kanserinin Sistematik Teda-
visine (Androjen Baskılama veya Kemoterapi) Güncel Bakış
12. Üroonkoloji Kongresi’nin ikinci günü, Dr. Deborah Ku-
ban’ın yapmış olduğu Radyoterapi ile Birlikte Prostat Kanse-
rinin Sistemik Tedavisine Güncel Bakış konulu sunum ile baş-
lamıştır. Sunuma ana hatları ile bakıcak olursak yüksek riskli 
prostat kanseri olgularında radyoterapi öncesi neoadjuvan baş-
lanan ve sonrasında adjuvan devam edilen hormonoterapinin 
önemli br tedavi seçeneği olduğu üzerinde durulmuştur. Ancak 
verilecek hormonoterapinin süresi üzerine kesin bir yargı be-
lirtilmemekle birlikte sunulan çalışmalarda 6 ay ile 36 ay arası 
sürelerin karşılaştırıldığı göze çarpmaktadır. Uzun ve kısa süreli 
hormonoterapi arasında kardiovaskuler mortalite açısından fark 
gözlenmezken, verilemsi gereken azami sürenin 12-18 ay olma-
sı gerektiği, neoadjuvan başlanan hormonoterapi sonrası radyo-
terapi öncesi PSA’nın 0,5ng/ml seviyelerine inmesi ile yüksek 
riskli prostat kanseri hastalarında alınacak onkolojik sonuçların 
daha yüz güldürücü olacağı vurgulanmıştır. Konuşmasında Dr. 
Kuban, aynı zamanda RT+HT tedavisinin  kemoterapi ile olan 
kombinasyonları üzerinde durmuş olup; bu kombinasyonlarda 
kemoterapiye bağlı komplikasyonların sık görüldüğünü belirt-
mektedir. Deneysel olarak RT+HT tedavisinin hedefe yönelik 
tedavi ajanları ile kombinasyon çalışmalarının sürdüğü de gö-
rülmektedir. Son olarak prostat dokusunun radyoterapiye orta 
derece duyarlı olduğu, radyoterapnin de belli limitleri olduğu ve 
tedavi prtoolünün hastaya göre belirlenmesinin altı çizilmiştir.                                                                      

Uzm. Dr. Şevket Tolga Tombul
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Lokal ileri evre Prostat Kanserinde Multimodal tedavi: 
Dr. Sinan Sözen, bu evredeki Prostat Kanserli hastaların ısı hari-
taları incelendiğinde sinyalizasyon yolaklarındaki heterojenite-
ye dikkat çekti. Metaanalizler incelendiğinde bu grup hastalar-
da genel sağkalım ve kanser spesifik sağkalımın radyoterapiye 
göre radikal prostatektomi lehine olduğunu ifade etti. Radyote-
rapi ve hormonal tedavilerin yan etkilerinden bahsettikten sonra 
lokal-ileri evre prostat kanseri olan genç ve komorbiditesi az 
olan hastalarda en iyi tedavi seçeneğinin radikal prostatektomi 
olduğunu belirtti. Dr. Emin Darendeliler, lokal-ileri evre prostat 
kanseri tanımlamasında kılavuzlarda farklılıklar olduğunu ifade 
etti. Bu evrede yapılan faz 3 çalışmalar örnek verilerek radyote-
rapi ile kombine edilen uzun süreli hormonal tedavinin tek başı-
na yapılan radyoterapiye üstün olduğunu anlattı. Bu kombinas-
yon tedavisinin biyokimyasal kontrol, lokal kontrol ve sistemik 
hastalık kontrolünde daha etkili olduğunu ve EAU kılavuzuna 
göre lokal-ileri evre prostat kanseri hastalarında uzun süreli hor-
monal tedavi ile kombine edilen radyoterapinin (IMRT) yüksek 
kanıt düzeyi ile önerilen tedavi olduğunu anlatarak sunumuna 
son verdi.

Doç. Dr. Tahsin Turunç
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

Oligometastatik Prostat Kanseri Yönetiminde Lokal Tedavinin 
(Radikal Prostatektomi veya Radyoterapi) Rolü
Dr. Ashish M. Kamat, “Oligometastatik Prostat Kanseri Yöne-
timinde Lokal Tedavinin (Radikal Prostatektomi veya Radyo-
terapi) Rolü” başlıklı konuşmasına tümör biyolojisinden kısaca 
bahsederek başladı. Tümör yükünün az olduğu metastatik pros-
tat kanserinde, tümörün lokal kontrolüne yönelik yapılan defi-
nitif tedavilerin sağkalımı olumlu yönde etkilediğini gösteren 
çalışmalar olduğunu belirtti. Yapılan çalışmaların çoğunluğu-
nun retrospektif olduğunu ve mutlaka prospektif çalışmaların 
gerekliliğini vurguladı. Özellikle lokal tedaviler arasında radi-
kal prostatektominin sağkalıma en fazla yarar sağlayan seçenek 
olduğunu belirtti. Radikal prostatektominin sağkalıma yönelik 
yararının yanında hematüri, obstrüksiyon, hidronefroz ve ağrı 
gibi lokal semptomların önlenmesinde etkili olduğundan ayrıca 
özellikle moleküler çalışmalar açısından ayrıntılı histopatolojik 
inceleme olanağı sağladığından söz etti. Yapılacak cerrahi teda-
vinin tümörün lokal yaygınlığı açısından zorlukları bulunduğu-
nu ve cerrahi komplikasyonlar açısından dikkatli olunması ge-
rektiğinin önemine dikkat çekti. Yine lokal tedavi için diğer bir 
seçenek olan radyoterapinin prostat dokusundaki primer tümör 
üzerine etkisinin yanında özellikle pelvik metastatik odaklar 
üzerine yararı olduğunu ve prostat dokusunun atrofiye gitmesi 
ve kanlanmanın azalması sonucunda tümör büyümesinin önlen-
diğini belirtti. Sonuç olarak yapılan yeni çalışmalar oligometas-
tatik hasta grubunda primer tümör odağına yapılacak definitif 
tedavilerin metastatik prostat kanserli hastalarda sağkalıma kat-
kı sağladığını ve bu hasta grubunda radikal prostatektominin de 
uygulanabilir ve en faydalı seçenek olduğunu vurgulayan Dr. 
Kamat, lokal tedaviden en fazla yarar görecek hasta grubunun 
henüz net olarak tanımlanmadığını, bu konuda prospektif ve 
yeni çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.  

Yrd. Doç. Dr. Ata Özen
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D

Androjen Baskılama Tedavisi Almamış Metastatik Prostat 
Kanseri-Değişen Tedavi Paradigması
Androjen tedavisi almamış metastatik prostat kanseri ürolojinin 
gri alanlarından bir tanesidir. En uygun tedavi stratejisi üzerinde 
görüş birliği bulunmamaktadır. Dr. Sternberg de sözlerine bu 
görüşü desteklediğini belirterek başladı. İlk olarak kanıtlarını 
dayandırdığı hormon naiv prostat kanserinde kemoterapi ko-
nusunda önemli çalışmalar olan GETUG-15, CHAARTED ve 
STAMPEDE çalışmalarını tanıttı. GETUG-15’in  çalışma di-
zaynı olarak  yeni tanı konmuş hastaların androjen baskılama 
tedavisi(ABT) ve ABT + Dozetaksel olarak iki gruba randomi-
ze edildiğini ve bu çalışmanın ana sonucunun genel sağ kalım 
üzerine oluşturulduğunu belirtti. Her iki grup arasında sonuçta 
sağ kalım açısından istatistiksel bir fark çıkmadığını belirtti. 
Bu konudaki diğer önemli bir çalışma olan CHAARTED çalış-
ma grubunda yüksek ve düşük volümlü hastalık grubu olarak 
kriterlerin visseral metastaz ve/veya 4 veya daha fazla kemik 
metastaz varlığının olduğunu ifade etti. Düşük volümlü metas-
tatik hasta grubunda genel sağ kalım açısından gruplar arasında 
fark olmadığını, ancak yüksek volümlü metastatik olan hasta 
grubunda ABT+Dozetaksel grubunda istatistiksel olarak yüksek 
derecede anlamlı olarak pozitif fark olduğunu belirtti. Bunun 
üzerine yüksek volümlü metastatik hasta grubunda kemoterapi-
nin rolünün net olduğunu ancak düşük volümlü hasta grubunda 
kemoterapinin uygunluğunu değerlendirebilmek için daha uzun 
süre takibe ihtiyaç olduğunu belirtti. Daha sonra STAMPEDE 
çalışmasından çıkan ilk sonuçların yayınlandığı hormon duyar-
lı prostat kanserinde Dozetaksel ±zolendronik asit çalışmasına 
geçti. Sonuçta Dozetaksel’in tek başına genel sağ kalımı ista-
tistiksel olarak anlamlı olarak uzattığını anlattı. Yan etkilerin 
değerlendirildiği tablo üzerinden Dozetaksel ve dozetaksel+-
Zolendronik asit grupları arasında 3.derece yan etkiler arasında 
fark olmadığını belirtti. Sözlerini metastatik hastalarda kemote-
rapinin sağ kalım avantajlarını gösteren bir tabloyu sunarak ta-
mamlayan Dr. Sternberg, Dozetaksel’in yüksek volümlü hasta-
larda ilk seçenek olarak hastaya sunulması gerektiğini ve düşük 
volümlü metastatik hasta grubunda kemoterapiye başlamak için 
acele edilmemesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Ancak son 
söz olarak kılavuzlardaki teorik bilgilerle klinik pratiklerinin 
çok fazla örtüşmediğini ve bu konuda katedilmesi gereken uzun 
bir mesafenin henüz var olduğunu belirtti. 

Uzm. Dr. Ali Furkan Batur, FEBU
Sincan Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği 

KDPK’de klinik uygulamanın yeniden tanımlanması: yeni se-
çenekler, yeni düşünceler, yeni kararlar.
Dr. Tannock günün ikinci oturumunda KDPK’nde yeni tedavi 
seçeneklerini olgu eşliğinde anlattı. Abiretaron ve enzaluta-
mid, her iki ilacın kastrasyona dirençli hastada testesteron tes-
pit edilmesede androjen bağımlı olduğundan etkisinin olduğu 
belirtildi. Her iki ilacın kemoterapi sonrası etkili olduğu, son 
çalışmalarda kemoterapi öncesi de etkili olduğu gösterilmiş. 
Yaklaşık 1200 hastalık abirateron ve enzalutamid çalışmasın-
da kemoterapi sonrası faydalı olduğu gösterilmiştir. Charles J. 
Ryan’ın 2013’teki çalışmasında abiretaron’un kemoterapi ön-
cesi uygulamasında progresyonsuz sağkalımı arttırdığı görül-
müştür. Aynı şekilde enzalutamid’te kemoterapi öncesi uygu-
landığında surveyi arttırdığı gözlenmiştir. Maliyet çalışmaları 
sonucunda abiretaron’un günlük dozunun yağdan zengin diyet-
le alınması sonucunda yarıya kadar düşürüldüğü belirtildi. Bu 
yöntemle aylık 4000 dolar olan maliyet düşürülebilmektedir. 
Ayrıca mutant AR-V7 varlığında abiretaron ve enzalutamid’in 
etkisinin azaldığı ve ilerleyen dönemde tedavi öncesi reseptör 
düzeyi bakılarak ön fikir edinilebileceği belirtildi. Bu iki ilacın 
birbirine üstünlüğü kanıtlanmamıştır. Alternatif olarak Radium 
223 iyi bir palyasyon sağlar. Hatta sağkalımı arttırdığına dair 
çalışmalar mevcuttur. Dosetaksel +Prednizolon tedavisi; ağrı 
palyasyonu, psa cevabı ve yaşam kalitesi artışında olumlu et-
kilidir. Kemoterapiye semptomlar başlamadan önce başlamanın 
beklemeye üstün olduğu kanıtlanmamıştır. Dosetaksel + hedef 
ajan tedavileri kısıtlı sonuçlara sahiptir. Ancak Venice çalışma-
sına göre dosetaksel+bevacizumab yeni standart tedavi olabİlir. 
Dosetaksel’e yanıt alınmazsa Gabazitaksel yeni bir alternatiftir. 
Ancak %5 toksisiteye bağlı ölüm riski vardır. Bu yüzden doz 
çalışmaları mevcuttur. Kemik tedavisinde Zoledronik Asit’in 
renal toksisitesi nedeniyle 8mg’dan 4mg’a düşürülerek kulla-
nılması önerilir. RANK-Ligand’a karşı monoklonal antikor olan 
Denosumab Zoledronik Asit’e karşı üstün olmadığı vurgulandı. 
Spileucel-T immunoterapisinin ortalama sağkalımı 4.1 ay arttır-
dığı görülmüştür.

Dr. Volkan Tatlı
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

The Role of Radionucleoids in the Treatment of Prostate Can-
cer Rationale and Alternatives in Radionucleoid Treatment
 Radyonüklidlerin prostat kanseri evrelemesinde yeri tartışıl-
maz. Ancak terapötik açıdan başarıları son yıllara kadar tartış-
malıydı. Özellikle de metastatik kastrasyona dirençli prostat 
kanserinde (mKDPK) yaşanan yeni gelişmelerle radyonüklid-
lerin terapötik önemi tekrardan gündeme geldi. Bu konu ile 
ilgili olarak radyonüklidlerin başka kanserlerde kullanıldığını 
vurgulayan Dr. Çağ Çal, monoklonal antikorlar ile birleştirile-
rek oluşturulan radyo–immün konjugatlar nasıl kullanıma gir-
diğinden bahsetti. Bu ajanların ideal tedaviyi sağlamaları için 
yeterli enerjiye ve uygun yarılanma zamanına sahip olması 
gerektiğini vurguladı. Ancak bu ajanların tedavi maliyeti, çev-
re ve çevre dokulara olan radyoaktif etkileri açısından önemli 
dezavantajları olduklarından bahsetti. Daha sonraki konuşmada 
Dr. Cüneyt Türkmen ise mKDPK tedavisinde bir çok ilacın ke-
moterapi öncesi veya sonrası için ortalama 2.2ay ile 5.2 ay arası 
hayat beklentisini uzattığını belirtti. Bu durumda gerek tanısal 
gerekse terapötik açıdan kullanılabilecek yegâne ajanların “Te-
ranostik” etkiye sahip radyonüklidler olduğunu belirtti. Kemik 
yapılar için Tc 99m-MDP’nin, kalsiyum analogların (Sr-89, Ra-
223) ve bifosfonatların (153Sm-EDTMP, Re-188 HEDP, Re-
186 HEDP), viseral yapılar için ise Ga-68, PSMA, Lu-177 gibi 
ajanların çalışıldığından bahsetti. Bu ajanlar arasında tek alfa 
radyasyon tipine sahip olan Ra-223’ ün aynı zamanda düşük 
penetrasyon derinliğine (<0,01 mm), yüksek maksimum ener-
jiye (5,78 MeV) ve uygun yarı ömre (11,4 gün) sahip bir ajan 
olarak öne çıktığını belirtildi. Kemik hedefli tedavilerde ağrı 
palyasyonu da sağladığı için Sr-89 ile 153Sm-EDTMP’nin, is-
kelet sistemi ile ilgili olayları azalttığı için Zolendronik Asit’in 
ve Denosumab’ın prostat kanserinde tercih edildiğini ancak 
bunların yaşam beklentisini değiştirmeyen yüksek yan etkili 
ajanlar olduğunu belirtti.  Oysa Ra-223’ün genel sağ kalıma ve 
ağrı palyasyonuna katkısı ile düşük yan etki profilinin faz III 
çalışması (ALSYMPCA)  ile kanıtlandığını belirtti. Bu sayede 
bir alfa yayıcı ajan olan Radyum-223’ün NCCN 2015 kılavuzla-
rında yerini almıştır. Son olarak mKDPK’de Lu-177 PSMA’nın 
da hedefe yönelik önemli, potansiyel ve umut vadeden bir ajan 
olduğunu belirtti ve beta yayıcı ajanların da klinik araştırmalarla 
irdelenmesinin vurgulandı.

Yrd. Doç. Dr. Yılören Tanıdır
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı



KIOMK’de BCG Tedavisi Efsaneleri ve Bilinmeyenleri

Dr. Ashish Kamat tarafından yapılan sunum 7 mitin mevcut 
literatür eşliğinde çürütülmesi şeklinde tasarlanmıştı. “BCG 
tedavisi progresyon oranlarını azaltmaz” şeklinde tanımladığı 
ilk mitin Slyvester’in 20 kontrollü çalışmanın sonuçlarını de-
ğerlendirdiği yazısında bildirilen %27±9 oranındaki azalma ile 
çürütüldüğü ancak bu etkiye ulaşılabilmesi için idame tedavisi-
nin mutlak olduğunu bildirdi. “Optimal idame şeması bilinme-
mektedir” mitini yalanlayan çalışmaların, farklı risk grupların-
da farklı uygulamalar olabileceğini ama değişmemesi gereken 
uygulamanın 3 ya da 6 ayda bir 3 instillasyon ile yapılan idame 
şeklinde olması gerektiğini gösterdiğini bildirdi. “BCG sadece 
yüksek riskli hastalıkta endikedir” mitinin ise, EORTC30911 
çalışmasının sonuçlarında orta risk grubundaki hastaların da 
en az yüksek riskli hastalar kadar fayda gördüğünün gösteril-
mesi ile yalanlandığını belirtti. “Çoğu hasta BCG tedavisini 
tamamlayamamaktadır” mitine gelince, EORTC30962 çalış-
masının sonuçlarında bildirilen <%10’luk ve International IPD 
Survey’deki %5,2’lik devam etmeme oranları ile yalanlandığını 
belirtti. “BCG yaşlı hastalarda etkin değildir” mitinin de yine 
EORTC30911 çalışmasının alt analizinde >70 yaş hastalarının 
benzer tekrarlama oranlarına sahip olduklarının gösterilmesi ile 
çürütüldüğünü paylaştı. “BCG’nin türevleri aynıdır” şeklindeki 
diğer bir mitin ise Rentsch’in çalışmasında Connaught suşunun 
Tice suşuna göre daha etkin olduğunun gösterilmesi ile doğ-
rulanamadığını bildirdi. Son olarak Dr Kamat’ın dile getirdiği 
“BCG başarısızlığı: Çalışmalar uniform tanımlamalar kullanı-
yor” şeklindeki miti çürüten veriler için ise kendisinin ilk yazar 
olduğu ve Journal of Clinical Oncology dergisinde basım aşa-
masında olan International Bladder Cancer Group önerilerine 
başvurulabileceğini belirterek konuşmasını tamamladı. 

Yrd. Doç. Dr. İlker Tinay
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Üriner Diversiyona Çağdaş Yaklaşım

Üriner diversiyonlar konusunda alanında haklı bir üne sahip 
olan Dr. Skinner tarafından kendi klinik tecrübelerini de ak-
tardığı oldukça ilgi çekici ve verimli bir sunum yapıldı. Has-
ta seçimi, ameliyat tekniği, perioperatif yönetim ve cerrahi 
komplikasyonları detaylandırdı. Üriner diversiyon seçiminde 
cerrahın ve hastanın birlikte karar vermesi gerektiğini belirtti. 
İleal kondüitin teknik olarak basit ve hastalar tarafından kolay 
kullanıldığı, ortotopik neobladder uygulamalarında ise üriner 

inkontinans ve retansiyon gibi sorunlarla karşılaşıldığını belirt-
ti. Kontinan kutanöz diversiyonların ise zor kataterize edildiği 
ve tekrar cerrahi girişim gerektirebileceğini belirtti. Ortotopik 
neobladder uygulacak hastada prostatik stromal invazyon var-
lığında, kadın hastallarda palpabl veya visuel tümörlerde or-
totopik neoblader uygulamsının kontrendike olduğu üzerinde 
durdu.  Ortotopik diversiyonun başarısında üretral diseksiyon 
ve pouch yapımının özellikle etkili olduğunu belirtti. Kadın has-
talarda retansiyon riskinin yüksek olduğu ve endopelvik fasya-
nın özellikle açılmaması gerektiğini belirtti. Pouch yapımında 
metal stapler kullanımın taş oluşumuna neden olabileceğinden 
kullanılmaması gerektiğini belirtti. Erken komplikasyon olarak 
üriner enfeksiyon ve idrar ekstravazasyonun sık görüldüğünü 
belirtti. Geç komplikasyon olarak özellikle parastomal herni ve 
üreteral strüktür üzerinde durdu. Üreteral strüktür tedavisinde 
balon dilatasyon kullanmadığını daha çok laser insizyon ve açık 
cerrahi yaklaşımla tedavi ettiğini belirtti. 

Dr. Yasin Ceylan 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tartışma: Radikal sistektomi ve Genişletilmiş lenfadenektomi: 
Robot Yardımlı / Açık cerrahi

Radikal sistektominin küratif bir tedavi olduğunu hatırlatarak 
konuşmasına başlayan Dr. Kamat, tartışmanın operasyonun ro-
botik mi yoksa açık mı yapılması gerektiği üzerine olduğunu 
belirtti. Pubmedde anahtar kelime olarak robotic sistektomi ya-
zılınca 477 sonuç çıktığını ama bunlardan sadece 4 çalışmanın 
karşılaştırmalı olduğunu söyledi. Bu çalışmalara göre robotik 
ve açık sistektomide sonuçların benzer olduğu, aynı şekilde 
komplikasyon oranlarının da birbirine yakın olduğunu belirtti. 
Dr. Kamat, robotik yaklaşımın esas faydasının kan transfüzyon 
oranlarını azaltması olduğunu vurguladı. Bunu savunurken ya-
pılmış olan çalışmalarda kan transfüzyonu yapılmasının has-
talarda mortaliteyi arttırdığını gösteren çalışmalardan örnekler 
sundu. Aynı şekilde yapılan çalışmalarda insizyonun ne kadar 
kısa olursa o kadar az narkotik ajan kullanılacağı, dolayısıyla da 
operasyon sonrası dönemde deliryum riskinin robotik yaklaşım-
da daha az olacağını ifade etti. Konuşmasının son kısmında son 
yıllarda maliyetin robotik yaklaşımda azaldığını vurgularken, 
özellikle yıllık vaka hacminin yüksek olduğu kliniklerde (> 19) 
maliyetin azaldığını verilerle destekledi. Dr. Kamat son 5 yılda 
yapılan robotik sistektomi sayısının 21 kat arttığını söyledi ve 
gelecekte de bu artışın devam edeceğini belirterek konuşmasına 
son verdi.

Dr. Skinner ise radikal sistektomide genişletilmiş lenfadenekto-
minin önemine dikkat çekerek konuşmasına başladı ve robotik 
yaklaşımla bunun mümkün olduğunu ama zor olduğunu söyle-
di. Radikal sistektomideki uzun hastanede kalış ve operasyon 
süreleri, kilo kaybı ve yaşam kalitesi gibi olumsuz faktörlerin 
robotik yaklaşımla ne yazık ki değişmediğini söyledi. Bu yak-
laşımın sadece insizyon boyutunu kısalttığını bunun haricinde 
kan kaybını azalttığını ve belki de biz cerrahlar için önemli olan 
oturarak konfor sağladığını söyledi. Sonuç olarak radikal sistek-
tomide tekniğin önemli olduğu ve direkt olarak kür oranlarını 
etkilediğini hatırlattı ve robotik yaklaşımın ancak bu tekniğin 
temel prensipleri biliniyorsa yapılabileceğini ifade etti.

Dr. Sinharib Çitgez
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Lokal Küratif Tedavi Sonrası Biyokimyasal Nüks Olan Hasta-
larda Kurtarma Lenf Nodu Diseksiyonunun Rolü

Dr. Pansadoro kurtarma lenf nodu diseksiyonu hakkındaki bilgi 
ve tecrübelerinden bahsetti. Cerrahi sonrası %18-20 hastada 5 
yılda biyokimyasal nüks gelişmektedir. Biyokimyasal rekürrens 
paraanastomotik, pelvik lenf nodları ve kemiklere bağlı olarak 
gelişmektedir. Lenf nodu rekürrensinde PET-TAC görüntele-
menin anlamlı bilgiler verdiği ve operasyonu yapacak cerrahın 
tomografi görüntülerini kendisinin incelemesinin önemli oldu-
ğunu belirtti. Biyokimyasal rekürrens olduğunda PET CT’de 
%35 hastada yalnızca lenf nodu pozitifliği ve %24 hastada izo-
le metastazlar saptanmıştır. Cerrahinin ne zaman ve nasıl ya-
pılacağı lenf nodu lokalizasyonuna göre belirlenir. Kurtarma 
lenfadenektomide 5 yıllık rekürrenssiz sağkalım yalnızca %5-
10’dur. Aachen/Cologne deneyiminde 81 hasta ortanca 15 ay 
takip edilmiştir. Progresyonsuz sağkalım 8 ay ADT’siz sağka-
lım ortalama 28 aydır. Dr. Pansadoro ardından olgular eşliğinde 
robotik lenfadenektomi operasyonlarını paylaştı. Genişletilmiş 
lenf nodu diseksiyonunun riskli bir cerrahi olduğunu vurguladı. 
Özetle; hedef ADT’ye kadar olan süreyi uzatmaktır. PET-CT 
%30 olguda yanlış negatif ve yanlış pozitiflik göstermektedir. 
PSA<4ng/dl, PSA-DT>1 yıl üzerinde, gleason skoru <7, 1-2 
pelvik lenf nodu olan ve retroperitoneal lenf nodu olmayan has-
talar uygundur.

Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren
Uşak Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği
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tHE ROLE OF tEStIS-SPARING 
SuRGERY IN PAtIENtS WItH 
tEStICuLAR NEOPLASmS
The routine use of a testis-sparing approach 
for the management of testicular neoplasms 
in adult patients remains controversial with 
radical orchidectomy being the standard ap-

proach in the majority of cases. However, testicular sparing surgery 
(TSS) may be a good alternative to radical orchiectomy for selected 
patients. The potential advantages of organ-sparing include preser-
vation of fertility and endocrine function (maintenance of normal 
testosterone level and male body image, avoidance of testosterone 
replacement therapy). In patients with benign testicular lesions TSS 
may help to avoid unnecessary orchidectomy. 

There are no randomized controlled trials comparing TSS and radical 
orchidectomy. Only case reports and retrospective outcome studies 
on TSS are available. If we refer to the guidelines, the indications 
for TSS in patients with germ cell tumors (GCTs) are only impera-
tive. European Association of Urology guidelines presently consider 
testis sparing as an acceptable alternative to radical orchiectomy for 
patients with synchronous bilateral testis tumors, metachronous con-
tralateral tumors, or for lesions in patients with solitary testis and 
normal preoperative testosterone levels, provided tumor volume is 
less than 30% of total testicular volume.

TSS for GCTs is not curative without adjuvant radiotherapy to the re-
maining testis. Virtually all GCTs are associated with the presence of 
testicular intraepithelial neoplasia (TIN) in the adjacent parenchyma. 
TIN represents the precursor of GCT, and it inevitably progresses to 
invasive malignancy in the long run if left untreated. Radiotherapy 
eradicates TIN, thus preventing newly arising GCT, but it also de-
stroys all of the remaining germ cells causing permanent sterility. 
In contrast to germ cells, Leydig cells seem to be more resistant, yet 
many patients undergoing local radiotherapy experience some grade 
of endocrine function impairment even with low radiation doses. The 
optimal dose of local radiotherapy remains controversial. Because 
dose reduction studies failed to prove the efficacy of doses <20 Gy to 
eradicate TIN, 20 Gy applied in 10 fractions within 2 week remains 
the standard scheme of adjuvant radiotherapy.

Overall, for malignant germ cell tumors  organ-sparing surgery with 
local adjuvant radiotherapy appeared to provide good oncologic 
control with preserved endocrine function. The German Testicular 
Cancer Study Group reported the largest case series.  A total of 101 

men with bilateral GSTs or tumours in solitary testes were treated 
with TSS and adjuvant radiotherapy. After a mean follow-up of 80 
months, cancer-specific survival was good (100 of 101) with a lo-
cal recurrence rate of 6%. Although, Leydig cells are more resistant 
to local radiotherapy 16 of 101 patients developed hypogonadism 
or had low testosterone levels. Four of six patients who postponed 
local adjuvant radiotherapy succeeded in achieving paternity. So, in 
terms of fertility the results were not so good and sperm banking was 
necessary. 

Would the majority of patients achieve paternity if they avoid or 
postpone radiation?  Bojanic et al. reported on TSS in 21 patients 
with bilateral germ cell tumors and 3 with a solitary testis. Tumor 
size was less than 2 cm in all cases, and 16 seminomas, 9 nonsemi-
nomas, and 1 Leydig cell tumor were identified. TIN was present in 
9 patients, none of whom consented to adjuvant radiotherapy. After 
a median follow-up of 51 months, local recurrence was observed in 
7, and systemic disease occurred in 1. Overall survival was excel-
lent, at 100%. Testosterone levels remained normal in all patients, 
though 2 patients became azoospermic after surgery. Paternity was 
achieved in 4 cases, 2 of which by spontaneous conception and 2 by 
assisted reproductive technique. So, it seems that delay in receiving 
radiotherapy may be acceptable in those patients who wish to father 
children, provided they receive close surveillance. However, poor 
fertility rates are also due to the fact that a significant proportion of 
patients with GCTs have impaired spermatogenesis at the time of 
diagnosis. It has been shown that median values of sperm concentra-
tion and total sperm count in men with GCTs were approximately 
35% and 20% of the values in healthy controls. 

Sex cord/gonadal stromal tumours account for 3–5% of all testis 
tumours, with Leydig cell tumours representing 75–80% of them. 
Less than 10% of all these tumours follow a malignant course, with 
metastasising cases mostly confined to older reports.  Leydig cell 
tumours may sometimes be suspected preoperatively because of 
typical symptoms (gynaecomastia, infertility, endocrine abnormali-
ties) or ultrasonographic features. Most of Testicular sex cord stro-
mal tumors have favorable prognosis and represent another type of 
testicular neoplasms which can be approached with TSS. Bozzini 
retrospectively analized 22 patients with Leydig cell tumors who 
were underwent TSS. At a mean follow up of 47 months no local 
recurrences or metastases were registered. Still there is a possibility 
of finding malignant Leydig cells on permanent sections which may 
require delayed orchidectomy.    

The incidental detection of asymptomatic, nonpalpable, and small 
testis tumours by scrotal ultrasound (US) is an increasingly encoun-
tered scenario. Contrary to palpable testis tumours that are malig-

nant in >90% of cases, a high proportion (up to 80%) of nonpalpable 
masses are benign with Leydig cell tumors being the most frequent 
finding. Nevertheless, malignant lesions are not infrequent founding 
among impalpable testicular lesions. Among 48 impalpable tumors 
described by Carmignani, 19 (39.5%) were GST! Interestingly, in 
multivariate analysis infertility was significantly associated with 
stromal tumors and dimension above 16mm was related to GST. 
Thus TSS may be considered a viable option for all patients with 
nonpalpable tumours, particularly small ones. Frozen section exami-
nation (FSE) is mandatory in these cases.

How reliable is FSE in differentiating between malignant and benign 
testicular neoplasms? In the large retrospective study the accuracy of 
FSE in testicular and paratesticular lesions was assessed.  A total of 
170 cases were identified, with 159 testicular and 11 paratesticular 
lesions. The FSE results, permanent sections, and orchiectomy slides 
were reviewed and compared. Comparing FSE and final diagnosis, 
FSE correctly identified all benign lesions. There was a failure rate of 
3.5% to identify tumor. Specificity was 100%, sensitivity was 95%, 
positive predictive value was 100%, and negative predictive value 
was 89%. Thus, FSE is a highly sensitive and specific intraoperative 
procedure, however Reported high accuracy for FSE may be limited 
to only a few high-volume referral centers. The failure rate of 10% to 
differentiate seminomatous from nonseminomatous tumors doesn’t 
influence testicular sparing decision and is not of great importance. 

Despite evolving role of TSS several concerns regarding the possible 
advantages of TSS can be raised. The majority of patients with tes-
ticular tumors have impaired fertility at the time of diagnosis. Fertil-
ity is further impaired by detrimental effect of ischemia to the testis 
following spermatic cord clamping. FSE is not 100% accurate and 
delayed orchidectomy may be required. Adjuvant radiotherapy after 
TSS must be given to all patients and determines sterility. But even 
after radiotherapy local recurrence may occur and strict follow up 
is necessary. Up to 40% of patients undergoing local radiotherapy 
may require testosterone supplementation in the long term. Incision 
of the tunica albuginea violates the blood–testis barrier, which may 
subsequently induce the production of antisperm antibodies causing 
autoimmune infertility. 

Elective TSS in the setting of malignant tumor with a normal con-
tralateral testis remains controversial, and radical orchiectomy re-
mains the standard of care for the management of testicular germ 
cell tumors.

Prof Vsevolod Matveev, 
N.N.Blokhin Cancer Research Center, Moscow, Russia
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KONGRE SÜRESİNCE DERNEK MASAMIZA UĞRA-
YARAK ÜYELİK İŞLEMLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRE-
BİLİR VE BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYEBİLİRSİNİZ.



ISSIZLIĞIN GÜZELLİĞİNE GİRİŞ KAPISI

Burası biz Türkler için çok bilinen, çok yaygın gezilen  yerler olma-
dığından, en iyisi tanıtmaya tersten başlamak. 

Amerika kıtasının en kuzeyinde yer alan Kanada, yaklaşık 10 mil-
yon km2’lik kapladığı alanıyla dünyanın en büyük ikinci ülkesi 
olmasına karşın, bu  büyüklüğüyle ters orantılı bir nüfusa sahip. 
Nüfus konusunda sıralama üstlerinde yer alma gibi bir iddiası yok 
– bu koca ülkede sadece 34 milyon insan yaşıyor. Kanada ismi, 
bugün Quebec şehri bulunan bölgede yaşamış olan St.Lawrence 
Iroquoian yerlilerin verdiği ve yerleşim yeri, köy anlamına gelen 
KANATA’dan gelmektedir.

Kanada  on eyalet ve 3 bölgeden oluşmaktadır. Genelde bizce bili-
nen popüler destinasyonları, en büyük şehirleri Toronto, Montreal, 
Quebec ve batıda Vancouver. 
Ülkenin başkentinin Ottawa olduğunu bilenler?

Watson Lake’in hemen girişinde  bulunduğu Yukon bölgesinin kap-
ladığı alan Türkiye’nin yaklaşık üçte ikisi (482.443 km2) Nüfusu 
ise komik sayıda.Toplam 34 bin.Bunun 22 bini başşehir Whitehor-
se’ta yaşıyor, dolayısıyla koskocaman alana sadece 12 bin kişi dü-
şüyor. 

Buradan daha tenhası da var Yine kuzeylerde yer alan Nunavut’ta  
Türkiye’nin üç katı  (2.093.190 km2) olan  bir alanda 33 bin kişi 
yaşıyor.
Karadan ulaşılmasını sağlayan, Watson Lake’in sınırında yer alan 
eyalet British Columbia’nın alanı 950.000 km2, yaşayan sayısı ise 
toplam 4.5 milyon kişi.
Kuzey Amerika’da hoş bir uygulama olarak arabalarda bölge/eya-
leti gösteren plakaların önünde bir sıfat bulunuyor. Yukon’unki çok 
anlamlı “larger than life”. 
Watson lake, Yukon’un ikinci en büyük şehri. nüfusuna gelince, 

sadece 1600 kişi yaşıyor buralarda. Yer kürenin buralarında ölçüm-
lerin anlamdırdıkları  da  tuhaf. 
Genel olarak kuş uçmaz, kervan geçmez Watson Lake’in de bu-
lunduğu bu bölgelerin “canlanması” iki önemli nedenden dolayı 
oluyor. 
Birinci neden, nicelerini çok daha da sefil, perişan, mutsuz, sadece 
azını zengin, mutlu kılan, geçtiğimiz yüzyılın deliliği “gold rush - 
altına hücum”, altın arayışları nedeni.
İkinci nedene gelince, ki esas önemli neden budur... Geçmişte,  

güncelimizde olan, dileğim artık gelecekte olmaması, ihtiyaçların, 
icatların esas sebebi SAVAŞ olmuştur. 
İkinci dünya savaşında Japonya tehlikesine karşı, okyanustan ula-
şımın tehlikeye girmiş. Bu yüzden stratejik bir öneme sahip  Alas-
ka’nın güneyde kalan diğer ABD eyaletleriyle karadan bağlantısı-
nın mümkün kılmak için 8 ay kadar kısa bir sürede inşa edilen, 
yaygın bilinen kısaltılmış adıyla Alcan, 2450 km.2lik =Alaska – 
Kanada karayolunun, Yukon’a girişidir. 
  
Alaska’ya giden ikinci önemli yol Stewart Cassiar karayolu da bu-
raların çok yakınlarında Alcan’la  birleşmektedir. 
Başta Stewart Cassiar karayolu olmak uzere, her iki yolda da man-
zaralar olağanüstüdür. Yeşilden kızıla zengin bir renk tonunda or-
manlar, maviden yeşilin çeşitlerinde göller, şelaleler, buzullar. 
Hayvan çeşidi de öyle. 
Doğal ortamda serbestçe yaşamaya alışmış vahşi hayvanlarla her 
an karşılaşmak olası dışı değil. Yavrularıyla dolaşan ayılar, tilkiler, 
yaban öküzleri, geyikler, sizi hayvanat bahçesindeymişsiniz gibi 
hissettirebiliyor. 

19. yüzyıl sonlarında babasıyla beraber Kalifornya’dan altın arayı-
şına yollara düşen Frank Watson daha sonra buralara geliyor, evle-
nerek yerleşiyor.Havaalanı ve Alaska Kanada karayolu inşaatı es-
nasında barınma ve genel ihtiyaçları sağlamasıyla Watson Lake’in 
yerleşim yeri olarak önemi artıyor. 
Alaska Kanada karayolu inşaatı esnasında, Watson Lake’in dünya-
ca meşhur olmasına neden bir olay meydana geliyor.
Carl K.Lindley isimli bir karayolu çalışanı efkârlanıyor, ev özlemi 
çekiyor ve uzakta kaldığı yurdunu ve ona olan mesafeyi işaret eden 
bir tabela dikiyor.Yıl 1942. 

Elli yıl sonra ziyarete geldiğinde tabela sayısı on bini  aşmıştı. Bu-
gün ise kırk beş binin üzerinde. 
Tabela sıklığı ve çokluğuna bakılacak olunursa, resmen orman, yol 
tabelaları yağmur ormanı sanki.
İçinde dolaşmak farklı duygulara sebep oluyor :
* kah tanıdık = “ah,aahhh buralara gitmiştim, hey gidi günler” 
*  kah özlem, merak=“ah, aahhh, acaba buraları görmek nasip ola-
bilecek mi, ne güzel yerler…
* kah muzip “ bu tabelalar aslı gibi, hiç te taklide benzemiyor,  bu-
raya esas yerlerinden nasıl elde edilerek gelebildiler acaba????” 

Yukon’un ikinci en büyük bu minik şirin Watson Lake’in hemen 
yanı başındaki Danışma Merkezinde aynı zamanda “eski zaman-
lar yaşamın” görüntülendiği çok hoş bir müze var. Ayrıca  yazın 
açık olan bir “Kuzey ışıkları” gösteri merkezi de bulunmaktadır. Bu 
merkez kışın kapalı çünkü zaten tüm açık alanlar kuzey ışıklarına 
uygun gösteri merkezi oluyor.
Kuzey ışıkları – Aurora Borealis olan Kuzeydeki bu ışıklar, kutup 

ve yakın çevrelerinde dünya atmosferindeki partiküllerin güneşten 
gelenlerle çatışması, çarpışmasıdır. Tabiat ananın, rengarenk tülle-
rin dansı şeklinde harika bir gösterisidir. 

Yaklaşık 11 yılda bir güçlü görünebilme siklusleri saptanmış. Ku-
zeyin gündoğumu anlamına gelen bu ışıklar, kimi Alaska yerlileri-
ne göre insanların veya avladıklarının ruhlarının havada dolaşması 
şeklinde yorumlanmıştır.
Meraklısı olabilir, hemen eklemeliyim. Güney ışıkları da var, Auro-
ra Australis bilinen adıyla. Ancak onların “gösteri menzili” sadece 
güney kutbuyla sınırlı, yerleşim bölgelerinden uzakta olmakta.

Watson Lake’in dün olduğu gibi bugün de hem Yukon’un girişi, 
hem de kuzey British Columbia çıkışı için barınma, ulaşım lojistik  
önemi büyük. Hele bahsettiğim bu zengin flora ve faunaya karşın 
Alaska’ya tek esas karadan ulaşımının sağlandığı bu  büyük bölge 
içinde insan azlığı, cep telefonların çekmedikleri, yollarda telefon 
kulübeleri olmadığı ve yerleşim yerlerinin birbirinden çok uzaklar-
da oldukları göz önünde bulundurulursa…

Buralara değinmişken çok yakınlarındaki bir konaklama yeri olan, 
tesadüfen yaşamlarına ortak olduğum,  Nugget City’den de biraz 
bahsetmek istiyorum. 

Bizdeki yumurta ve galeta unuyla kaplı kızarmış ufak tavuk  parça-
ları kelime anlamından çok farklı olarak Nugget, burada  işlenme-
miş külçe altın anlamına geliyor. 
Nugget City, bir zamanların suyu elektriği olmayan, zorlu kış gün-
lerinde, ayı, kurt gibi vahşi hayvan saldırılarına karşın tetkikte olun-
ması gereken ufacık bir çadırdan son derece konuksever, çalışkan  
ve yardımsever  sahipleri Scott ve Linda sayelerinde bugünlerdeki 
lüks döşeli bungalowlarıyla, ıssız ve kötü yollar için çok gerekli 
olan araba  tamircisiyle, lokantasıyla  konforlu bir duraklama, ko-
naklama, haline dönüşmüş bulunmaktadır..
Sahiplerinden Linda, madencilikle uğraşan bir aileden gelme.
Kendisi de  o zamanların ıssız ormanlar içinden geçen, zor ve uzun 
süren yol koşullarında kamyonlarla yeşim madeni taşımacılığı yap-
mış.
Şu anda Yukon yerleşim bölgesinin 4 yıldızlı, en lüks barınma yer-
lerinden biri sayılan Nugget City’nin bazı bungalow’larının malze-
meleri ise Watson Lake’teki eski havaalanından teker teker ayıkla-
narak taşımış. 
Bir zamanların “altına hücum edenlerin” hikayesi gibi günceli-
mizdeki sahipler dört çocuklu Linda ve Scott’un mücadelerle dolu 
“hazıra konmadan, kolaycılıkla, yoktan var olmama, mücadelelerle 
başarı elde etme ” hikayeleri ilginç geldi.

Aslında ilginç olan dünyamız, yeter ki bakma isteğimiz olsun, yeter 
ki baktığımızı görebilme kabiliyetimiz olsun…

Yazılar: Dr. Lakme Toktaş    Fotoğraflar:  Dr. Gökhan Toktaş  


