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Hedefe yönelik Hedefe yönelik 
füzyon prostat füzyon prostat 
biyopsisibiyopsisi

görüntülenerek biyopsiler alınmaktadır. 
Dolayısıyla standart biyopsilerde görülen 
enfeksiyon, ağrı ve kanama komplikasyon-
ları olmamaktadır. 

Avantajları neler?
◗ Şu ana kadarki en kesin tanı koyma 

yöntemidir.
◗ Hedeflenmiş biyopsilerle gereksiz alan-

ların biyopsi dışına çıkartılması.
◗ Prostatın MR ve 3D US ile gerçek gö-

rüntüsünün elde edilmesi.
◗ Standart yönteme göre makat yolu 

kullanılmadığı için yan etki oranı çok düşük.
◗ Tekrar biyopsi oranları oldukça düşük.” 

SAĞLIK

Prof. Dr. Öztuğ Adsan
TOBB-ETÜ Hastanesi’nden Üroloji AD

P rostat hastalıkları erkeklerde 
30’lu yaşlardan sonra en sık gö-
rülen hastalıklardır. Bunların ara-
sında prostat kanseri erkeklerde 

en sık görülen kanser tipi olup ölüm ne-
deni olarak da akciğer kanserinden sonra 
ikinci sırada yer almaktadır. 

TOBB-ETÜ Hastanesi’nden Üroloji AD 
Prof. Dr. Öztuğ Adsan da prostat teşhis 
yöntemlerini şöyle anlattı:

“Prostat kanseri tanısında parmakla 
prostat muayenesi ve kanda PSA ölçülme-
si önemli klinik bilgi vermektedir. Ancak 
kesin tanı koymak için prostat biyopsisi 
yapmak gerekmektedir. Şu anda prostat 
biyopsisi standart olarak makat yolundan 
yapılmaktadır. Makattan yerleştirilen ulta-
sonografi cihazıyla prostat dokusundan 12 
adet rastgele biyopsi yapılmaktadır. Şüp-
heli vakalarda eğer kanser yakalanamazsa 
biyopsiler en az üç kez tekrarlanmaktadır. 

Dolayısıyla bu işleme ait komplikas-
yonlar artmaktadır. Kanser tanısındaki 
yetersizliğin yanında makat yolu kullanıl-
dığı için hastalarda ciddi enfeksiyon riski, 
kanama ve ağrı şikayetleri olabilmektedir. 
Standart yolla prostat biyopsisi yapılan 
hastalara “tekrar biyopsi olur musunuz?” 

diye sorulduğu zaman hastaların yarısın-
dan fazlası bu yüzden biyopsi olmak iste-
memektedir. 

Yaşlanan nüfus oranları ve teknolojik 
gelişmeler prostat kanseri ilgili tanı ve 
tedavi seçeneklerini artırmaktadır. Prostat 
kanseri için en iyi görüntüleme ve tedavi 
yöntemleri artık füzyon sistemlerle sağlan-
maktadır. Hedefe yönelik füzyon prostat 
biyopsilerinde ise hastanın prostat yapısı 
detaylı MR ile ortaya çıkartılmaktadır. 

Prostat içindeki şüpheli alanlar net 
olarak görülmektedir. Daha sonra özel bir 
yazılımla bu görüntüler üç boyutlu 3Du 
Ultrasonografi cihazına aktarılmaktadır. 
Şüpheli alanların işaretlenmesini takiben 
özel tasarlanmış biyopsi aparatlarıyla ger-
çek zamanlı hedefe yönelik biyopsiler alın-
maktadır. Şüpheli alanların işaretlenmesi 
hata payını en aza indirmektedir. Böylece 
gereksiz alanlardan alınacak biyopsiler en-
gellenmiş olmaktadır. Hedeflenen alanlar-
dan alınacak biyopsiler ise varsa tümörün 
kesin tanısını konulmasını sağlayacaktır. 

Hastanemizde kullanılan füzyon bi-
yopsi sisteminin en önemli avantajların-
dan bir tanesi de makat yolunun kullanıl-
mamasıdır. Cilt üzerinden direkt prostat Fo
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Prostat kanseri tanısında parmakla prostat muayenesi ve kanda 
PSA ölçülmesi önemli klinik bilgi veriyor. Ancak kesin tanı koymak 
için prostat biyopsisi yapmak gerekiyor. Şu anda prostat biyopsisi 
standart olarak makat yolundan yapılıyor.




