BEN‹GN PROSTAT H‹PERPLAZ‹S‹
Oktay DEM‹RKESEN*

Prostat 3 farkl› bölgeden oluﬂur. Bunlardan en geniﬂi olan
periferik zon, genç ve eriﬂkin prostat›n %70’ini oluﬂturur.
Santral zon %25, transizyon zonu ise geri kalan %5’l›k k›s›m› meydana getirir. Bu anatomik zonlar›n önemi, farkl›
hastal›klar›n her bir zonda farkl› oranlarda geliﬂmesidir.
Örne¤in prostat kanserinin %60-70’i periferik zondan,
%10-20’si transizyon zondan ve %5’i santral zondan kaynaklan›r. Oysa BPH (benign prostat hiperplazisi) sadece
transizyon zondan geliﬂir.
BPH yaﬂlanma ile ilgili bir durumdur. Alt üriner sistem yak›nmalar›na (AÜSY) yol açarak hayat kalitesini etkiler.
BPH’n›n histolojik s›kl›¤› araﬂt›r›ld›¤›nda 30 yaﬂ alt› erkeklerde görülmedi¤i ve görülme s›kl›¤›n›n bu yaﬂtan sonra giderek artt›¤› belirlenmiﬂtir. Seksenli yaﬂlarda ise bu oran
yaklaﬂ›k %90 civar›ndad›r. Palpe edilebilir büyüklü¤e ulaﬂan prostat ise 60’l› yaﬂlarda %20, 80’li yaﬂlarda ise %45
olarak rapor edilmektedir. Ancak prostat büyümesi her zaman klinik yak›nmalarla birlikte de¤ildir. O halde burada
histolojik bir tan› olan BPH terimi yerine, AÜSY’a yol açan
iyi huylu prostat büyümesine ba¤l› t›kan›kl›k kullan›lmas›
gereken as›l terimdir. AÜSY s›kl›¤› da çal›ﬂmalarda benzer
bir seyir ile karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Rahats›zl›k veren
AÜSY’n›n da yaﬂla giderek artmakta ve 65 yaﬂ üstü erkeklerin yaklaﬂ›k %30’unda görülmektedir.

s›n› de¤iﬂtirdi¤i, intraprostatik dihidrotestesteron seviyesini
art›rd›¤›, androjen varl›¤›nda hücre ölümünü engelledi¤i ve
stromal kollajen yap›m›n› uyard›¤› belirlenmiﬂtir. Öte yandan kastrasyon daha önce tespit edilmiﬂ BPH’n›n gerilemesine ve AÜSY’n›n azalmas›na yol açar. LHRH analoglar›n›n
verilmesi de ayn› ﬂekilde prostat›n küçülmesine ve idrar
ak›m h›z› ve yak›nmalar›n azalmas›n› sa¤lar.
BPH’n›n transizyon zondan kaynakland›¤› daha önce belirtilmiﬂti. BPH hücre art›ﬂ› ile giden gerçek bir hiperplastik
süreçtir ve de¤iﬂik oranlarda stromal ve epitelial elemanlar
içeren nodüler büyüme paterni gösterir. Stroma da yine de¤iﬂik oranlarda kollajen ve düz adaleden oluﬂur. Histolojik
yap›daki farkl›l›klar medikal tedaviye olas› yan›t› belirledi¤i için önemlidir. Düz adaleden yo¤un ise alfa bloker, epitelial yap›lar daha yo¤un ise 5-alfa redüktaz tedavisine cevap
daha iyidir. Kollajen yo¤un bileﬂimdeki BPH ise heriki tedaviye de olumsuz yan›t verir. Transizyon zondaki hiperplastik
nodüllerin büyümesi ile prostat›n di¤er bölgeleri itilerek cerrahi kapsül ad› verilen yap› oluﬂur. Cerrahi kapsül ile transizyon zon aras›ndaki s›n›r, aç›k prostatektomide adenomu
ç›kartmak için kullan›lan enükleasyon (adenomun kapsülden
ay›r›lmas›) alan›d›r.
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BPH etyolojisi birçok faktörle iliﬂkilendirilebilir. Çal›ﬂmalar
yaﬂlanma ve dihidrotestesteronun BPH oluﬂumu için gerekli oldu¤unu göstermektedir. Köpeklerde yap›lan çal›ﬂmalarda yaﬂlanma ile prostat›n androjene daha hassas hale geldi¤ini gösterilmiﬂtir. Bu konuda 2 teori üzerinde durulmaktad›r. Birincisi stromal-epitelial etkileﬂimdir. Stromal hücreler, epitelial ve di¤er stromal hücrelerin geliﬂimini bFGF
(basic fibroblast growth factor) ve TGFß (tranforming
growth factor ß) gibi büyüme faktörlerini salg›layarak ayarlar. ‹kincisi teori ise yaﬂlanma ile kök hücrelerinin maturasyon sürecinin durdurulmas› ve programl› hücre ölümlerinin
(apoptozis) engellenmesidir. Hayvan çal›ﬂmalar›nda yaﬂlanma etkisinin oluﬂmas›nda östrojen sinerjizminin de rolü oldu¤u gösterilmiﬂtir. Köpeklerde yap›lan çal›ﬂmalarla, östrojenin androjen reseptörlerini uyararak steroid metabolizma-

AÜSY tan›s›nda kullan›lan yöntemleri bu konuda geliﬂtirilen k›lavuzlar 3 grupta toplamaktad›r. Birinci grupta kesin
yap›lmas› gerekenler vard›r. ‹kinci grupta hekimin kendi karar›na b›rak›lan, üçüncü grupta ise AÜSY tan›s› için önerilmeyen yöntemler söz konusudur.
Birinci grupta bulunan, yani yap›lmas› gereken yöntemler
öykü al›nmas›, yak›nmalar›n skorlama ile de¤erlendirilmesi,
fizik muayene, PSA ölçümü, kreatinin de¤erinin tespiti, tam
idrar tetkiki, s›kl›k-hac›m çizelgesi, iﬂeme sonras› geride kalan idrar miktar›n›n belirlenmesi ve idrar ak›m h›z› tayinidir.
Öyküde AÜSY sebep olabilecek nörolojik ve metabolik hastal›klar (Diabetes Mellitus), üretra darl›¤› sorgulanmal› ve
geçirilmiﬂ operasyonlar ile kullan›lan ilaçlar not edilmelidir.
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Yak›nmalar›n de¤erlendirilmesi için ço¤unlukla hastan›n
kendi baﬂ›na doldurmas› gereken uluslararas› prostat yak›nma skorlamas› (I-PSS) kullan›lmaktad›r. Bu formda 3’ü depolama (s›kl›k, s›k›ﬂma, nokturi), 3’ü boﬂalt›m (kesintili idrar etme, zay›f idrar ak›m›, ›k›nma), 1’i ise iﬂeme sonras›
AÜSY’n› araﬂt›ran 7 soru bulunmaktad›r. Her sorunun cevab› 0 ile 5 aras›nda skorlanmakta, dolay›s› ile toplam skor 0
ile 35 aras›nda de¤iﬂmektedir. Hastan›n I-PSS’i 0-7 ise hafif, 7-19 ise orta, 20-35 ise ﬂiddetli AÜSY’› oldu¤u kabul
edilir. Bu formda ayr›ca hastan›n bu yak›nmalar›n›n devam›
halinde kendini nas›l hissedece¤i ile iliﬂkili ek bir hayat kalitesi de¤erlendirme sorusu da bulunmaktad›r (ﬁekil 1 ).
ﬁekil 1: Uluslararas› prostat yak›nma skorlamas› (I-PSS)

Fizik muayenede elle rektal muayene ve s›n›rl› nörolojik de¤erlendirme mutlaka yap›lmal›d›r. Prostat›n büyüklü¤ü ve
k›vam› elle rektal muayene ile belirlenmelidir. Elle rektal
muayene ile prostat büyüklü¤ünün de¤erlendirilmesi subjektiftir ve boyut büyüdükçe yan›lma pay› artar. Prostat›n k›vam›n›n sert ve/veya nodüler yap›da olmas› prostat kanserini
akla getirir. Bu yönde ay›r›c› tan› için gereken tetkikler mutlaka yap›lmal›d›r. Nörolojik de¤erlendirmede zihinsel durum, alt ekstremite nöromüsküler iﬂlevi ve anal sfinkter tonusu bak›lmal›d›r.

dan önemlidir. Ucuz, kolay uygulanabilir ve non-invazif olmas› nedeniyle mutlaka kullan›lmal›d›r.
‹drar ak›m h›z›: Bu tetkik de basit ve non-invaziftir. ‹ﬂeme
volumu, tepe idrar ak›m h›z›, ortalama idrar ak›m h›z›, tepe
idrar ak›m›na ulaﬂma zaman› ve ak›m trasesi bilgileri elde
edilir. En az iki kez yap›lmal› ve iﬂeme volumu 150ml üstünde olmal›d›r. Tepe idrar ak›m h›z› erkeklerde 20–25 ml/sn ve
kad›nlarda 25–30 ml/sn üstünde olmal›d›r (ﬁekil 2a). Tepe
idrar ak›m h›z›n›n 10 ml/sn alt›nda olmas› büyük olas›l›kla t›kan›kl›k veya zay›f kas›lan detrusoru düﬂündürür (ﬁekil 2b).
ﬁekil 2a: Tepe ak›m h›z› normal de¤erlerde (Qmax: 36
ml/sn) olan idrar ak›m e¤risi

ﬁekil 2b: Tepe ak›m h›z› 10 ml/sn alt›nda olan idrar ak›m
h›z› e¤risi

Tam idrar tetkiki enfeksiyon ve hematuri tayini için önemlidir. AÜSY ile baﬂvuran bu yaﬂ grubundaki erkek hastalar›n
yaklaﬂ›k %10’unda böbrek yetmezli¤i olas›l›¤› bulunmaktad›r. Bu hastalarda geliﬂecek olas› postoperatif komplikasyonlar›n önlenmesi için kreatinin de¤erinin tespiti gereklidir.

‹ﬂeme sonras› geride kalan idrar miktar›n›n belirlenmesi mesane iﬂlev bozuklu¤unun göstergesi olabilir. Bu nedenle,
özellikle cerrahi tedavi düﬂünülen ve iﬂeme sonras› geride
kalan idrar miktar›n›n 200–300 ml’nin üstünde oldu¤u hastalarda, ileri de¤erlendirme yap›lmal›d›r.

‹yi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri, üretrosistoskopi
veya prostat biopsisi gibi travmalar, kronik prostatit PSA’y›
yükselten nedenlerdendir. PSA düzeyi, prostat büyüklü¤ü ve
yaﬂ ile direkt iliﬂkilidir. Ancak PSA ne kadar yüksekse kanser olas›l›¤› o derece artar, bu nedenle yüksek PSA de¤eri
olanlarda prostat kanseri mutlaka d›ﬂlanmal›d›r. Son y›llarda AÜSY baﬂvuran hastalarda baﬂlang›ç PSA düzeyinin iyi
huylu prostat büyümesinde hastal›¤›n seyrini öngören bir
faktör oldu¤u belirlenmiﬂtir.

‹kinci grupta yani hekimin kendi karar›na b›rak›lanlar ise
üst üriner sistem görüntülemesi ve bas›nç ak›m çal›ﬂmas›d›r.
Prostat görüntülemesi (transrektal) ve üretrosistoskopi ise
önerilmeyen ancak baz› özel durumlarda kullan›labilecek
yöntemlerdir.

S›kl›k-hac›m çizelgesi hastan›n belli bir süre boyunca (örne¤in 1 gün veya uzun süre) idrar s›kl›¤›n› ve her seferde ç›kan
idrar hacm›n› gece ve gündüz kaydetmesidir. Yak›nmalar›n
sa¤lamas› ve AÜSY sebebine yönelik ipucu vermesi aç›s›n-

Üst üriner sistem görüntülemesi için ultrason veya intravenöz pyelografi önerilebilir. Karaci¤er, retroperitonium ve alt
üriner sistemin (mesane-prostat ve iﬂeme sonras› geride kalan idrar miktar›n›n tesbiti) daha iyi görüntülenmesi, varsa
renal kitlelerin daha iyi de¤erlendirilmesi, radyasyon ve kontrast madde kullan›lmamas› ve ucuzlu¤u nedeniyle ultrason
daha çok kullan›lmaktad›r. Üst üriner sistem de¤erlendirmesinin mutlak yap›lmas› gereken durumlar ise, hematuri, üri-

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
ner sistem enfeksiyonu, böbrek yetmezli¤i bulgular›, geçmiﬂinde üriner sistem taﬂ hastal›¤›, tümörü veya cerrahisinin
bulunmas›d›r.
Bas›nç ak›m çal›ﬂmas› (BAÇ) (ﬁekil 3) invazif bir tetkik oldu¤undan iste¤e ba¤l› tetkikler aras›ndad›r. Mesane iﬂlev
bozuklu¤u veya bunu düﬂündürecek bulgular› olan hastalarda cerrahi tedavi planlan›yorsa BAÇ mutlaka yap›lmal›d›r.
BAÇ’n›n yap›lmas› gereken durumlar yaﬂ›n 50’nin alt›nda

ﬁekil 3: Prostat büyümesi bulunan bir hastada BAÇ’da tepe
idrar ak›m›na denk gelen detrusor bas›nc›n›n (PdetQmax)
yüksek oldu¤u görülüyor (yüksek bas›nç, düﬂük ak›m)
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yap›lmas›n›n gerekti¤i anlat›lmal›d›r. Prostat hacm›n›n
30ml, PSA düzeyinin 1,6 ng/ml, iﬂeme sonras› geride kalan
idrar miktar›n›n 150ml, I-PSS’in 17’nin üstünde ve tepe idrar ak›m h›z›n›n ise 10ml/sn alt›nda olmas› AÜSY ilerlemesi için risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Bu risk faktörleri bulunan hastalarda di¤er tedavi alternatiflerine geçilebilece¤i anlat›lmal›d›r.
Medikal tedavi de alfa blokerler, 5 alfa reduktaz inhibitörleri ve fitoterapi ajanlar› kullan›labilir.
Alfa blokerler: Prostat ve mesane ç›k›m›nda alfa 1 adrenoreseptorler yo¤un olarak bulunur. Bu reseptörlerin bloke
edilmesinin k›sa sürede içinde yak›nmalarda %20–50, idrar
ak›m h›z›nda ise %20–30 azalma sa¤lad›¤› gösterilmiﬂtir.
Alfa blokerleri reseptör selektiviteleri ve yar›lanma ömürlerine göre s›n›flamak mümkündür (Tablo 1).
Tablo 1: Alfa blokerlerin s›n›flamas›
Nonselektif
K›sa etkili alfa 1 reseptör blokeri
Uzun etkili alfa 1 reseptör blokerleri
Alfa 1a selektif bloker

80’in üstünde olmas›, iﬂeme sonras› geride kalan idrar miktar›n›n 300ml’den fazla olmas›, tepe idrar ak›m h›z›n›n
10ml/sn üstünde olmas›, nöropatik mesane ﬂüphesi bulunmas›, geçmiﬂinde radikal pelvik cerrahi veya baﬂar›s›z BPH
tedavisi olmas› ve depolamaya ait AÜSY belirgin olmas›d›r.
Transrektal prostat görüntülemesi ve üretrosistoskopi tedavi
planlarken prostat büyüklü¤ünün veya ﬂeklinin (örne¤in orta
lob büyümesinin olup olmad›¤›) belirlenmesi gereken durumlarda kullan›labilir

TEDAV‹
‹nceleme tamamland›ktan sonra tedavi alternatifleri konusunda hasta bilgilendirilmelidir. Kesin cerrahi tedavi endikasyonlar› tekrarlayan refrakter idrar retansiyonu, tekrarlayan üriner enfeksiyon veya hematuri, prostat büyümesine
ba¤l› t›kan›kl›k nedeniyle geliﬂen böbrek yetmezli¤i, mesane
taﬂlar›, büyük mesane divertikülü bulunmas›d›r. Ayr›ca rahats›zl›k derecesi yüksek AÜSY ve medikal tedaviye yan›ts›zl›k durumlar›nda da hastayla tart›ﬂ›larak cerrahi tedavi
önerilebilir.
Bunlar d›ﬂ›nda kalan durumlarda takipli bekleme veya medikal tedavilerden biri tercih edilmelidir.
Takipli bekleme hafif ve orta AÜSYolanlarda ve bu durumdan fazla rahats›zl›k duymayanlara önerilir. Hasta hayat
tarz› de¤iﬂikli¤i konusunda bilgilendirilmeli ve düzenli takip

Fenoksibenzamin
Prazosin
Terazosin, alfuzosin
ve doksazosin
Tamsulosin

Fenoksibenzamin ve prazosin d¤erleri ile eﬂde¤er etkinli¤e
sahip olmalar›na ra¤men yüksek yan etki profilleri nedeniyle kullan›lmamaktad›rlar. Di¤erleri aras›nda ise klinik etkinlik aç›s›ndan önemli farkl›l›klar bulunmamaktad›r. Uzun etkili alfa 1 reseptör blokerlerinin günde 1 kez kullan›m›
mümkündür ve doz titrasyonuna gerek kalmaz. Sekiz haftal›k bir tedaviden sonra hasta fayda görmezse tedavi b›rak›lmal›d›r. ‹laçlar aras›nda oranlar de¤iﬂmekle birlikte baﬂa¤r›s›, postural hipotansiyon, baﬂdönmesi, uyku hali, nazal
konjesyon ve retrograd ejekulasyon bu tedavide görülen genel yan etkilerdir.
5 reduktaz alfa inhibitörleri (finasterid ve dutasterid) testesteronun dihidrotestesterona dönüﬂmesini bloke ederler. Bu
gruptaki ilaçlar prostat›n epitelial komponentini etkilerler
ve prostat boyutunu küçülterek yak›nmalarda azalmaya yol
açarlar. Tedaviden maksimum etkiyi elde etmek için ilac›n
ortalama 6 ay kullan›lmas› gereklidir. Yap›lan çal›ﬂmalar
prostat› <40 cm? olanlarda bu tedavinin etkin olmad›¤›n›
göstermektedir. Libido ve ejekulasyonda azalma, erektil iﬂlev bozuklu¤u yan etkileridir. Bu grupta yer alan ilaçlar kullan›ld›¤›nda serum PSA de¤eri yaklaﬂ›k %50 azal›r. Bu nedenle prostat kanseri araﬂt›r›lan hastalarda 5 reduktaz alfa
inhibitörleri kullan›p kullanmad›klar› mutlak sorgulanmal›d›r. Ayr›ca bu tedaviyi kullanan hastalarda prostatektomi ve
akut idrar retansiyonu oranlar› da anlaml› olarak azalmaktad›r. Son dönemde prostat büyümesine ba¤l› hematurilerin
tedavisinde de 5 reduktaz alfa inhibitörleri kullan›m› tan›mlanm›ﬂt›r.
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Kombinasyon tedavileri alfa bloker ve 5 reduktaz alfa inhibitörlerinin birarada kullan›lmas›d›r.
Fitoterapi bitki veya bitki ekstrelerinin t›bbi amaçlarla kullan›lmas› anlam›na gelir. Avrupa ülkelerinde s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Pygeum africanum ve serenoa repens ile yap›lan çal›ﬂmalar, bu ilaçlar›n yan etkilerinin az, klinik etkinliklerinin de yeterli düzeyde oldu¤unu göstermektedir. Ancak etki mekanizmalar›n›n tam bilinmemesi ve biolojik etkilernin belirsiz olmas› kullan›mlar›n› k›s›tlamaktad›r.
Cerrahi tedavileri geleneksel ve minimal invazif olmak üzere iki bölüm halinde incelemek gerekir. Geleneksel cerahi tedaviler de prostat›n transüretral rezeksiyonu (TURP) ve aç›k
prostatektomi olarak ikiye ayr›l›r. TURP endoskopik olarak
gerçekleﬂtirilen ve günümüzde iyi huylu prostat büyümelerinin cerrahi tedavisinde en s›k uygulanan cerrahi yöntemdir.
Orta lob büyümesi olmayan ve 20–30 gr prostatlarda transüretral prostat insizyonu (TU‹P) da yap›labilir. Bu teknik-

te komplikasyonlar daha az olmakla birlikte uzun dönemde
etkinlik daha azd›r. TURP’da görülen komplikasyonlar iﬂlemin uzunlu¤u ve prostat boyutu ile orant›l› oldu¤undan 80100ml üstündeki prostatlarda, mesane divertikül rezeksiyonu gerekti¤inde ve mesane taﬂlar› oldu¤unda ise hastalara
aç›k prostatektomi önerilmelidir. Geleneksel cerrahi tedaviler sonras› elde edilen I-PSS skoru ve idrar ak›m h›z›ndaki
iyileﬂmeler, medikal tedavi ve minimal invazif yöntemlere
k›yasla daha fazlad›r. Komplikasyonlar operasyon s›ras›nda
veya sonras›nda görülebilir. Kanama, transüretral iﬂlemler
s›ras›nda kullan›lan hipotonik s›v›lar›n absorbsiyonuna ba¤l› TUR sendromu, retrograd ejekulasyon, erektil iﬂlev bozuklu¤u idrar kaç›rma, üretra veya mesane boynu darl›¤› bu
komplikasyonlardand›r. Minimal invazif tedavilerden en çok
tan›nanlar› ise lazer prostatektomiler, transrektal yolla uygulanan yüksek yo¤unlukta ultrason (HIFU), transüretral i¤ne ablasyonu (TUNA), transüretral termoterapi (TUMT)’dir.

