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D
ünyada erkeklerde en sık rast-

lanılan hastalık grubu olan 

prostat hastalıkları genç yaş-

larda daha çok prostat enfek-

siyonları olarak görülürken; 50'li yaşlardan 

sonra daha çok iyi huylu prostat büyümesi 

(BPH) veya prostat kanseri (Pca) olarak kar-

şımıza çıkar. 

TOBB ETÜ Hastanesi Üroloji Uzmanı 

Prof. Dr. Öztuğ Adsan da prostat hastalıkları 

ve görüntüleme yöntemleri ile ilgili dene-

yimlerini bizimle şöyle paylaştı:

“Nüfusun hızla yaşlanmasıyla BPH ve 

özellikle prostat kanserini daha sık gör-

meye başlıyoruz. Prostat kanseri şu anda 

erkeklerde en sık görülen kanser olup ölüm 

sıralamasında akciğer kanserinin arkasın-

dan ikinci sırada gelmektedir. Dolayısıyla 

SAĞLIK
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Prostat kanseri için en iyi görüntüleme ve tedavi yöntemleri artık füzyon 

sistemlerle sağlanıyor. Hedefe yönelik füzyon prostat biopsilerinde ise 

hastanın prostat yapısı detaylı MR ile ortaya çıkarılıyor.

MR FÜZYON 
PROSTAT BİOPSİSİ

yaşlanan toplumda oldukça önemli bir 

sosyal ve medikal problem haline gelmek-

tedir. 50 yaşından sonra erkeklerin hemen 

hemen yarısında yaşam kalitesini etkileyen 

işeme problemleri başlamaktadır. 

Prostat kanseri tanısında parmak-

la prostat muayenesi ve kanda PSA öl-

çülmesi önemli klinik bilgi vermektedir. 

Şüpheli olgularda kesin tanı koymak için 

prostat biopsisi yapmak gerekmektedir. 

Şu anda prostat biopsisi standart olarak 

makat yolundan yapılmaktadır. Makattan 

yerleştirilen ultasonografi cihazıyla pros-

tat dokusundan 12 adet körleme biopsi 

yapılmaktadır. Şüpheli vakalarda eğer kan-

ser yakalanamazsa biopsiler en az üç kez 

tekrarlanmaktadır. Dolayısıyla bu işleme ait 

komplikasyonlar artmaktadır. 
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TOBB ETÜ Hastanesi Üroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Öztuğ Adsan

Kanser tanısındaki yetersizliğin ya-

nında makat yolu kullanıldığı için hasta-

larda ciddi enfeksiyon riski, kanama ve 

ağrı şikayetleri olmaktadır. Standart yolla 

prostat biopsisi yapılan hastalara “tekrar 

biopsi olur musunuz?” diye sorulduğu 

zaman hastaların yarısından fazlası bu 

yüzden biopsi olmak istememektedir. 

En iyi görüntüleme 

yöntemi hangisi?

Prostat kanseri için en iyi görüntüle-

me ve tedavi yöntemleri artık füzyon sis-

temlerle sağlanmaktadır. Hedefe yönelik 

füzyon prostat biopsilerinde ise hastanın 

prostat yapısı detaylı MR ile ortaya çı-

kartılmaktadır. Prostat içindeki şüpheli 

alanlar net olarak görülmektedir. Daha 

sonra özel bir yazılımla bu görüntüler 

3 boyutlu (3D) ultrasonografi cihazına 

aktarılmaktadır. Şüpheli alanların işaret-

lenmesini takiben özel tasarlanmış bi-

opsi aparatlarıyla gerçek zamanlı hedefe 

yönelik biopsiler alınmaktadır. Şüpheli 

alanların işaretlenmesi hata payını en 

aza indirmektedir. Böylece gereksiz alan-

lardan alınacak biopsiler engellenmiş 

olmaktadır. Hedeflenen alanlardan alı-

nacak biopsiler ise varsa tümörün kesin 

tanısının konulmasını sağlayacaktır.  

Prostat kanserinde her kanser türü 

hayati açıdan aynı tehlikeyi içermemek-

tedir. Bazı yavaş büyüyen düşük riskli 

kanser türleri hiç tedaviye gerek kalma-

dan sadece izlem protokolleri uygula-

narak ömür boyu takip edilmektedir. 

Bunun yanında hızlı büyüyen yüksek 

riskli prostat kanser türleri için ise etkili 

ve çabuk tedavilere ihtiyaç vardır. 

Hedefl enmiş füzyon 

biopsi sistemleri

Bu iki büyük grubun birbirinden 

ayrılmasını sağlayan en önemli aşama-

lardan biri hedeflenmiş füzyon biopsi 

sistemleridir. MR füzyon biopsi sistemleri 

ile yüzde 30 daha yüksek riskli prostat 

kanseri tanısı konulurken yüzde 17 ora-

nında ise gereksiz biopsilerden kaçınıl-

mış olmaktadır.  

Hastanemizde kullanılan füzyon bi-

opsi sisteminin en önemli avantajlarında 

bir tanesi de makat yolunun kullanılma-

masıdır. Cilt üzerinden direkt prostat 

görüntülenerek biopsiler alınmaktadır. 

Dolayısıyla standart biopsilerde görülen 

enfeksiyon, ağrı ve kanama komplikas-

yonları olmamaktadır. Makat yolunun 

kullanıldığı biopsi yöntemlerinde enfek-

siyon nedeniyle hastaların yaklaşık yüz-

de 4’ünün hastaneye yatış gerektirecek 

tedaviye gereksinimleri vardır. 

Avantajları neler?

➢ Şu ana kadar ki en kesin tanı koyma 

yöntemi.

➢ Hedeflenmiş biopsilerle gereksiz alanla-

rın biopsi dışına çıkartılması.

➢ Prostatın MR ve 3D US ile gerçek görün-

tüsünün elde edilmesi.

➢ Standart yönteme göre makat yolu kul-

lanılmadığı için yan etki oranı çok düşük.

➢ Tekrar biopsi oranları oldukça düşük.” 


