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Giriﬂ
PSA marifetiyle gereksiz tan› (overdiagnosis) oran›ndaki
ciddi art›ﬂ, baz› lokalize prostat kanserlerinin ‘varl›¤›n›’ de¤il, ama ‘tedavisini’ zararl› hale getirmiﬂtir. Önemli kanserlerin ay›klanarak kökten tedavi edilmesi, kalanlar›n da kökten tedavi güvencesiyle aktif izlenmesi, en ak›lc› yaklaﬂ›m
gibi görünmektedir. Aktif izlem politikas›yla ilgili en önemli sorun, izlem s›ras›nda hangi kanserin tehlikeli hale geldi¤ini ya da gelece¤ini gecikmeden anlama sorunudur. Mevcut
prognoz ve progresyon göstergeleri olarak kulland›¤›m›z
PSA kineti¤i, parmakla rektal muayene ve biyopsi bulgular› d›ﬂ›nda yeni moleküler belirteçler ve baz› genetik ekspresyon profillerinin daha rafine hale gelmesi bu sorunun çözümüne önemli katk›da bulunacakt›r.
‹zlem s›ras›nda progresyon göstergelerinin bugünkü yetersizli¤i baz› hastalar› ﬂifa ﬂans›n› kaybetme riskine sokabilir.
Baz› hastalar da böyle bir tehlikenin ve kanserle yaﬂaman›n
psikolojik bask›s› alt›nda kalabilir. Ancak, bu iki risk ya da
zarar›n yan›nda aktif izlem politikas›n›n çok önemli kazan›mlar› da vard›r.
Aktif izlem politikas›, gereksiz tan›’n›n neden oldu¤u gereksiz erken tedavi’yi (overtreatment) önleyerek hastay›, yaﬂam
kalitesini bozan ürolojik komplikasyonlardan korur; gereksiz tan›’l› hastalarda “önce zarar verme (primum non nocere)” ilkesiyle uyumlu olarak hastay›, gereksiz erken tedavi’nin üroloji d›ﬂ› olas› cerrahi komplikasyonlardan da korur; baz› “yarars›z” kökten tedavi giriﬂimlerini önler; yak›n
gelecekteki olas› geliﬂmeler ve daha uygun tedavi yöntemleri için zaman kazan›lm›ﬂ olur; pozitif diyet ve yaﬂam koﬂullar› de¤iﬂikli¤ini motive ederek prostat kanserinin “tehlike”
ye dönüﬂmesini önler ve bunun yan›nda genel sa¤l›¤› da korumuﬂ olur.
Bugün, mükemmelleﬂmiﬂ bir teknikle yayg›n olarak uygulanan anatomik radikal prostatektominin (RP) iyi bilinen baﬂar›s›na karﬂ›n, lokalize prostat kanseri (PCa) tedavisinde
en uygun yöntem aray›ﬂlar› sürmektedir. Baz› olgularda RP
ya da radyoterapi (RT) modelleri en uygun tedavi yöntemiyken, baz›lar›nda aktif izlem (active surveillance) ve baz›lar›nda da hormonal-palyatif tedavi amaçl› yak›n izlem (watc-
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hful waiting) politikas› en uygun tedavi seçene¤i olabilir.
Her tedavinin birbirinden farkl› risk ve yararlar› vard›r.
Bu bölümde sözü edilen tedavi seçeneklerinden aktif izlem
politikas› ve onun risk ve yararlar› üzerinde duraca¤›z. Belki de bu konuya, özellikle tariflerle baﬂlamak do¤ru olacakt›r. Aktif izlem neyi anlat›r, yak›n izlem’den fark› nedir?
Aktif izlem yaﬂam› tehdit eden bir hastal›kta, “ﬂifaya yönelik tedavi olana¤›n› kaybetmeme güvencesiyle kökten tedavi’nin (radical treatment) ertelenerek hastan›n yak›n izlemi”
anlam›n› taﬂ›r. Aktif izlem iki özelli¤iyle yak›n izlemden
farkl›d›r: Aktif izlemde hedefteki tedavi kökten tedavi’dir;
yak›n izlemde hedefteki tedavi hormonal-palyatif tedavidir.
Aktif izlem’deki hastalarda yaﬂa özgü yaﬂam beklentisi hastal›¤a özgü yaﬂam beklentisinden uzundur; yak›n izlem’de
yaﬂa özgü yaﬂam beklentisi hastal›¤a özgü yaﬂam beklentisinden k›sad›r. Bu anlamda, aktif izlem terimini literatürde
ilk kez Smith, daha 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda lokalize prostat
kanserlerinde gereksiz tan› (overdiagnosis) tehlikesini fark
ederek kullanm›ﬂt› [1]. Bugün de zaman zaman kullan›lan
di¤er terimlerden “deferred treatment” [2] ve “expected
management” [3] yukar›da tarif etti¤imiz “watchful waiting“ [4] ile benzer anlamda kullan›lmaktad›r.
S›k olmasa da, hem yerli hem de yabanc› literatürde bu terimlerle ilgili anlam kargaﬂas›na rastlamak olas›d›r. Bu
kargaﬂay› önlemek ve aktif izlem politikas›n› daha anlaﬂ›l›r
k›lmak için, baz› yazarlar bu terimleri “expectant management with curative intend”, “expectant management with
selective delayed intervention” veya “active surveillance
with selective delayed intervention” gibi uzun tan›mlar kullanarak, hedefteki tedavinin kökten tedavi oldu¤unu vurgulamaya çal›ﬂ›rlar [5,6].
Genel anlamda aktif izlem politikas›n›n 2 temel dayana¤›
vard›r: 1) Yaﬂa özgü yaﬂam beklentisi hastal›¤a özgü yaﬂam
beklentisinden uzunsa, yani hasta için beklenen yaﬂam hastal›¤›n do¤al seyrinden uzunsa, yaﬂam ölümcül hastal›¤›n
tehdidi alt›nda demektir. Yaﬂam› ölümle tehdit eden her
hastal›k, ﬂifa ﬂans› kaybedilmeden derhal kökten tedavi yöntemlerinden biriyle tedavi edilmelidir. Ancak, hastal›k bili-
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nen do¤al seyri itibariyle henüz ölümcül bir tehlike de¤ilse,
yaﬂam› tehdit etmesine karﬂ›n belki de ömür boyu ölümcül
bir tehlikeye dönüﬂmeyebilecekse, yaﬂam kalitesi tercihleri
dikkate al›narak kökten tedavi hastal›¤›n s›k› izlenmesi koﬂuluyla ertelenebilir. 2) Asl›nda yaﬂam› tehdit eden herhangi bir hastal›¤›n tedavi yöntemi mortalite ve morbidite aç›s›ndan hiçbir risk taﬂ›m›yorsa, üstelik yaﬂam kalitesini kötüleﬂtirmiyor ve belki de iyileﬂtiriyorsa kökten tedavi’nin uygulanmas›nda hiç bir engel yoktur. Ancak tedavi yöntemi - lokalize prostat kanserlerinin kökten tedavi yöntemlerinde de
oldu¤u gibi - böylesine masum de¤ilse, tedavinin zamanlamas› hastal›¤›n tehdidi ile tedavinin risk ve yarar› aras›ndaki denge dikkate al›narak planlanmal›d›r.
Yaﬂam› tehdit eden bir hastal›k olarak bilinen ve zamanla
ölümcül hale gelebilen lokalize prostat kanseri kendi yelpazesi içinde evresi, biyokimyasal bulgular›, histo- patolojik
özellikleri ve hatta olas› genetik iliﬂkileriyle, heterojen bir
hastal›k olarak birbirinden farkl› klinik seyir gösterir. Baz›lar› yaﬂam› tehlikeye sokarak kökten tedavi’de aktif olmay›
gerektirirken baz›lar› aktif izlem politikas›yla kökten tedavi’de güvenli bir ertelemeyi olanakl› k›labilir. Hatta baz› olgularda aktif izlem, literatürde “watchful waiting” terimiyle ünlenen, hormonal-palyatif tedavi amaçl› yak›n izlem’e de
dönüﬂebilir. O halde lokalize prostat kanseri tedavisinde aktif izlem, RP ve RT gibi kökten tedavi seçeneklerinden biri
olmasa bile, onlarla yard›mlaﬂmas› düﬂünülerek planlanm›ﬂ,
s›k› izlem ölçütleriyle donat›lm›ﬂ aktif bir tedavi politikas›d›r. Aktif izlem politikas› sayesinde hiç de az›msanmayacak
say›da hasta, kökten tedavi yöntemlerinin morbiditesi ve dolay›s›yla kötü yaﬂam kalitesi tehdidinden, k›sa ya da uzun süre ve hatta belki de bir ömür boyu korunmuﬂ olabilecektir.
Asl›nda aktif izlem politikas› hekim aç›s›ndan ciddi bir sorumluluk, hasta aç›s›ndan da güdülenmiﬂ bir cesaret gerektirir; hekim ald›¤› sorumlulukla “riske” girerken, hasta gösterdi¤i cesaretle “yarar” sa¤lar!
Bu bölümde, aktif izlem politikas›n›n risk-yarar iliﬂkisini ortaya koyarken, sorumluluk ve cesaretin izlerini literatürdeki
araﬂt›rma ve yorumlardan yararlanarak sürmeye çal›ﬂaca¤›z.

Aktif izlem politikas›na genel bak›ﬂ
Lokalize prostat kanseri tedavisinde aktif izlem politikas›n›n
risk ve yarar aç›s›ndan kökten tedavi yöntemleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›, yay›nlanm›ﬂ prospektif ve randomize klinik çal›ﬂma
henüz yoktur. Ancak baz› epidemiyolojik, laboratuar ve baﬂta yak›n izlem olmak üzere klinik araﬂt›rmalar›n bilimsel
bulgu ve kan›tlar›ndan çok önemli ç›karsamalar yapmak ve
aktif izlem politikas›n›n ak›lc›l›¤›n› savunabilmek olas›d›r.
Bu ba¤lamda literatür de¤erlendirildi¤inde ﬂu temel bilgi ve
bulgular toplanabilir:
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a. 50 yaﬂ üstünde prostat kanseri d›ﬂ› nedenlerden ölmüﬂ erkeklerde yap›lan otopsi çal›ﬂmas›nda, histolojik prostat
kanseri prevalans› %30-40’d›r [7]. Demek ki, baﬂka nedenlerden ölen her 100 kiﬂinin 30 ya da 40’›nda prostat
kanseri var ve doktor da hasta da bundan habersizdir.
Prostat spesifik antijen (PSA) dönemi sayesinde (!) bunlar da tan›nmaya baﬂlad›.
b. PSA dönemiyle birlikte yaﬂam boyu prostat kanserine yakalanma riski yaklaﬂ›k 2 kat artarak %17 olmuﬂtur [8].
Dünyada, 50 yaﬂ üstünde yaklaﬂ›k 560 milyon erkek oldu¤u düﬂünülürse, kabaca bunlar›n 90 milyonu prostat kanserli ya da prostat kanseri aday› demektir.
c. PSA döneminin erken tan›daki bu baﬂar›s›na (!) karﬂ›n
mortalitedeki azalma yaln›zca %6.7’dir [9].
ç. Yaﬂam boyu prostat kanserinden ölüm riski %3’ün alt›ndad›r. Prostat kanserine yakalanan yaklaﬂ›k her 7 erkekten biri prostat kanseri nedeniyle ölmektedir [8].
d. Do¤al seyrine b›rak›ld›¤›nda 20 y›lda, Gleason derecesi 6
olan olgular›n %23’ü ve Gleason 5 olgular›n da %14’ü
prostat kanseri nedeniyle ölmektedir [10].
e. Son 10 y›lda düﬂük riskli prostat kanseri tan›s› (Gleason
≤6) %75’lere ç›km›ﬂt›r [11].
f. PSA taramalar› nedeniyle 55–67 yaﬂ diliminde gereksiz
erken tan› ortalama %50 ve ömür boyu kansere yakalanma riski %80 civar›ndad›r [12].
g. Olgunlaﬂm›ﬂ PSA dönemi prostat kanserinin klinik öncesi
hastal›k süresi’ni (Lead-time) uzatm›ﬂt›r. Aktif izlem politikas›n›n özellikle ilgi alan›na giren 55–59 yaﬂ grubundaki Gleason <7 olgularda, klinik öncesi hastal›k süresi
ortalama 14,1 y›ld›r. Baﬂka bir deyiﬂle, PSA sayesinde
tan› ortalama 14,1 y›l öne çekilmiﬂtir. Bu gurupta, 15 y›lda ölüm olas›l›¤› %0–2 ve RP’nin sa¤kal›ma katk›s› %0
olarak hesaplanm›ﬂt›r [13].
¤. RP sonras› olgular›n %30’unda 10 y›l içinde biyokimyasal nüks geliﬂmektedir [14].
h. Son serilerde, lokalize prostat kanserinde RP sonras› cerrahi s›n›r pozitifli¤i %10–30 aras›ndad›r [11,15]. Büyük
ve deneyimli merkezlerde Gleason ≤6 olgularda bile bu
oran ortalama %17 olarak bildirilmektedir [15,16].
›. RP, yaln›zca yak›n izlem yap›lan gruba göre 10 y›l içinde
hastal›¤a özgü ölüm riskini %5.3, genel ölüm riskini %5,
lokal ilerleme riskini %25.1 ve metastaz riskini %10.2
azaltabilmektedir [17].
i. RP sonras› hastal›ks›z sa¤ kal›m; 5 y›lda %75–85, 10 y›lda %70–75 ve 15 y›lda %65–70 aral›¤›nda de¤iﬂmektedir [13,18-20].
j. Hangi teknik ve hangi dozda uygulan›rsa uygulans›n, lokalize prostat kanserinde RT’nin di¤er yöntemlerle karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve etkinli¤iyle ilgili bilimsel iddialarda bulunmak olanaks›zd›r. En geçerli bilimsel çal›ﬂmada, PSA ölçütlü hastal›ks›z 8 y›ll›k sa¤ kal›m %53 olarak bildirilmiﬂtir [21].
k. RP sonras› tümörsüz, inkontinanss›z ve erektil disfonksiyonsuz optimal sonuca (ameliyattan önceki duruma) ancak %53 olguda ve ameliyattan ancak 4 y›l sonra ulaﬂ›la-
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bilmektedir [22].
l. Tüm yaﬂ guruplar›ndaki prostat kanserli olgular›n
%9’unun ciddi olmak üzere %62’ sinin eﬂ hastal›¤› (komorbiditesi) bulunmaktad›r [23].
m. Cerrahi deneyimin RP morbiditesi üzerindeki rolü çok
önemlidir [24]. Serilerdeki farkl› komplikasyon oranlar›
bundan kaynaklanabilir. Anostomoz darl›¤› %5–9 [25],
ciddi inkontinans %2–8,5 [26,27], erektil disfonksiyon
%14–71 oran›nda bildirilmektedir [28,29] ve olgular›n
%42’si bu sorunlar› çok önemsemektedir [27].
n. Yukar›da s›ralanan bilimsel verilere sahip olmad›¤›m›z
50 ve 60’l› y›llarda, lokalize prostat kanseri tedavisinde
RP ve RT giderek artan s›kl›kta uygulanm›ﬂt›r. Ancak,
teknik olarak bugünkü mükemmelli¤e henüz ulaﬂamam›ﬂ
RP ve RT uygulamalar›n›n, o y›llar›n koﬂullar›nda daha
da a¤›rlaﬂm›ﬂ komplikasyon riski ve bunun yan›nda, ciddi
olarak sorgulanan yarar› nedeniyle, esasen standart tedavi olmamas› gereken hormonal tedaviler s›kl›kla uygulan›r hale gelmiﬂtir [30]. Bir yandan kökten tedavi’lerin bilinen ciddi sorunlar›, di¤er yandan hormonal tedavinin
dozu, zamanlamas› ve etkisiyle ilgili belirsizlikler, üroonkoloji dünyas›n› yeni aray›ﬂlara ve varolan tedavi yöntemlerini geliﬂtirmeye zorlam›ﬂt›r. Ayn› zamanda, bir k›s›m
hekimlerin lokalize prostat kanserli baz› hastalardaki dura¤an gidiﬂi, yani yavaﬂ progresyonu fark etmesi, 1970’li
y›llar›n baﬂ›nda hormonal-palyatif tedavi amaçl› yak›n izlem politikas›n›n prospektif çal›ﬂma projeleriyle baﬂlamas›na neden olmuﬂtur. Bu çal›ﬂmalar sayesinde hastal›¤›n
do¤al gidiﬂi hakk›nda da önemli bilgiler elde edilmiﬂtir
[31].
o. Veterans Administration Cooperative Urological Research Group’un (VACURG) 1972’de ve Scandinavian
Prostate Cancer Group’un 1989’da baﬂlatt›klar› prospektif randomize çal›ﬂmalarda yak›n izlem ile kökten tedavi
karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve bu çal›ﬂmalar s›ras›yla 1995 ve
2005’de tamamlanm›ﬂt›r [17,32]. Bu çal›ﬂmalar›n hasta
say›s›, yöntem ve bulgular› üzerine önemli tart›ﬂmalar olsa da, RP’nin yak›n izlem politikas›na göre ölüm riskini
azaltmas› belirgin ve anlaml›d›r [17]. Özellikle ‹skandinav grup çal›ﬂmas›n›n aktif izlem politikas›n› cesaretlendirmesi aç›s›ndan 2 önemli sonucu vard›r: Birincisi, yak›n
izlem kolunda 10 y›lda hastal›¤a özgü ölüm oran›n›n
%14,9 olmas› bu koldaki hastalar›n %85,1’inin RP’den
ve onun morbiditesinden korundu¤unu gösterir. ‹kincisi,
RP kolunun ölüm riskini %44 azaltmas›, aktif izlem politikas› için titizlikle seçilen düﬂük riskli, iyi prognostik
göstergeli hastalarda s›k› izlem düzeniyle zaman›nda yap›lacak RP sayesinde, yitirilecek olan hastalar›n yaklaﬂ›k
yar›s›n›n ölümden kurtulabilece¤i ç›kar›m›d›r. Aﬂikârd›r
ki, aktif izlem için hasta seçim kriterleri ne kadar s›k› tutulur ve izlem ne kadar s›k› yap›l›rsa, RP ile ﬂifaya kavuﬂacak hasta oran› da o kadar fazla olacakt›r. Belki de gelecekte, RP ve aktif izlem politikas› kollar›yla yap›lacak
prospektif ve randomize çal›ﬂmalarda, her iki koldaki
ölüm riskleri birbirine benzer ç›kacak ve prostat kanse-

rinden ölmeyecek hastalara gereksiz RP yap›lmam›ﬂ olacakt›r. ‹skandinav grubun bu çal›ﬂmas›nda, aktif izlem
politikas› aç›s›ndan cesaret k›r›c› veri, RP’nin lokal progresyonu önlemedeki baﬂar›s›d›r. Yak›n izlem kolunda olgular›n %44.3’ünde lokal yay›lma oluyor ve RP bu riski
%67 azalt›yor. Bu bulgu, aktif izlem politikas›yla ilgili
olarak halledilmesi gereken en önemli sorunun, progresyonu zaman›nda fark etme sorunu oldu¤unu gösterir.
Hangi “makul” izlem kriterleriyle progresyonun zaman›nda fark edilip hastan›n kökten tedavi ﬂans›n› kaybetmeden izlenebilece¤i sorusu henüz yeterince yan›tlanm›ﬂ
de¤ildir.

Aktif izlem politikas› için hasta seçimi ve izlemi
Daha önce de belirtti¤imiz gibi, palyatif hormonal tedavi
amaçl› yak›n izlem, yaﬂa özgü yaﬂam beklentisi hastal›¤a özgü yaﬂam beklentisinden daha k›sa olan hastalar için planlan›r. Bu hastalar genellikle yaﬂl› ve eﬂ hastal›kl›l›k skoru yüksek olan hastalard›r. Hâlbuki aktif izlem politikas›ndaki
hastalar›n yaﬂa özgü yaﬂam beklentileri hastal›¤a özgü yaﬂam beklentisinden uzundur. Hastal›k henüz ölümcül bir tehlike de¤ilse bile zaman içinde de¤iﬂebilecek ve ölümcül olabilecektir. Yaﬂamlar› tehdit alt›nda olan bu hastalar genellikle genç ve eﬂ hastal›kl›l›k skoru riski yüksek olmayan hastalard›r. Düﬂük riskli hastal›¤› olan bu hastalar›n hangi izlem politikas› protokoluna dâhil edilece¤ine yaﬂa ve hastal›¤a özgü yaﬂam beklentisi hesaplamalar›yla karar verilebilir.
Yaﬂa özgü yaﬂam beklentisinin belirlenmesi için hastan›n yaﬂ› ve eﬂ hastal›kl›l›k skoru, hastal›¤a özgü yaﬂam beklentisinin belirlenmesi için de hastal›¤›n do¤al seyrini belirleyen ölçütler de¤erlendirilir.
Tablo 1: Yaﬂa ve eﬂ hastal›kl›l›k skoruna göre düzeltilmiﬂ yaﬂam beklentileri. Tablo, 60 yaﬂ gurubu eklenerek, kaynak
[33-35]’den yararlan›larak yeniden düzenlenmiﬂtir.
Eﬂ hastal›kl›l›k
skoru
0
1
2
3
Genel

Tan› yaﬂ›
60
21.2
19.1
13.5
5.6
19.0

65
17.9
15.9
10.8
4.0
15.7

70
14.8
12.9
8.4
2.8
12.7

75
11.9
10.1
6.3
1.9
10.0

Tablo 1’de (60 yaﬂ dilimi ilave edildi) Albertsen ve arkadaﬂlar› [33], yaﬂa özgü yaﬂam beklentisini ve bu yaﬂam› prostat
kanseri d›ﬂ›nda etkileyerek k›saltacak eﬂ hastal›kl›l›k skorlar›n›, Kaplan ve Feinstein [34] ile Charlson ve arkadaﬂlar›n›n
[35] geliﬂtirdi¤i ölçütlerden yararlanarak hesaplamakta ve
her skora göre gerçek yaﬂam beklentisini belirlemektedir.
Bu de¤erlendirmede, 14 hastal›k dikkate al›n›yor: organik
ve iskemik kalp hastal›¤›, aritmiler, konjestif kalp yetmezli-
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Tablo 2: Prostat kanseri nedeniyle ölen 514 hastada, tümör
evresi ile metastaz iliﬂkisi. Kaynak [67]’den yeniden düzenlenmiﬂtir.

T Evresi
Toplam (%)
T1a
T1b
T2a
T2b-T3
T4
Tx

Metastaz (%)
M0
M1
301 (59) 153 (30)
20 (4)
0 (0)
57 (11)
7 (1.5)
55 (11)
3 (0.5)
158 (31) 118 (23)
10 (2)
25 (5)
1 (0)
0 (0)
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Tablo 4: PSA ve türevlerinin, prostat kanseri prognozuna
etkisi.
• PSA <4ng/ml ise hastal›k %80 organ s›n›rl›d›r. (Catalona 1997)

Mx
60 (11)
3(0.5)
16 (3)
4 (1)
33 (6)
3(0.5)
0 (0)

Toplam (%)
514 (100)
23 (4.5)
80 (16)
62 (12)
309 (60)
38 (7.5)
2 (0)

• PSAD <%15 (<10 PSA ve G:7 iken) prognoz iyi. (Epstein 1994)
• PSA >2ng/ml/y›l kötü risktir. (D’Amico 2004)
• D’Amico ‘düﬂük risk gurubu’nda PSA’y› 10ng/ml alt›nda
buldu. (D’Amico 1998)

Tablo 3: Prostat kanserinde, hastal›¤›n prognozu ve klinik önemi ile histolojik özellikler aras›ndaki iliﬂkiyi gösteren ölçütler.
•
•
•
•
•
•

Hiçbir G paterni 4 ya da 5 olmamal›
G ≤ 6 ise %2 olgu erken ölüyor
Kanser hacmi <0,5 ml ise klinik önemsizdir
Hacim 0,2 – 0,5ml ise minimal progresyon riski var
Pozitif kor < 3 ise prognoz iyi
Kanser/Kor
<%34
Düﬂük risk
%50
Kötü risk
< %50
‹yi prognoz
• Kordaki tümör <3mm ise prognoz iyi

¤i, hipertansiyon, serebrovasküler hastal›klar, periferik damar hastal›klar›, diyabet, solunum sorunlar›, malign hastal›klar, karaci¤er hastal›klar›, böbrek hastal›klar›, artrit ve
gastrointestinal hastal›klar. Bu hastal›klar ciddiyetlerine
göre; “0” hastal›k hikâyesi ve bulgusunun olmad›¤›; “1”
hastal›¤›n asemptomatik ya da semptomlar›n kontrolda oldu¤u; “2” semptomlar›n belirgin ancak hastal›¤›n kontrolda
oldu¤u ve “3” hastal›¤›n kontrol d›ﬂ› oldu¤unu gösteren 4
derecede s›n›flan›yor.
Prostat kanserli hastada gerçek yaﬂam beklentisinin üst s›n›r›n›n bilinmesi, RP endikasyonu ve dolay›s›yla aktif izlem
politikas› aç›s›ndan gerekli oldu¤u gibi, yak›n izlem adaylar›n›n belirlenmiﬂ olmas› aç›s›ndan da önemlidir. Örne¤in, yaﬂam beklentisi en çok 7–8 y›l olan bir hastadaki düﬂük riskli bir hastal›k için, ne kökten tedavi’ye ne de aktif izlem’in
s›k› protokollar›na gerek vard›r. Bu hastalar yaln›zca yak›n
izlem ile daha nitelikli bir yaﬂam› risksiz sürdürebilir.
Aktif izlem politikas›yla izlenecek hastalarda gerçek yaﬂam
beklentisinin olas› alt s›n›r›n›n da bilinmesi gereklidir. Albertsen’in yak›n izlem politikas›yla izledi¤i Gleason derecesi
4, 5 ve 6 olan lokalize prostat kanserli hastalarda, 15 y›lda
hastal›kla ilgili ölüm s›ras›yla %4–7, %6–11 ve %18–30
aral›¤›nda de¤iﬂmektedir [31]. Buna göre örne¤in, Gleason
6 olgular›n %70’inin yak›n izlem politikas›yla kökten tedavisiz 15 y›l yaﬂama olas›l›¤› varsa, aktif izlem uygulanacak

(Epstein 1994)
(D’Amica 2004)
(Stamey 1993)
(Epstein 1994)
(D’Amica 2000; Epstein 1994)
(Freedland 2003)
(Epstein 1994)
(Epstein 1994)

bu gruptaki hastalarda da en az 10–15 y›ll›k bir yaﬂam beklentisi olmal›d›r. Aksi takdirde, k›sa yaﬂam beklentisi olan
hastalarda RP’nin hedeflendi¤i protokollar›n mant›¤› olmayacakt›r.
Hastal›¤a özgü yaﬂam beklentisini belirlemek için hastal›¤›n
do¤al seyrini öngörmeye yarayan eldeki bilimsel ölçütler,
Tablo 2, 3 ve 4’de özetlendi¤i gibi, tümörün klinik evresi,
Gleason derecesi, tümör hacmi, PSA ve PSA türevleridir.
Bu tablolardaki ölçütlere göre, yelpazesinin bir kenar›nda
D’Amico ve arkadaﬂlar›n›n Gleason ≤6, T1c-T2a ve PSA
<10 ölçütlerinden oluﬂan “düﬂük risk grubu”, di¤er yan›nda ise Epstein ve arkadaﬂlar›n›n ekledi¤i kanserli kor say›s›n›n ≤2 ve kor/kanser oran›n›n <%50 olmas› gibi “klinik
önemsiz kanserin” s›k› ölçütleri vard›r [36,37]. Aktif izlem
politikas› uygulanacak hastalar ne kadar genç ise seçim ölçütleri de o kadar s›k› tutulmal›d›r. Yaﬂl› ya da eﬂ hastal›kl›l›k skoru nedeniyle yaﬂa özgü yaﬂam beklentisi k›salm›ﬂ
hastalarda ise, kökten tedavi ﬂans›n› yitirme kayg›s› o kadar
ürkütücü olmayaca¤›ndan, örne¤in, D’Amico ve arkadaﬂlar›n›n “düﬂük risk grubu” ölçütleri yeterli görülmelidir.
Hastal›¤›n biyolojik fenotipini ve dolay›s›yla sald›rganl›¤›n›,
var olan klinik ölçütlerle öngörmedeki yetersizlik, yaln›zca
seçim ölçütlerinin belirlenmesinde de¤il, izlem ölçütlerinin de
güvenli planlanmas›nda sorunlara neden olmaktad›r. Düﬂük
risk grubundaki bu kanserlerin ne zaman de¤iﬂip de yaﬂam
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Tablo 5: Aktif izlem politikas›nda izlem ﬂemas›
• PSA ve PRM:

2 y›l süre ile her 3 ayda bir de¤erlendirilecek.
2 y›l sonra 6 ayl›k kontroller ile devam (PSA ve PRM normalse)

• Biyopsi:

1 y›l sonra 10 – 12 parça
Sonra 3 y›lda bir devam (Yaﬂa özgü yaﬂam beklentisi < 10 y›l’a kadar)

• TRUS:

Ara y›llarda yap›labilir

için ölümcül bir tehlike oluﬂturaca¤›n› iﬂaret eden çok da güvenilir ölçütler olmad›¤›ndan, hastalar, kökten tedavi ﬂans›n›
kaybetmemek pahas›na s›k, s›k› ve hatta hastalar aç›s›ndan
s›k›c› izlem programlar›yla izlenmek zorundad›rlar.
Pek çok araﬂt›rmac›n›n, biraz da kendi kan›lar›n› yans›tan izlem kriterleri, ortak noktalar aç›s›ndan Tablo 5’de gösterilen
ﬂema ile örtüﬂür. Bu izlem ﬂemas›ndaki “biyopsilerin yaﬂa özgü yaﬂam beklentisi 10 y›l›n alt›na düﬂünceye kadar 3 y›lda
bir devam›” ﬂeklindeki izlem düzeni literatürden farkl›d›r,
ancak aktif izlem politikas› mant›¤›na daha uygundur.
‹zlemde hangi PSA art›ﬂ›n›n kötü progresyonun iﬂareti olaca¤› konusundaki aray›ﬂlar, PSA kinetikleri temelinde sürmekle birlikte, PSA’n›n ikiye katlanma süresinin 3 y›l›n alt›na düﬂmesi kökten tedavi endikasyonu için ﬂimdilik yeterli
gibi görünmektedir [5].

Aktif izlem politikas›n›n yararlar›
1. Aktif izlem politikas›, gereksiz tan›’n›n (overdiagnosis)
neden oldu¤u gereksiz erken tedavi”yi (overtreatment) önle yerek yaﬂam kalitesini korur.
Klotz, düﬂük riskli lokalize prostat kanserinin kökten tedavi’sini “balyozla sivrisinek öldürmeye” benzetiyor. Bu benzetmeyi, “tedavi s›ras›nda yap›lan hasar›n yarardan daha
fazla” oldu¤unu vurgulamak için yap›yor ve ekliyor: “Aktif
izlem politikas› sivrisinekten sineklikle kurtulmaya çal›ﬂ›rken, balyozu zehirli akrep için kullanmay› planlamakt›r”
[38]. Belli ki “sivrisinek” ile D’Amico ve arkadaﬂlar›n›n
“düﬂük risk grubu”nu, “akrep” ile “orta ve yüksek risk grubu”nu benzeﬂtiriyor.
Balyozu sivrisine¤e karﬂ› kullan›rsak ne olur? Yaﬂam kalitesi bozulur... Cancer of the Prostate Strategic Urologic Research Endeavor (CaPSURE) çal›ﬂmas›nda, hastal›kla ilgili
yaﬂam kalitesi (H‹YK) tedavi öncesinde ve tedavi sonras› birinci y›lda, kontinans, seksüel potens, fiziksel ve zihinsel
sa¤l›k ölçütleri kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir [39,40]. Tedavi sonras› birinci y›lda kontinans %63, seksüel potens
%20, fiziksel sa¤l›k %80 ve zihinsel sa¤l›k %86 oranlar›nda tedavi öncesi de¤erlere yaklaﬂabilmiﬂ, yani yaﬂam kalitesi ciddi biçimde etkilenmiﬂtir. Korku ve endiﬂe, depresyon,
uykusuzluk, halsizlik ve cinsel fonksiyonun sorguland›¤› bir
baﬂka çal›ﬂmada ise, H‹YK’deki bozulman›n, farkl› tedavi

yöntemleri (RP, RT ve brakiterapi) ile de de¤iﬂmedi¤i vurgulanmaktad›r [41]. Üstelik cinsel fonksiyon aç›s›ndan, hasta
eﬂinin de yaﬂam kalitesinin etkilendi¤ini ortaya koyan çal›ﬂmalar da bulunmaktad›r [42]. ‹zlem yöntemlerinden biri
olan “expectant management”›n kökten tedavi yöntemleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada, RP ve RT grubunda hem
H‹YK hem de genel yaﬂam kalitesinin anlaml› biçimde kötüleﬂti¤i gösterilmiﬂtir [43]. Asl›nda Kaplan, “yalanc› hastal›k” (pseudodisease) diye adlad›rd›¤› lokalize, düﬂük riskli ve
klinik olarak önemsiz oldu¤u kabul edilen bu kanser grubunun tan›nmas›n›n bile H‹YK’ni bozdu¤u görüﬂündedir [44].
Antik ça¤larda, tüm bunlardan habersiz, Sokrates de “Not
life, but good life, is to be chiefly valued” (as›l önemli olmas› gereken, sadece hayat de¤il hayat› iyi yaﬂamakt›r) diyerek
yaﬂam kalitesine ne kadar de¤er verdi¤ini ifade etmiﬂtir.
2. Aktif izlem politikas› gereksiz erken tan›’l› hastalarda “önce zarar verme (primum non nocere)” ilkesiyle uyumludur.
Kökten tedavi yöntemlerinin, yaﬂam kalitesini ciddi ölçüde
etkileyen ürolojik morbiditesi yan›nda, ürolojik olmayan
komplikasyonlar› da az›msanmamal›d›r. Ço¤unlukla ciddi
sorunlar yaratmasalar da, büyüklü küçüklü tüm ‘ürolojik olmayan’ komplikasyonlar, perineal ve retropubik RP’de
%28,8–38, laparoskopik RP’de %3,6–34 ve RT sonras›
%22 gibi oldukça yüksek oranlarda bildirilmektedir [4548]. Hatta bu nedenlerle, hastalar›n %9‘unun 3 ay içinde yeniden hastaneye yat›r›ld›¤› da vurgulan›yor [48]. Gittikçe
azalan oranlarda transfüzyon gereksinimi bildirilse de, bu
komplikasyonlarla do¤ru orant›l› oldu¤unu bildi¤imiz kan
kayb›, RP ve laparoskopik RP’de ortalama 1000–1500 ml
civar›ndad›r [47,49,50]. Tabii ki ölümcül bir hastal›¤›n tedavisi söz konusu oldu¤unda ﬂifa sa¤layacak kökten tedavi,
komplikasyonlar pahas›na gecikmeden ve çekinmeden uygulan›r; ama ya hastal›k bu ölçüde tehlikeli de¤il ve kökten tedavi ya en az›ndan ﬂimdilik veya belki de hiç gerekmeyecekse? Bir baﬂka deyiﬂle, literatürde gereksiz tan› diye teﬂhisinin bile tart›ﬂ›ld›¤› bu düﬂük riskli, düﬂük hacimli ve klinik
olarak önemsiz prostat kanserli grubu ya hemen tedavi etmeye kalk›ﬂ›yorsak? Üstelik biliyoruz ki, kökten tedavi riskine sokaca¤›m›z bu olgular›n sadece %18’inin eﬂ hastal›¤›
bulunmamaktad›r [23].
ERSPC’nin Roterdam grubunun, benzeﬂtirme (simulation)
yöntemiyle oluﬂturdu¤u bir çal›ﬂmada, y›ll›k taramalarla 55

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
ile 67 yaﬂ aras›ndaki olgular›n ortalama %50’sinde
(%46–57) gereksiz tan› yap›ld›¤› hesap edilmektedir [12].
American Cancer Society (ACS) de, 2006 y›l›nda 234.460
yeni prostat kanseri olgusuna tan› konulaca¤›n› öngörmektedir [8]. CaPSURE kay›tlar›na göre bu olgular›n
%85.3’ünün, yani 199.994’ünün lokalize prostat kanserli
olgulardan oluﬂaca¤› düﬂünülmekte ve bunlar›n da %41.2’sine, yani 82.398’ine RP yap›laca¤› hesaplanmaktad›r [23].
Bu ﬂu demektir: ERSPC’nin %50 oran›nda gereksiz tan›
olas›l›¤› dikkate al›nd›¤›nda, Amerika Birleﬂik Devletleri’nde 41.199 hasta, gereksiz ya da gerekti¤inden erken yap›lan RP’nin kabul edilemez boyuta dönüﬂen risk ve komplikasyonlar›yla nedensiz karﬂ›laﬂm›ﬂ olacak; hatta RP sonras›
düﬂük bir oran olarak kabul edilen %0,5’in alt›ndaki ameliyat mortalitesinin 41.000 olguda 200’lere varmas›, “aç›klanamaz mortalite” olarak vicdanlar› rahats›z edecektir [48].
Bu noktada Hipokrates’in “önce zarar verme (primum non
nocere)” ilkesini bir kez daha an›msamal›y›z. Hâlbuki bu
hastalara aktif izlem uygulansayd›, 8 y›lda %66’s› hastal›kta ilerleme olmadan sa¤ kalacak, bu süre içinde hastalar›n
%34’üne progresyon nedeniyle ya da iste¤e ba¤l› olarak kökten tedavi yap›lacak ve böylece, RP yap›lan 41.000 hastan›n
%66’s› kökten tedavi’nin mortalite (132 ölüm) ve morbiditesinden (27.060 hasta), yani hiç hak etmedikleri zarar›ndan, korunmuﬂ olacaklard› [5].
3. Aktif izlem politikas› baz› “yarars›z” kökten tedavi giri ﬂimlerini önler.
‹ster hastal›¤›n kendisinden, ister cerrahi teknikten, isterse
de doku haz›rlama tekni¤inden kaynaklans›n, RP’de cerrahi
s›n›r pozitifli¤i, en geniﬂ seriler incelendi¤inde; Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC)’dan %13, CaPSURE çal›ﬂmas›nda da %34 oran›nda bildirilmektedir
[23,51]. Johns Hopkins Medical Institutions (JHMI)’dan
bir genel de¤erlendirmede, 9.000 civar›ndaki lokalize prostat kanserli olguda, RP’yi takiben histopatolojik olarak
prostat d›ﬂ›nda tümör varl›¤› %42 oran›nda bildirilmekte ve
dolay›s›yla, RP yap›lan olgular›n sadece %58’inin patolojik
olarak organa s›n›rl› ç›kt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r [16]. Partin ve
arkadaﬂlar›, klinik T2a hastal›kta, PSA düzeyi 2,5–4,0
ng/ml ve Gleason 5–6 olgularda kapsül d›ﬂ› yay›lma olas›l›¤›n› ortalama 27% (%23–31) civar›nda bildirmiﬂtir [52].
Gerek JHMI’›n son 5 y›ll›k en baﬂar›l› döneminde, gerek
ERSPC Roterdam grubunun son de¤erlendirme yay›n›nda,
yaln›z Gleason ≤6 olgularda bile cerrahi s›n›r pozitifli¤i benzer ﬂekilde, yaklaﬂ›k %17 olarak bildirilmektedir [15,16].
Görülüyor ki, düﬂük riskli görünen olgularda bile, en deneyimli merkezlerde %17 gibi önemli oranda yarars›z RP olas›l›¤› bulunmaktad›r. Yarars›z, çünkü literatürde, cerrahi s›n›r› pozitif olan olgularda kökten tedavi’nin yarar›yla ilgili
tek bir bilimsel bulgu yokken, lokal nüks, PSA nüksü ve ek
tedavi gereksinim riski gibi olumsuz bulgular pek çok makalede vurgulanmakta ve bir anlamda RP’nin yarar› sorgulanmaktad›r [23,51,53]. Hâlbuki Albertsen ve arkadaﬂlar›,
Connecticut bölge çal›ﬂmas›nda yak›n izlem’le 20 y›lda
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Gleason 6 olgular›n %23 ve Gleason 5 olgular›n da
%14’ünün prostat kanseri nedeniyle öldü¤ünü bildirmektedir [10]. Bu sonuca göre, düﬂük risk grubunda kökten tedavi’lerin yarar›n› sorgulamak gerekirken, en iyimser tahminle olgular›n yaklaﬂ›k 1/5’ine (Gleason ≤6 ? Cerrahi s›n›r pozitifli¤i: %17) yarars›z kökten tedavi yap›l›yor demektir.
Asl›nda 1990’da Whitmore da, kökten tedavi’nin bu anlamda sorgulanmas›yla ilgili gerçe¤i ﬂu cümlelerle vurgulad›:
“ﬁifan›n mümkün olabilece¤i hastalarda ﬂifa gerekli mi; ﬂifan›n gerekli oldu¤u hastalarda ﬂifa mümkün olabilecek
mi?” (Is cure necessary in those in whom it may be possible? Is cure possible in those in whom it may be necessary?)
[54]. ‹ﬂte bu nedenle aktif izlem politikas›, düﬂük riskli bir
gurup hastay› bu yarars›z tedavinin zarar›ndan korumuﬂ olacak ve yarar sa¤layacakt›r.
4. Yak›n gelecekteki olas› geliﬂmeler ve daha uygun tedavi
yöntemleri için zaman kazan›lm›ﬂ olur.
Hastalar aktif izlem politikas›yla izlenirken lehte 2 geliﬂme
olabilir: Bilimsel ve teknolojik geliﬂmeler, kökten tedavi’de
kabul edilebilir bir morbiditeyle her merkezde birbirine benzer baﬂar› ile uygulanabilen ve dolay›s›yla yaﬂam kalitesindeki kötüleﬂme riskini ortadan kald›ran yeni tedavi seçenekleri sa¤layabilir. Bir di¤er lehte geliﬂme, yeni araﬂt›rma protokolleriyle denenen kemoterapi ve gen tedavisi yöntemlerinin, lokal yay›lma ve metastaz riskine karﬂ› güvence oluﬂturabilmesi umududur [55].
5. Aktif izlem politikas› pozitif diyet ve yaﬂam koﬂullar› de ¤iﬂikli¤ini motive ederek;
a. Masum prostat kanserinin “tehlike”ye dönüﬂmesini önler,
b. Genel sa¤l›¤› korur.
Daha önce de belirtti¤imiz gibi, yaﬂam› tehdit eden düﬂük
riskli, küçük hacimli lokalize prostat kanserlerinde, aktif izlem sürecinde ölümcül bir tehlikeye dönüﬂmedi¤i sürece, hastalar için kökten tedavi’lerin iyi bilinen risklerine girilmeden,
sa¤l›kl› ve kaliteli bir yaﬂam olas›d›r. Hastal›¤›n yaln›zca
tehdit safhas›nda kalmas›, onun tabiat›ndan kaynaklanan genetik-biyolojik özelliklerinin yan›nda, hastan›n diyet al›ﬂkanl›klar› ve yaﬂam tarz›yla da yak›ndan ilgilidir. Epidemiyolojik ve laboratuar çal›ﬂmalar, gittikçe güçlenen kan›tlarla, diyet ve yaﬂam tarz›n›n prostat kanseri geliﬂiminde ve de¤iﬂiminde yararl› rol oynad›¤›n› göstermektedir. Vejetaryen beslenme, hayvansal ya¤lar›n diyetten ç›kar›lmas›, omega 3’ün,
baz› özel sebze ve önemli lycopen kayna¤› domatesin, vitamin E, selenyum, vitamin C ve soya fasulyesi ürünlerinin yeterince diyete kat›lmas› [56-59], düzenli sportif aktivite ve
stresten uzak yaﬂam tarz›n›n sa¤lanmas› [57,59], baz› metal tozlar›, yanm›ﬂ ya¤, y›k›m gazlar›, at›k ya¤lar ve poliaromatik hidrokarbonlardan uzaklaﬂmak [60] prostat kanseri
geliﬂim riskini azaltmaktad›r. Aktif izlem politikas›, sa¤l›kl›
beslenme ve sa¤l›kl› yaﬂam tarz›n› motive ederken, bu beslenme ve yaﬂam tarz›n›n olas› uzun dönem baﬂar›l› sonuçlar›
da, aktif izlem politikas›n› cesaretlendirecektir.
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Asl›nda prostat kanseri geliﬂiminin önlenmesi amac›yla önerilen hayvansal ya¤dan yoksun, omega 3 içeren, lif ve antioksidandan zengin diyet, aerobik egzersizler ve stressiz yaﬂam tarz›, en s›k ölüm nedenlerinden olan koroner kalp hastal›klar›na yakalanma riskini de yaklaﬂ›k %95 azalt›r. Bu
diyet ve yaﬂam tarz›, baﬂka kanser risklerinin de azalmas›n›
sa¤layarak, ayr›ca çok önemli ek yarar da gösterebilecektir
[61,62].

Aktif izlem politikas›n›n zararlar›:
1. Kökten tedavi’yi ertelemek ﬂifa ﬂans›n› kaybettirebilir.
Gereksiz tan› sorununa kritik bir çözüm gibi görünen aktif
izlem, hastal›¤›n biyolojik tavr›n› ve bireysel do¤al gidiﬂini
öngörü güçlü¤ünden kaynaklanan baz› dezavantajlara sahiptir. Bunu bilerek, hasta seçiminde progresyon risk kriterlerini s›k› tutarsak, yani yelpazenin “Epstein’in s›k› ölçütleri”
kenar›na kayarsak, düﬂük riskli bir grup hastay› aktif izlem
politikas› d›ﬂ›na at›p, onlara gereksiz yere kökten tedavi’nin
morbiditesini yüklemiﬂ oluruz. Aksinin vukuunda, bu kez de
baz› hastalarda kökten tedavi zamanlamas›nda gecikmiﬂ ve
ﬂifa ﬂans›n› kaybetmiﬂ olabiliriz.
Asl›nda seçim kriterlerini belirlerken, hastan›n yaﬂ› ve eﬂ
hastal›kl›l›k skoru da dikkate al›narak esnek davran›labilir.
Aktif izlem politikas›na dâhil edilecek hastalar ne kadar
genç ise, seçim kriterlerinde o kadar titiz davran›lmal›d›r.
Genç hastalar› dâhil ederken, D’Amico ve arkadaﬂlar›n›n düﬂük risk grubu kriterleri [36], Epstein kriterleriyle [37] daha da seçici hale getirilip; aile öyküsü, ›rk ve metabolik sendromun prostat kanseri riskleri de dikkate al›nmal›d›r. Yaﬂl› hastalarda ise, seçim kriterlerinde daha gevﬂek davran›labilir. O halde, hasta seçiminde önemli bir sorun bulunmamaktad›r. As›l sorun, izlem s›ras›nda aktif olmay› gerektiren, yani tedavi zamanlamas›n› belirleyen PSA kineti¤i, parmakla rektal muayene ve yinelenen biyopsi gibi var olan
prognostik ölçütlere güven sorunudur. Maalesef bugün için,
bu amaçla kullan›labilecek p53, Bcl-2, p16INK4A,
p27 kip-1, c-Myc, AR, E-cadherin ve vasküler endotelyal
büyüme faktörleri gibi di¤er baz› potansiyel prognostik göstergeler olarak düﬂünülen biyolojik belirteçlere güvenmek de
henüz çok do¤ru de¤ildir. Dolay›s›yla, hastal›¤›n davran›ﬂ›n›
belirleyecek, bireysel gidiﬂini öngörecek daha güvenilir biyolojik belirleyicilere gereksinim vard›r. Bu arada, geliﬂen teknoloji sayesinde çok say›da gen ekspresyon biçiminin saptanmas›na olanak sa¤layan mikrodizi (microarray) yöntemi ile
tümörün genetik aktivite görünümünün ortaya konabilmesi
ve dolay›s›yla hastal›¤›n davran›ﬂ›n›n öngörülebilmesi, umut
veren çok önemli bir geliﬂmedir [63].
En geniﬂ serinin sunuldu¤u Toronto prospektif aktif izlem
çal›ﬂmas›nda, 8 y›l izlenen 299 hastan›n 66’s›nda (%22), ortalama 64 ayda progresyon saptanm›ﬂ ve bunlar›n 24’üne
RP yap›ld›¤› bildirilmiﬂtir [64]. Bu 24 hastan›n 10’u (%42)
pT2 evresinde ve 14’ü (%58), 2’si lenf pozitif olmak üzere,

pT3 evresinde bulunmuﬂtur. Böylece, progresyon saptanan
hastalar›n yar›dan fazlas› zaman›nda yap›lm›ﬂ kökten tedavi’nin getirece¤i tam ﬂifa ﬂans›n› kaç›rm›ﬂt›r.
Daha s›k› seçim kriterleriyle (T1c, PSA dansitesi <0.15, pozitif kor say›s› ≤2, kordaki kanser oran› <%50) Johns Hopkins’te yap›lan benzer bir çal›ﬂmada, 81 olgunun ortalama
23 ayl›k izleminde, olgular›n 25’inde (%31) ortalama 14
ayda hastal›kta ilerleme saptand›¤› bildirilmiﬂtir [6]. RP yap›lan 13 olgunun 12’sinde (%92) hastal›¤›n lokalize oldu¤u
saptan›rken, 1 olguda (%8) ileri hastal›k tespit edilmiﬂtir.
Önceki çal›ﬂman›n aksine, bu kez hastalar ﬂifa ﬂans›n› kaybetmemiﬂ, ama bir k›sm›na muhtemelen gereksiz erken tedavi yap›lm›ﬂt›r.
Görülüyor ki, aktif izlem politikas›yla lokalize prostat kanserli hastalara sa¤lanacak yarar›n somut bulgu ve kan›tlar›n› literatürde yeterince bulmak olas›d›r, ancak, potansiyel
zarar›yla ilgili bilgi ve bulgular henüz yeterli de¤ildir. Düﬂük
riskli lokalize prostat kanserli hastalarda aktif izlem ile kökten tedavi seçeneklerini karﬂ›laﬂt›ran prospektif-randomize
çal›ﬂmalar yak›n zamanda baﬂlat›lmal› ve yönteme özgü yaﬂam beklentisi, yaﬂam kalitesi, risk ve yararlar belirlenmelidir. Klotz ve Nam, böyle bir çal›ﬂman›n START (Standart
Treatment Against Restricted Treatment) ad› alt›nda planland›¤›ndan bahsetmektedir [5].
2. Kanserle yaﬂaman›n psikolojik bask›s› yaﬂam kalitesini
bozabilir. Genelde ölümcül bir hastal›k olarak bilinen kanser
tan›s› karﬂ›s›nda insanlar yaﬂ, cinsiyet ve e¤itim düzeyi ve ayn› zamanda kanserin türü, evresi, yeri, tedavi ﬂekli ve tedavi
baﬂar›s›yla da ilgili olarak farkl› tepki göstermektedir. Tan›y›
ilk duyduklar› en zor dönemde, olgular›n %13’ü ciddi depresyon olmak üzere %90’› ruhsal s›k›nt› yaﬂamaktad›r [65]. Tedavi önerilmeyen hastalar, belli bir tedavi önerilenlere oranla
bu olumsuz durumdan çok daha fazla etkilenmektedir [66].
Prostat kanseri tan›s› konan hastalar›n da, psikolojik olarak
bu oranlarda etkilenmesi ve hatta tedavisiz b›rak›lma endiﬂesinin bu etkiyi daha da a¤›rlaﬂt›rmas› beklenir. Bu ba¤lamda, güven duyulan bir tedavi seçene¤i olmas› gereken aktif izlem politikas›n›n, hastalar›n endiﬂesinden kaynaklanan
iki sorunu vard›r: 1) Hastalar›n bu ölümcül hastal›¤a karﬂ›
aktif izlem politikas›n› etkin bir tedavi modeli olarak kavramadaki zorlu¤u ve bu nedenle kanserle yaﬂama korku ve endiﬂesi, 2) Ertelenen tedavinin ﬂifa ﬂans›n› kaybettirece¤i ya
da en az›ndan riske sokaca¤› endiﬂesi. ‹lk endiﬂenin giderilmesinde, hekimin bilgi ve deneyim birikimiyle alaca¤› sorumluluk hastay› ikna etmek için yeterli olabilir. Ancak,
ikinci endiﬂenin giderilmesi için, elimizde tek bir prospektifrandomize çal›ﬂma olmad›¤› gibi, literatürde yeterince somut bulgular da yoktur. Bu durumda, hastan›n doktorundan
ö¤rendi¤i bilimsel gerçekleri anlay›p de¤erlendirerek aktif
izlem politikas›na ikna olmas› gerekecek ve ikna olurken
kökten tedavi ve aktif izlem politikas›n›n risk ve yararlar›
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aras›ndaki dengeyi, izlem ﬂemas›n›n s›k› ve s›k›c› izlem kriterlerini, uymas› gereken diyet ve yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerini de kabullenmiﬂ olacaklar. Bunu kabullenmenin, erken ve
geç dönemde hastalarda yarataca¤› stresin yaﬂam kalitesi
üzerindeki etkisi de henüz belli de¤ildir.

Sonuçlar
PSA marifetiyle gereksiz tan› oran›ndaki ciddi art›ﬂ, baz› lokalize prostat kanserlerinin ‘varl›¤›n›’ de¤il, ama ‘tedavisini’
zararl› hale getirmiﬂtir. Önemli kanserlerin ay›klanarak kökten tedavi edilmesi, kalanlar›n da kökten tedavi güvencesiyle aktif izlenmesi, en ak›lc› yaklaﬂ›m gibi görünmektedir.
Aktif izlem politikas›yla ilgili en önemli sorun, izlem s›ras›nda hangi kanserin tehlikeli hale geldi¤ini ya da gelece¤ini
gecikmeden anlama sorunudur. Mevcut prognoz ve progresyon göstergeleri olarak kulland›¤›m›z PSA kineti¤i, parmakla rektal muayene ve biyopsi bulgular› d›ﬂ›nda yeni moleküler belirteçler ve baz› genetik ekspresyon profillerinin daha
rafine hale gelmesi bu sorunun çözümüne önemli katk›da bulunacakt›r.
‹zlem s›ras›nda progresyon göstergelerinin bugünkü yetersizli¤i, baz› hastalar› ﬂifa ﬂans›n› kaybetme riskine sokabilir.
Baz› hastalar da böyle bir tehlikenin ve kanserle yaﬂaman›n
psikolojik bask›s› alt›nda kalabilir. Ancak, bu iki risk ya da
zarar›n yan›nda aktif izlem politikas›n›n çok önemli kazan›mlar› da vard›r.
Aktif izlem politikas›, gereksiz tan›’n›n neden oldu¤u gereksiz erken tedavi’yi önleyerek hastay›, yaﬂam kalitesini bozan
ürolojik komplikasyonlardan korur; gereksiz tan›’l› hastalarda “önce zarar verme (primum non nocere)” ilkesiyle uyumlu olarak hastay›, gereksiz erken tedavi’nin üroloji d›ﬂ› olas›
cerrahi komplikasyonlardan da korur; baz› “yarars›z” kökten tedavi giriﬂimlerini önler; yak›n gelecekteki olas› geliﬂmeler ve daha uygun tedavi yöntemleri için zaman kazan›lm›ﬂ olur; pozitif diyet ve yaﬂam koﬂullar› de¤iﬂikli¤ini motive ederek prostat kanserinin “tehlike” ye dönüﬂmesini önler
ve bunun yan›nda genel sa¤l›¤› da korumuﬂ olur.

KAYNAKLAR
1. Smith PH: The case for no initial treatment of localized prostate cancer. Urol Clin North Am 1990,
17:827-834.
2. Beynon LL, Busuttil A, Newsam JE, Chisholm GD: Incidental carcinoma of the prostate: selection for deferred treatment. Br J Urol 1983, 55:733-736.
3. Lowe BA, Listrom MB: Management of stage A prostate cancer with a high probability of progression. J
Urol 1988, 140:1345-1347.
4. Christensen MM, Aagaard J, Madsen PO: Reasons for
delay of endocrine treatment in cancer of the prostate
(until symptomatic metastases occur). Prog Clin Biol
Res 1990, 359:7-14; discussion 15-24.

127

5. Klotz LH, Nam RK: Active surveillance with selective
delayed intervention for favorable risk prostate cancer: clinical experience and a 'number needed to treat'
analysis. Can J Urol 2006, 13 Suppl 1:48-55.
6. Carter HB, Walsh PC, Landis P, Epstein JI: Expectant management of nonpalpable prostate cancer with
curative intent: preliminary results. J Urol 2002,
167:1231-1234.
7. Sakr WA, Haas GP, Cassin BF, et al: The frequency of
carcinoma and intraepithelial neoplasia of the prostate in young male patients. J Urol 1993, 150:379-385.
8. Jemal A, Siegel R, Ward E, et al: Cancer statistics,
2006. CA Cancer J Clin 2006, 56:106-130.
9. Hankey BF, Feuer EJ, Clegg LX, et al: Cancer surveillance series: interpreting trends in prostate cancer-part I: Evidence of the effects of screening in recent
prostate cancer incidence, mortality, and survival rates. J Natl Cancer Inst 1999, 91:1017-1024.
10. Albertsen PC, Hanley JA, Fine J: 20-year outcomes
following conservative management of clinically localized prostate cancer. JAMA 2005, 293:2095-2101.
11. Galper SL, Chen MH, Catalona WJ, et al: Evidence to
support a continued stage migration and decrease in
prostate cancer specific mortality. J Urol 2006,
175:907-912.
12. Draisma G, Boer R, Otto SJ, et al: Lead times and
overdetection due to prostate-specific antigen screening: estimates from the European Randomized Study
of Screening for Prostate Cancer. J Natl Cancer Inst
2003, 95:868-878.
13. Parker C, Murton D, Melia J, et al: A model of natural history of screen-detected prostate cancer and effect of radical treatment on overall survival . Br J
Urol 2006: 1122-1123
14. Pound CR, Partin AW, Eisenberger MA, et al: Natural
history of progression after PSA elevation following radical prostatectomy. JAMA 1999, 281:1591-1597.
15. Vis AN, Schroder FH, van der Kwast TH: The Actual
Value of the Surgical Margin Status as a Predictor of
Disease Progression in Men with Early Prostate Cancer. Eur Urol 2006.
16. Han M, Partin AW, Chan DY, Walsh PC: An evaluation of the decreasing incidence of positive surgical
margins in a large retropubic prostatectomy series. J
Urol 2004, 171:23-26.
17. Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M, et al.: Radical
prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer. N Engl J Med 2005, 352:1977-1984.
18. Hull GW, Rabbani F, Abbas F, et al: Cancer control
with radical prostatectomy alone in 1,000 consecutive
patients. J Urol 2002, 167:528-534.
19. Zincke H, Oesterling JE, Blute ML, et al: Long-term
(15 years) results after radical prostatectomy for clinically localized (stage T2c or lower) prostate cancer.
J Urol 1994, 152:1850-1857.

128

LOKAL‹ZE PROSTAT KANSER‹NDE AKT‹F ‹ZLEM POL‹T‹KASININ YARAR VE ZARARLARI

20. Catalona WJ, Partin AW, Slawin KM, et al.: Use of
the percentage of free prostate-specific antigen to enhance differentiation of prostate cancer from benign
prostatic disease: a prospective multicenter clinical
trial. JAMA 1998, 279:1542-1547.
21. Kuban DA, Thames HD, Levy LB, et al.: Long-term
multi-institutional analysis of stage T1-T2 prostate
cancer treated with radiotherapy in the PSA era. Int J
Radiat Oncol Biol Phys 2003, 57:915-928.
22. Saranchuk JW, Kattan MW, Elkin E, et al: Achieving
optimal outcomes after radical prostatectomy. J Clin
Oncol 2005, 23:4146-4151.
23. Cooperberg MR, Broering JM, Litwin MS, et al: The
contemporary management of prostate cancer in the
United States: lessons from the cancer of the prostate
strategic urologic research endeavor (CapSURE), a
national disease registry. J Urol 2004, 171:13931401.
24. Begg CB, Riedel ER, Bach PB, et al: Variations in
morbidity after radical prostatectomy. N Engl J Med
2002, 346:1138-1144.
25. Geary ES, Dendinger TE, Freiha FS, Stamey TA: Incontinence and vesical neck strictures following radical retropubic prostatectomy. Urology 1995,
45:1000-1006.
26. Eastham JA, Kattan MW, Rogers E, et al: Risk factors for urinary incontinence after radical prostatectomy. J Urol 1996, 156:1707-1713.
27. Stanford JL, Feng Z, Hamilton AS, et al: Urinary and
sexual function after radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer: the Prostate Cancer
Outcomes Study. JAMA 2000, 283:354-360.
28. Walsh PC, Marschke P, Ricker D, Burnett AL: Patient-reported urinary continence and sexual function
after anatomic radical prostatectomy. Urology 2000,
55:58-61.
29. Litwin MS, Hays RD, Fink A, et al: Quality-of-life outcomes in men treated for localized prostate cancer.
JAMA 1995, 273:129-135.
30. Boxer RJ, Kaufman JJ, Goodwin WE: Radical prostatectomy for carcinoma of the prostate: 1951-1976. A
review of 329 patients. J Urol 1977, 117:208-213.
31. Albertsen PC, Hanley JA, Gleason DF, Barry MJ:
Competing risk analysis of men aged 55 to 74 years at
diagnosis managed conservatively for clinically localized prostate cancer. JAMA 1998, 280:975-980.
32. Iversen P, Madsen PO, Corle DK: Radical prostatectomy versus expectant treatment for early carcinoma
of the prostate. Twenty-three year follow-up of a prospective randomized study. Scand J Urol Nephrol
Suppl 1995, 172:65-72.
33. Albertsen PC, Fryback DG, Storer BE, et al: The impact of co-morbidity on life expectancy among men
with localized prostate cancer. J Urol 1996, 156:127132.

34. Kaplan MH, Feinstein AR: The importance of classifying initial co-morbidity in evaluating the outcome of
diabetes mellitus. J Chronic Dis 1974, 27:387-404.
35. Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR: A
new method of classifying prognostic comorbidity in
longitudinal studies: development and validation. J
Chronic Dis 1987, 40:373-383.
36. D'Amico AV, Whittington R, Malkowicz SB, et al.: Biochemical outcome after radical prostatectomy, external beam radiation therapy, or interstitial radiation
therapy for clinically localized prostate cancer. JAMA
1998, 280:969-974.
37. Epstein JI, Walsh PC, Carmichael M, Brendler CB:
Pathologic and clinical findings to predict tumor extent of nonpalpable (stage T1c) prostate cancer. JAMA 1994, 271:368-374.
38. Klotz L: Active surveillance for genitourinary cancer:
an overview. Urol Oncol 2006, 24:44-45.
39. Hu JC, Elkin EP, Pasta DJ, et al: Predicting quality of
life after radical prostatectomy: results from CaPSURE. J Urol 2004, 171:703-707; discussion 707-708.
40. Arredondo SA, Downs TM, Lubeck DP, et al: Watchful waiting and health related quality of life for patients with localized prostate cancer: data from CaPSURE. J Urol 2004, 172:1830-1834.
41. Hervouet S, Savard J, Simard S, et al: Psychological
functioning associated with prostate cancer: cross-sectional comparison of patients treated with radiotherapy, brachytherapy, or surgery. J Pain Symptom Manage 2005, 30:474-484.
42. Crowe H, Costello AJ: Prostate cancer: perspectives
on quality of life and impact of treatment on patients
and their partners. Urol Nurs 2003, 23:279-285.
43. Schapira MM, Lawrence WF, Katz DA, et al: Effect of
treatment on quality of life among men with clinically localized prostate cancer. Med Care 2001, 39:243-253.
44. Kaplan RM: Screening for cancer: are resources being
used wisely? Recent Results Cancer Res 2005,
166:315-334.
45. Bianco FJ, Jr., Riedel ER, Begg CB, et al: Variations
among high volume surgeons in the rate of complications after radical prostatectomy: further evidence that
technique matters. J Urol 2005, 173:2099-2103.
46. Houterman S, Janssen-Heijnen ML, Verheij CD, Kil
PJ, et al: Greater influence of age than co-morbidity
on primary treatment and complications of prostate
cancer patients: an in-depth population-based study.
Prostate Cancer Prostatic Dis 2006.
47. Touijer K, Guillonneau B: Laparoscopic radical prostatectomy: a critical analysis of surgical quality. Eur
Urol 2006, 49:625-632.
48. Lu-Yao GL, Albertsen P, Warren J, Yao SL: Effect of
age and surgical approach on complications and shortterm mortality after radical prostatectomy--a population-based study. Urology 1999, 54:301-307.

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
49. Rassweiler J, Seemann O, Schulze M, et al: Laparoscopic versus open radical prostatectomy: a comparative study at a single institution. J Urol 2003,
169:1689-1693.
50. Walsh PC: Anatomic radical prostatectomy: evolution
of the surgical technique. J Urol 1998, 160:24182424.
51. Swindle P, Eastham JA, Ohori M, et al: Do margins
matter? The prognostic significance of positive surgical margins in radical prostatectomy specimens. J
Urol 2005, 174:903-907.
52. Partin AW, Mangold LA, Lamm DM, et al: Contemporary update of prostate cancer staging nomograms
(Partin Tables) for the new millennium. Urology
2001, 58:843-848.
53. Han M, Piantadosi S, Zahurak ML, et al: Serum acid
phosphatase level and biochemical recurrence following radical prostatectomy for men with clinically localized prostate cancer. Urology 2001, 57:707-711.
54. Whitmore WF, Jr.: Natural history of low-stage prostatic cancer and the impact of early detection. Urol
Clin North Am 1990, 17:689-697.
55. Jani AB: Management strategies for locally advanced
prostate cancer. Drugs Aging 2006, 23:119-129.
56. Demark-Wahnefried W, Price DT, Polascik TJ, et al:
Pilot study of dietary fat restriction and flaxseed supplementation in men with prostate cancer before surgery: exploring the effects on hormonal levels, prostate-specific antigen, and histopathologic features. Urology 2001, 58:47-52.
57. Saxe GA, Hebert JR, Carmody JF, et al: Can diet in
conjunction with stress reduction affect the rate of increase in prostate specific antigen after biochemical
recurrence of prostate cancer? J Urol 2001,
166:2202-2207.

129

58. Giovannucci E, Rimm EB, Liu Y, et al: A prospective
study of tomato products, lycopene, and prostate cancer risk. J Natl Cancer Inst 2002, 94:391-398.
59. Ornish D, Weidner G, Fair WR, et al.: Intensive lifestyle changes may affect the progression of prostate
cancer. J Urol 2005, 174:1065-1069; discussion
1069-1070.
60. Aronson KJ, Siemiatycki J, Dewar R, Gerin M: Occupational risk factors for prostate cancer: results from
a case-control study in Montreal, Quebec, Canada. Am
J Epidemiol 1996, 143:363-373.
61. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al.: Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART
study): case-control study. Lancet 2004, 364:937-952.
62. Barnard RJ: Prevention of Cancer Through Lifestyle
Changes. Evid Based Complement Alternat Med
2004, 1:233-239.
63. Bott SR, Arya M, Shergill IS, Williamson M: Molecular changes in prostatic cancer. Surg Oncol 2005,
14:91-104.
64. Klotz L: Active surveillance with selective delayed intervention for favorable risk prostate cancer. Urol Oncol 2006, 24:46-50.
65. Derogatis LR, Morrow GR, Fetting J, et al: The prevalence of psychiatric disorders among cancer patients. Jama 1983, 249:751-757.
66. Fallowfield LJ, Hall A, Maguire GP, Baum M:
Psychological outcomes of different treatment policies
in women with early breast cancer outside a clinical
trial. Bmj 1990, 301:575-580.
67. Aus G, Hugosson J, Norlen L: Long-term survival and
mortality in prostate cancer treated with noncurative
intent. J Urol 1995, 154:460-465.

