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ü İnsidansları belli bir yaşta pik yapan çoğu kanserin aksine yaşın 
ilerlemesiyle prostat kanseri insidansı da artmaya devam eder.

ü Elli yaşında bir erkeğin ömründe latent prostat kanseri (ölüm nedeniyle 
ilişkili olmayan otopside rastlantısal tespit edilen) riski % 40’dır.

ü Bir erkekte prostat kanseri gelişme olasılığı 40 yaşın altında 1/10000, 
40-59 yaş arası 1/103 ve 60-79 yaş arası erkeklerde 1/8’dir.

ü Patoloji: Prostat kanserlerinin %95’den fazlası adenokarsinomdur.
ü Prostat kanseri olgularının %60-70’i periferik zondan kaynaklanır. 

**TUS**
ü Denonvilliers fasyası güçlü bir bariyer oluşturduğundan rektal tutulum 

nadirdir.
ü Lenfatik metastaz en sık obturatuvar lenf düğümleri zincirinde 

tanımlanır.
ü Çoğu zaman en çok lombar omurganın tutulumuyla birlikte aksiyal iskelet 

kemiklerinde uzak metastazlar görülür.
ü Diğer en sık tutulan alanlar; azalan sırayla proksimal femur, pelvis, 

torasik omurga, kostalar, sternum, kafatası ve humerus’tur.
ü Metastatik prostat kanserinin kemik lezyonları tipik olarak 

osteoblastiktir.

Prostat kanseri için TNM evrelendirme sistemi

T-Primer tümör

TX Değerlendirilemez

T0 Primer tümör kanıtı yok

Tis Karsinoma in situ (PIN)

T1a Selim hastalık için rezeke edilen dokunun ≤%5’inde kanser var, normal PRM

T1b Selim hastalık için rezeke edilen dokunun >%5’inde kanser var, normal PRM

T1c Sadece yükselmiş PSA ile tespit edilmiş, normal PRM ve TRUS

T2a PRM ile palpe edilebilir veya TRUS’la sadece tek tarafta görülebilen, 
prostata sınırlı tümör

T2b PRM ile palpe edilebilir veya TRUS’la her iki tarafta görülebilen, prostata 
sınırlı tümör

T3a Bir veya her iki tarafta ekstrakapsüler yayılım

T3b Seminal vezikül tutulumu

T4 Tümörün doğrudan mesane boynu, sfinkter, rektum, levator kaslara veya 
pelvik yan duvara yayılır

PRM, parmakla rektal muayene; PIN, prostat intraepitelyal neoplazisi; PSA, prostat 
spesifik antijen; TRUS, transrektal ultrason.

Gleason Grade’leme Sistemi

ü Bu, mikroskop altında glandüler yapının diferansiyasyonuna göre yapılan bir 
sistemdir.

ü Bu sistemde patologlar en sık görülen kanser kalıbına primer dereceyi, ikinci en 
sık görülen kalıba da sekonder dereceyi verirler.

ü Böylelikle, dereceler 1-5 aralığında iken toplam skorlama 2-10 arasında olmuş 
olur.
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ü Burada en önemli konu, toplamı 7 olanlardan (primer+sekonder); (4+3) olanlar 
daha kötü prognozlu iken (3+4) olanlar daha iyi prognozludur.

ü PSA, kansere spesifik değildir.
ü BPH, üretra enstrümantasyonu ve enfeksiyon, zorlu prostat masajı ve prostat 

infarktında da artar.
ü PSA’nın kanseri daha çok düşündürdüğü durumlar PSA’nın hızlı artması, prostat 

dansitesi artması (hacim az iken PSA’nın yüksek olması), yaşa göre düzeltilmiş 
değerler (yaşla artar), etnik köken, moleküler formlardır.

ü PSA özellikle metastatik hastalığı ve nüksleri takip ve göstermede yardımcıdır.

Klinik Bulgular

ü Erken evre prostat kanserli çoğu hasta asemptomatiktir.

Tedavi

Lokalize Hastalık

Ø Dikkatli gözlem ve etkin gözetim – Lokal kanser, ilerleme gösterebilmesine 
rağmen erken evre prostat kanserinde dikkatli gözlemle 10. yıllarda 
hastalığa özgü mortalite genellikle düşük düzeyde olup %4 ile %15 
arasında değişmektedir.

Ø Radikal prostatektomi
Ø Radyoterapi (eksternal radyoterapi)
Ø Kriyocerrahi ve yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrasonografi (HIFU)

Metastatik Hastalık

Ø Başlangıç hormonal tedavi – Prostat kanserine bağlı ölüm neredeyse 
değişmez şekilde metastatik hastalık kontrolündeki başarısızlığının 
bir sonucu olduğu için çalışmalar büyük ölçüde uzak hastalığın 
kontrolünü artırmaya odaklanmıştır.

Prostat kanseri için androjen yoksunluğu tedavisi

Düzey Ajan Doz yolu

Hipofiz

Dietilstilbestrol Oral

Goserelin Deri altı

Löprolid Kas içine

Sürrenal
Ketokonazol Oral

Aminoglutetimid Oral

Testis ORŞİYEKTOMİ

Prostat hücresi

Bikalutamid Oral

Flutamid Oral

Nilutamid Oral
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TESTİS TÜMÖRLERİ

Testiküler tümörlerin sınıflandırılması

Germ Hücre Tümörleri
• Seminom
• Embriyonal karsinom
• Yolk kesesi tümörü
• Poliembriyoma
• Trofoblastik tümörler
• Koriokarsinoma
• Teratom
• Matür teratom
• Dermoid kist
• İmmatür teratom

Seks kord gonadal stromal tümörler
• Leydig hücreli tümör
• Sertoli hücreli tümör
• Granülosa hücreli tümör

Hem germ hücresi hem seks kord gonadal komponenti olan tümörler
• Gonadoblastoma

Lenfoid hematopoetik kökenli tümörler
• Lenfoma
• Plazmasitoma
• Lökemi

þ Erkeklerde 20-40 yaş arasında en sık görülen malignite
þ Germ hücreli tümörlerin bilateral olma ihtimali %2
þ 50 yaş üstü testis tümörlerinin büyük kısmını lenfomalar oluşturur ve bilateral olmaya 

meyillidirler.
þ Testis tümörleri için 4 temel risk faktörü vardır:

• Kriptorşidizm
• Ailede testis kanseri öyküsü
• Kendisinde testis kanseri öyküsü
• İntratübüler germ hücre neoplazisi: Herhangibir nedenle yapılan testis biyopsisi 

(germ hücreli tümörü olan hastada karşı testis biyopsisi,infertilite araştırması yapılan 
hastada alınan testis biyopsisi ve nadir de olsa yapılan testis koruyucu cerrahi 
sonucunda) sonucunda tanı konulur. 5 sene içerisinde germ hücreli tümör gelişme 
riski %50’lerdedir. Bu nedenle radikal orşiektomi düşük doz radyoterapi önerilir. 

TESTİSİN GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERİ

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

ü Tüm primer tümörlerden %90-95’i germ hücreli tümörlerdir.

Patoloji 

Seminom

Ø En sık gözüken germ hücreli testis tümörüdür.
Ø Saf seminomun iki histolojik alt tipi tanımlanmıştır.
Ø Tüm seminomların %85’i klasik seminomlardır.
Ø En büyük sıklıkla yaşamın dördüncü on yılında görülür.
Ø Spermatositik seminom tüm seminomların %5-10’unu oluşturur.
Ø Spermatositik seminomlu hastaların yarısı 50 yaş üstündedir ve daha iyi 

prognozludur.
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Ø Erken evre seminomlarda tedavi tartışmalıdır. Yakın takip, primer radyoterapi 
veya karboplatin ile primer kemoterapi eş tedavi oranlarına sahiptirler.

Ø İleri evre seminomlarda kemoradyoterapi genellikle beraber kullanılır.
Embriyonal Hücreli Karsinom

Ø Primitif epiteli andıran andifferansiye malign hücrelerden 
oluşurlar.

Ø Makroskopik olarak sarı kahverengi renktedir; hemoraji ve nekroz alanları 
içerir. Embriyonal karsinom en az diferansiye olmuş germ hücreli testis 
tümörüdür ve diğer germ hücreli tümörlere dönüşüm gösterebilir.

Yolk kesesi tümörü

Ø Bazen endodermal sinüs tümörü olarak da adlandırılırlar. Yetişkin 
çağda nadir olmakla beraber çocukluk çağında daha sıktırlar.

Ø Hyalin globülleri vakaların % 84’ünde Schiller Duval cisimcikleri 
yarısında mevcuttur.

Ø Yolk kesesi tümörleri, beta hCG değil, hemen her zaman alfa 
fetoprotein salgılarlar.

Teratom

Ø Teratomlar hem çocuk hem de yetişkinlerde görülebilir.
Ø Farklı farklılaşma ve olgunlaşma evrelerinde bulunan birden fazla 

germ hücre tabakası içerirler.
Ø Olgun teratom ektoderm, mezoderm ve endodermden türeyen selim 

oluşumlardan elementler içerebilir.
Ø Mikroskopide ektoderm yassı epitelyum hücresi veya nöral 

doku, endoderm intestinal, pankreatik veya respiratuvar doku 
ve mezoderm düz veya iskelet kası, kıkırdak veya kemikle temsil 
edilebilir.

Koriyokarsinom

Ø Saf koriyokarsinom nadirdir.
Ø Klinik açıdan koriyokarsinomlar erken hematojen yayılımla karakterize 

agresif davranırlar.**TUS**
Mikst hücre tipi

Ø Mikst hücre tipleri kategorisi içinde çoğu (tüm testis tümörlerinin 
%25 kadarı) teratom ve embriyonal hücreli karsinom karışımı olan 
teratokarsinomlardır.

Metastatik Yayılım Yolları

ü Erken hematojen yayılım gösteren koriyokarsinom dışında testisin 
germ hücreli tümörleri tipik olarak aşamalı bir biçimde lenfatik yolla 
yayılırlar.

ü Giderek azalan sırayla akciğer, karaciğer, beyin, kemik, böbrek, böbrek 
üstü bezi, gastrointestinal yol ve dalak en sık tutulan bölgelerdir.

Klinik Bulgular

ü Semptomlar
 Testis kanserinin en sık görülen semptomu testisin ağrısız büyümesidir.
ü Belirtiler
 Olguların çoğunda testiküler bir kitle veya yaygın bir büyüme 

saptanır.
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 Testis tümörüyle birlikte, onu maskeleyen bir hidrosel saptanabilir. 
Skrotumun transillüminasyonu iki hastalığı birbirinden ayırt 
ettirebilir.

ü Görüntüleme
 Primer testis tümörü skrotal ultrasonografi ile hızla ve doğru biçimde 

tanımlanabilir.

Testis kanserinin histolojik tiplerinde tümör belirteçlerinin artışı(%)

hCG (%) AFP (%)

Seminom 7 0

Teratom 25 38

Teratokarsinom 57 64

Embriyonal karsinom 60 70

Koriyokarsinom 100 0

Ayırıcı Tanı

ü Testis kanserli hastalara en çok epididimit veya epididimoorşit tanısı 
konur.

ü En sık görülen ikinci hatalı tanı nedeni hidroseldir.

@

• 20-40 yaş arası erkeklerde solid en sık malign tümör germ hücre 
tümörleridir. 

• İnmemiş testis tedavisinde puberte öncesi yapılan orşiopeksi germ 
hücre tümör riskini azaltır. 

• Germ hücre tümörlerinin %70 inde 12. kromozom anomalisi vardır. Bu 
özellikle teratomlar malign transformasyonunda germ hücre non germ 
hücre kaynaklı tümörler ayırımında histopatolojik tanıda kullanılabilir. 

• Germ hücre tümörlerinin %5‛i ekstragonadal yerleşir. En sık yerleştikleri 
yer mediasten ve retroperitoneal bölgedir. 

Testisin Germ Hücreli Olmayan Tümörleri

Leydig Hücreli Tümörler

ü Epidemiyoloji ve Patoloji:
Ø Testisin germ hücreli olmayan tümörlerinin en sık görüleni olup tüm testis 

tümörlerinin %1-3’ünü oluşturur.
Ø Germ hücreli tümörlerin aksine kriptorşidizm ile ilişkili değillerdir.
Ø Leydig hücreleri için patognomonik olan Reinke kristalleri armudumsu 

sitoplazmik inklüzyonlardır.

ü Klinik Bulgular:
Ø Puberte öncesi çocuklar genellikle virilizasyon gösterirler ve tümörler iyi 

huyludur.
Ø Yetişkinler, %20-25’inde görülen jinekomasti dışında asemptomatiktir.
Ø Yetişkinlerdeki tümörlerin %10’u maligndir.
Ø Hastalarda serum ve üriner 17-ketosteroidler ve östrojenler yüksek 

bulunur.


