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Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaﬂ aras›
erkeklerde en s›k görülen malin tümördür. Erkeklerdeki tüm
malin tümörlerin %1-2’sini kapsar. Testis tümörlerinin genel insidans› 100000'de 2-3 olarak bildirilmektedir ancak
‹skandinav ülkelerinde daha belirgin olmak üzere yavaﬂ da
olsa artma e¤ilimindedir (1). Demografik aç›dan Afrika ve
Asya’da insidans 100000'de 2’nin alt›ndayken Kuzey Amerika ve ‹skandinav ülkelerinde 100000'de 5’in üzerine ç›kmaktad›r (2). Erkeklerin tüm yaﬂam› boyunca testis tümörüne yakalanma ihtimali ise %0.2 düzeyindedir. Tümörlerin
%90-95'i germinal dokudan kaynaklan›r. Testisin germ hücreli tümörleri; seminom ve seminom d›ﬂ› germ hücreli tümörler (SDGHT) olarak s›n›fland›r›l›rlar. Seminomlar radyoterapiye son derece duyarl›d›rlar. SDGHT ise özellikle
sisplatin içeren kemoterapi kombinasyonlar›na çok iyi yan›t
verir. Son y›llarda ileri görüntüleme yöntemleri ve tümör
belirteçlerinin birlikte kullan›lmas›, cerrahi tekniklerdeki
de¤iﬂiklikler ve özellikle 1970’li y›llarda sisplatin içeren
çoklu ilaç kemoterapi protokollerinin kullan›ma girmesi ile
genel sa¤ kal›m oranlar› belirgin olarak artm›ﬂt›r. 1950’li
y›llarda mortalite oranlar› %50’ye yak›n iken günümüzde
bu oran %10’un alt›na düﬂmüﬂtür (3).

Epidemiyoloji ve Demografik Özellikler
Testis tümörleri; 20-40 yaﬂlar› aras›nda en s›k görülen solid
tümördür, erkeklerde 45 yaﬂ alt›ndaki tümörlerin %17’sini
oluﬂturur. Seminomlar daha çok 4. dekatda, seminom d›ﬂ›
tümörler ise 3. dekatda görülür.
Yolk sac tümör ve saf bening teratomlar erken çocukluk döneminde s›k görülmekle beraber, bu iki histolojik tip di¤er
histolojik tiplerle kombine ﬂekilde daha ileri yaﬂlarda görülür. Malin testiküler lenfomalar 50 yaﬂ›ndan sonra daha s›k
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Sa¤ testiste, yüksek kriptorﬂidizm
insidans›na paralellik gösterecek ﬂekilde sola göre biraz daha s›k görülür. Primer testis tümörleri %2-3 oran›nda çift
tarafl›d›r ve bu eﬂ zamanl› veya farkl› zaman dilimlerinde
ortaya ç›kabilmektedir. Bu tümörlerin yaklaﬂ›k %50’sinde
tek veya çift tarafl› inmemiﬂ testis öyküsü bulunmaktad›r.
Primer çift tarafl› vakalarda en s›k görülen tip seminomdur
fakat yine de testisin en s›k görülen çift tarafl› tümörü malin lenfomad›r (4). Testis kanserinin ilk tan›s›ndan sonra
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uzun vadede (15-25 y›l) di¤er testiste kumulatif tümör riski
%1.9-5.2 aras›nda de¤iﬂir ve seminomlarda bu risk seminom d›ﬂ› tümörlere göre daha yüksektir (5,6). ‹lk önce insitu intratübüler neoplazi geliﬂir ve sonunda testiküler parankimin bir k›sm›n› veya tamam›n› kaplar. Tunika albuginea;
epididim ve kord tutulumunu engeller. Saf seminom, hastalar›n›n %60-75’inde testise lokalizedir. SDGHT’li hastalar›n 2/3'ünde ise tan› konuldu¤unda metastaz vard›r. Lenfatik da¤›l›m vasküler da¤›l›mdan önce olmaktad›r. Erken
vasküler invazyon saf koryokarsinomda görülmektedir. Akci¤er, karaci¤er ve kemikler vasküler invazyonun s›k görüldü¤ü organlard›r. Orﬂiektomi sonras›nda testise lokalize oldu¤u düﬂünülen vakalarda %30 organ d›ﬂ› tutulum vard›r
(%80 retroperitoneal, %20 uzak organ). Yetiﬂkinlerde rastlanan tüm germinal hücreli tümörler malin olarak kabul
edilmeli ve tedavi edilmelidir. Bu hastal›kta spontan gerileme çok nadirdir ve hastal›¤a ba¤l› ölümlerin büyük ço¤unlu¤u tan› konulduktan sonraki 3 y›l içerisinde olmaktad›r.
Insidans, ›rklar ve etnik gruplar aras›nda belirgin farkl›l›klar gösterir (2-3).
Sosyoekonomik statü ve beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n testis tümörü ile iliﬂkisini araﬂt›ran baz› çal›ﬂmalarda; yüksek sosyoekonomik statü ile süt ve süt ürünleri kullan›m›n›n risk
faktörü olabilece¤i bildirilmiﬂtir (7,8).
Testis tümörlü hastalar›n %1-3’ünün birinci derece yak›nlar›nda testis tümörüne rastlanmas› ve ›rksal farkl›l›klar görülmesi, tümör geliﬂiminde genetik faktörleri rol oynayabilece¤ini düﬂündürmekle birlikte, herhangi bir herediter kanser sendromu ile iliﬂki gösterilememiﬂtir (9).

Etyoloji ve Risk Faktörleri
Testis tümörlerinin bilinen kesin bir nedeni olmamakla beraber, germ hücreli tümörlerin etyolojisinde hem do¤umsal
hem de edinsel faktörlerin önemli oldu¤u bilinmektedir. Bu
faktörler içinde en güçlü iliﬂkiyi kriptorﬂidizm (inmemiﬂ testis) göstermektedir. Testis tümörlü hastalar›n % 7-10'unda
kriptorﬂidizm hikayesi vard›r. Kriptorﬂidizmi olanlarda ise
5-15 misli daha fazla testis tümörüne yakalanma riski vard›r. Tek tarafl› kriptorﬂidizmi ve testis tümörü olanlarda
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karﬂ› testiste %5-15 tümör görülebilmektedir. Bu hastalarda s›kl›kla seminom görülür. Malinite riski en yüksek intraabdominal testiste olup (1/20), inguinal testiste ise en düﬂüktür (1/80). ‹nmemiﬂ testisin skrotum içine indirilmesi
(orﬂiopeksi), muayene ve tümör tan›mlanmas›n›n kolaylaﬂt›rmakla beraber malinite potansiyelini de¤iﬂtirmemektedir.
Yine kriptorﬂidi hikayesi olan hastalarda testiküler intraepitelyal neoplazi (TIN) prevelans› %2-4’dür (10). Son y›llarda
kriptorﬂidizmin kendisinin testiküler tümör için predispozan
faktör olmas›ndan ziyade, ortak etyoloji paylaﬂma olas›l›¤›
üzerinde durulmaktad›r. Kallman sendromunda kriptorﬂidizm görülmesine ra¤men testis tümörünün nadir olmas› bu
düﬂünceyi desteklemektedir (11).
Bir di¤er önemli risk faktörü aile hikayesidir. Hastan›n birinci derece akrabas›nda rölatif risk 3-10’dur. Erkek kardeﬂte bu risk biraz daha fazlad›r (9). Testis tümörlü hastan›n karﬂ› testisinde tümör geliﬂme riski normalden 25 kat
artm›ﬂt›r ve bu hastalarda karﬂ› testiste %5-8 oran›nda T‹N
görülür ki, do¤al seyirde bunlar›n %50’si 5 y›l içinde invaziv tümöre dönüﬂür (12).
Gebelik s›ras›nda dietilstilbestrol veya östrojen içeren oral
kontraseptif kullan›m›, fetusta testis tümörü insidans›n› art›rmaktad›r. Bunun yan›nda anne yaﬂ›n›n 30’un üzerinde
olanlarda, annesi meme kanseri olanlarda ve do¤um a¤›rl›¤›
≤2500 g olanlarda tümör riskinin artt›¤› bildirilmiﬂtir (13).
Genetik incelemelerde 12. kromozomun k›sa kolunun izokromozomu (12p) önemli bir genetik belirteçtir. Bu belirteç
malinite potansiyelini iﬂaret etmekle birlikte, tan› konan
hastalarda varl›¤›nda kemoterapiye daha iyi cevap al›nabilece¤i bildirilmiﬂtir.
Spesifik olmayan enfeksiyon veya kabakulak enfeksiyonu ile
iliﬂkili testis atrofisi veya travma gibi edinsel faktörlerin lokal hormonal dengesizliklere yol açarak malin transformasyona neden olabilece¤i iddia edilmiﬂtir. Bunun yan›nda, bu
sebepler nedeni ile yap›lan testise yönelik tan›sal çal›ﬂmalar
tümörün erken tan›s›n› sa¤lamaktad›r.
Testiküler mikrolitiyazis (TM), intratestiküler çok say›da küçük kalsifikasyonun oldu¤u nadir bir fenomendir. Prevalans› toplumlara göre %1-9 aras›nda de¤iﬂir. Mikroskopik olarak ekstra ve intratübüler olabilen TM’nin fizyopatolojisi
tam olarak bilinmemekle birlikte; seminifer bazal membran›nda bozulma, glikoprotein birikimi ve dejenere hücrelerin
fagositozunda yetersizlik belirlenmiﬂtir. Testisin ultrasonografik görünümünde her görüntü alan›nda ?5 ekojenik odak
bulunmas› klasik TM olarak tan›mlan›r. Say› daha az ise s›n›rl› TM denir. TM ile testis tümörü ve T‹N aras›ndaki iliﬂki geniﬂ serilerde bildirilmiﬂ olmakla birlikte bu iliﬂkinin fizyopatolojisi ve TM’nin premalin potansiyeli tam olarak bilinmemektedir. Testis tümörlü hastalar›n %8-80’inde TM bulunurken, TM’li kiﬂilerin %4-74’ünde testis tümörü saptanm›ﬂt›r (14). Eldeki prospektif çal›ﬂma verileri, TM’nin pre-
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kürsor olmad›¤›n› düﬂündürmekle birlikte geniﬂ ve uzun serilere ihtiyaç vard›r. Yine de, TM’nin yan› s›ra di¤er risk
faktörleri de olan hastalar›n y›ll›k testis ultrasonografisi ile
takip edilmesi önerilmektedir (14). Ayr›ca bu hastalar kendi kendine muayene için uyar›lmal›d›r.

Tan›
Tan› kondu¤unda hastan›n ﬂikayetleri lokal ve uzak metastazlara ba¤l›d›r. En s›k görülen ﬂikayet, testiste a¤r›s›z büyüme ve ﬂiﬂmedir. Testiste düzensiz yüzeyli sert bir kitlenin
ele gelmesi en önemli bulgudur. Bazen a¤r› tek bulgu olabilir. Hastalar›n %10’unda akut testiküler a¤r› görülür ve bu
kanamaya ba¤l› olabilir. Daha az say›daki hastada ise tan›
infertilite nedeni ile yap›lan araﬂt›rma ve muayene sayesinde konur.
Hastalar›n %10’unda metastazlara ait bulgular gözlenebilir. Supraklaviküler lenf dü¤ümüne ba¤l› ﬂiﬂlik, akci¤er tutulumuna ba¤l› öksürük ve dispne, retroperiton tutulumuna
ba¤l› bulant›, kusma, iﬂtahs›zl›k, bel ve s›rt a¤r›s›, kemik tutulumuna ba¤l› yayg›n veya lokal a¤r›lar bunlardand›r. Jinekomasti ve infertilite %5 oran›nda görülür. Bazen bunlara
serum hormon seviyelerindeki de¤iﬂimler eﬂlik edebilir.
Fizik muayenede; normalde testis homojen ve mobildir. Testis boyutlar›nda farkl›l›k, nodül varl›¤› veya düzensizlik
önemli bulgulard›r. Mümkünse skrotal ultrasonografi ve illüminasyon testi ile hidrosel veya ek patolojiler saptanmal›d›r.
Testis torsiyonu, orﬂit ve epididimiorﬂit, testis kanseri ile en
s›k kar›ﬂan hastal›klard›r. Hidrosel, herni, hematom, spermatosel ve sfilitik gom da ak›lda tutulmal›d›r. Yine de hastada sert, fikse testiküler kitle saptanm›ﬂsa, aksi ispatlanana kadar testis tümörü olarak kabul edilmelidir. Özellikle
orﬂit ve epididimiorﬂitte 2 haftal›k tedavi sonras› tekrar muayene ile kontrol yap›lmal›d›r. Tan›da gecikme, özellikle 16
haftay› aﬂarsa, istatistiksel olarak mortalitede belirgin art›ﬂa sebep olabilmektedir (15).
Testise yönelik ultrasonografik inceleme 5-10 MHz’lik yüzeyel prob ile yap›lmal›d›r. Böylece 1-2 mm’ye kadar lezyonlar
, solid-kistik ayr›m› yap›larak belirlenebilir. Seminom hipoekoiktir, kalsifikasyon ve kistik komponent içermez. Seminom d›ﬂ› tümörler ise heterojen görünümde; hipo-, hiper- veya izoekoik olabilir. S›n›rlar› daha düzensizdir.Ultrasonografi ile %70 oran›nda seminom- SDGHT ay›r›m› yap›labilir.
Testiste ele gelen kitlesi olmayan ama retroperitonda metastaz bulgular› olan ve tümör belirteçleri yüksek olan hastalara testis ultrasonografisi yap›lmas› önerilmektedir. Skrotumun magnetik rezonans görüntüleme ile incelemesi %100
duyarl›l›k ve %95-100 özgüllük sa¤lamas›na ra¤men yüksek
maliyeti nedeniyle tan› amaçl› kullan›lmas› önerilmez.
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Tümör belirleyicileri
b-hCG (human koryonik gonadotropin): Molekül a¤›rl›¤› 38
kD olan bir glikoproteindir. Normal yetiﬂkin erkeklerde seviyesi çok düﬂüktür. Serum yar›lanma ömrü 24 ila 48 saat
aras›ndad›r. Baz› germ hücreli tümörlerdeki sinsistiotrofoblastik dokular bu maddeyi üretirler. Bu nedenle koryokarsinomlar›n tümünde, embriyonal hücreli karsinomlarda %4060 ve pure seminomlarda %7 oran›nda tespit edilebilmektedir. Seminomlarda nadiren normalin 2 kat›n›n üzerine ç›karlar (16).
AFP (alfa fetoprotein): Molekül a¤›rl›¤› 70 kD’luk bir onkofetal protein olup testis ve kararci¤er tümörlerinde tespit
edilirler. Yar› ömrü 5-7 gündür. Trofoblastik hücrelerce üretilen AFP; embriyonel karsinom, teratom, teratokarsinom,
yolk sak tümörlerinde yükselir. Saf seminomlarda ve koryokarsinomlarda yükselmezler. E¤er patolojik spesmen saf seminom olarak bildirilmiﬂ ise patoloji ve labaratuar bulgular› yeniden de¤erlendirilmeli ve AFP yüksekli¤i devam ediyorsa, tümör seminom d›ﬂ› kabul edilerek tedavi protokolü
belirlenmelidir.
LDH (Laktat dehidrogenaz): LDH normalde 5 izoenzimi
olan hücresel bir enzimdir. Tüm vücutta yayg›n olmakla birlikte kas dokusunda, karaci¤erde, böbrek ve beyinde yüksek
seviyede bulunur. Testis tümörü için spesifik de¤ildir ancak
tümörün büyüklü¤ü hakk›nda ve prognozu belirlemede yard›mc›d›r. Klinik evre artt›kça LDH seviyesinde art›ﬂ gözlenir
(16). ‹leri evre saf seminomlar›n ve tümör belirleyicileri
yükselmeyen persistan SDHGT takibinde yararl› olabilece¤i
düﬂünülmektedir.
Plasental alkalen fosfataz: ‹leri evre tümörlerde yükselebilmektedir. Yo¤un sigara içenlerde de yükseldi¤i bilinmektedir.
Gama Glutamil Transpeptidaz: Hepatoselüler enzimdir ve
s›kl›kla karaci¤erin benin ve malin hastal›klar›nda yükselmektedir. Seminomlarda de¤eri yükselebilmektedir. Sonuç
olarak tüm evreler göz önüne al›nd›¤›nda, seminom d›ﬂ› tümörlerin %90’›nda tümör belirleyicilerin biri veya ikisi yükselmektedir. %50-70 hastada AFP, %40-60 hastada ise ßhCG yükselmektedir. Evre 1‘deki hastalar›n üçte ikisinde
bunlardan biri veya ikisi yükselmektedir. Tedavi sonras› tümör belirleyicilerinin seviyesi yar›lanma ömürlerine göre düﬂüﬂ gösterirler. Seviyenin yüksek kalmas› veya düﬂmedeki
yavaﬂl›k rezidüel hastal›¤› düﬂündürmelidir. Seviyenin normale düﬂmesi hastal›¤›n tedavisinde kür sa¤land›¤› anlam›na gelmemektedir. Tablo 1‘de histopatolojik tipe göre tümör
belirleyicilerin artt›¤› tümörlerin oranlar› gösterilmektedir.

Patoloji
Germ hücreli testis tümörleri tek bir kök hücresinden köken
al›r ve invaziv kanser geliﬂmeden önce karsinoma in situ halini al›r. ‹nvaziv formda belirleyici kromozom i12p’ye sahip

Tablo 1:Testis kanserinin histolojik tiplerinde tümör belirteçlerinin art›ﬂ› (%)

Seminom
Teratom
Teratokarsinom
Emriyonel Karsinom
Koryokarsinom

hCG (%)

AFP (%)

7
25
57
60
100

0
38
64
70
0

Tablo 2. Testis tümörleri için Avrupa Üroloji Birli¤ince
önerilen patolojik s›n›fland›rma (Dünya sa¤l›k Örgütü 2004
s›n›flamas›n›n de¤iﬂtirilmesi ile oluﬂturulmuﬂtur)

1. Germ hücreli tümörler
• ‹ntratübüler germ hücreli neoplazi
• Seminom (sinsisyotrofoblastik hücreli olgular dahil)
• Spermatositik seminom (sarkomatoz içerik varsa belirtilir)
• Embriyonal karsinom
• Yol sak tümörü
• Koryokarsinom
• Teratom (matür, immatür, malin içerikli)
• Birden fazla histolojik tipi olan tümörler (her tip %
olarak belirtilir)
2. Seks kord/gonadal stromal tümörler
• Leyding hücreli tümör
• Malin Leyding hücreli tümör
• Sertoli hücreli tümör
- lipidden zengin tip
- sklerozan
- kalsifiye büyük hücreli
• Malin Sertoli hücreli tümör
• Granüloza hücreli tümör
- eriﬂkin tip
- jüvenil tip
• Tekoma/fibroma grubu tümörler
• Di¤er seks kord/gonadal stromal tümörler
- tam diferansiye olmam›ﬂ
- kar›ﬂ›k
• Germ hücreli ve seks kord/gonadal stromal yap›lar›
beraber içeren tümörler (gonadoblastoma)
3. Çeﬂitli özgül olmayan stromal tümörler
- Ovaryan epitelyal tümörler
- Toplay›c› duktuslar ve rete testis tümörleri
- Özgül olmayan stroma tümörleri (benin veya malin)
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Tablo 3: Testis tümörlerinin histolojik tip ve kökenleri

olur. Son dönemde karsinoma in situ yani TIN de intratübüler germ hücreli neoplazi ad›yla ayr› bir grup olarak s›n›fland›rmaya dahil edilmiﬂtir (Tablo 2). Testis tümörleri köken
ald›klar› doku (Tablo3) ve histolopatolojik tiplerine göre çeﬂitli davran›ﬂsal özellikler gösterir.

tabakas› içeren teratomlar hem çocuk hemde eriﬂkinlerde
görülebilir. Sertçe, homojen tümör; kas, k›k›rdak ve kemik
dokusu içerir. Bir kapsülle s›n›rlanm›ﬂt›r ve çocuklarda iyi
huylu görünürse de eriﬂkinlerde potansiyel malin tümör olarak kabul edilir.

‹ntratübüler Germ Hücreli Neoplazi (‹TGHN): Eski tan›mlamada testiküler intraepitelyal neoplazi (TIN) olarak adland›r›lan bu tümör komﬂu seminifer tübüllerde görülür. Kriptorﬂidide %4, germ hücre tümörlü hastalar›n di¤er testisinde %5, infertiliteye yönelik yap›lan testis biyopsilerinde %1
oran›nda rastlan›r. Hücreler Periodik Asit Schiff ve Plasental Alkalan Fosfataz boyamas›nda pozitiftir. Tedavisiz b›rak›ld›¤›nda 5 y›l içinde yar›s› invaziv tümör haline gelir (13).

Yolk sak tümörü: ‹nfant ve çocuklarda en s›k görülen testis
tümörüdür. Eriﬂkinlerde s›kl›kla di¤er histolojik tiplerle
kombinasyon halinde bulunur ve alfa fetoprotein (AFP) üretimiyle iliﬂkilidir. Homojen, sar›ms› ve müsinöz görünümü
vard›r.

Seminom: %40 ile en s›k görülen tümördür. Üç histolojik alt
tipi tan›mlanm›ﬂt›r. En s›k tip %85 ile klasik tip seminomdur. Yuvarlak bir ﬂekli ile sert elastiki yap›s› vard›r. Seminomlardaki hCG üretim insidans› içerdi¤i sinsityotrofoblastik hücre miktar› ile orant›l›d›r. Öncelikle lenfojen metastaz
yapar. Radyoterapi ve kemoterapiye çok iyi cevap verir.
Embriyonel Karsinom: %20-25 oran›nda görülür. Genellikle küçük, s›n›rlar› düzensiz ve tunika vajinalisi invaze eden
kitle olarak karﬂ›m›za ç›kar. Makroskopik olarak yayg›n kanama ve nekroz odaklar› görülür. Öncelikle lenfojen yolla
metastaz yapar.
Koryokarsinom: %1’den daha az görülür. Karﬂ›m›za paradoksal bir biçimde küçük intratestiküler kitleye ra¤men uzak
metastazla gelebilir. Histolojik tan›s›nda sinsityotrofoblast
ve sitotrofoblastlar gösterilmelidir. Erken safhada hematojen yolla metastaz yaparlar ve agresif davran›ﬂ gösterirler.
Koryonik gonadotropin ürettikleri için beta hCG ile süratle
teﬂhis edilebilirler. S›kl›kla di¤er tiplerle kombinedir.
Teratom: % 5-10 oran›nda görülür.Birden fazla germ hücre

Mikst Germ Hücreli Tümörler: %40 oran›nda rastlan›r.
SDGHT’nin %69-91’ini oluﬂturur. En s›k kombinasyonlar
s›kl›k s›ras›yla embriyonel karsinom + teratom, embriyonel
karsinom + seminom, embriyonel karsinom + yolk sak tümörü + teratom, embriyonel karsinom + teratom + koryokarsinom ﬂeklinde görülür.
Germ hücreli olmayan tümörler: Tüm testis tümörlerinin
%4'ünü oluﬂturur. En s›k görüleni Leydig hücreli tümörlerdir ve bu tümör tüm testis tümörlerinin %1-2’sini oluﬂturur.
Daha s›kl›kla 1. ve 4. dekatda görülür. Prepubertal dönemde virilizasyona, eriﬂkin dönemde ise endokrin dengesizli¤e
ba¤l› olarak feminizasyon, empotans, azalm›ﬂ libido ve jinekomastiye neden olabilir. Çocuklarda benin karakterdedir
ancak eriﬂkinlerde %10 malindir.
Sertoli hücreli tümörler infant dönemi dahil tüm yaﬂ gruplar›nda görülebilir. Gonadoblastomlar, s›kl›kla gonadal disgenezisi olan hastalarda görülürler ve tüm testis tümörlerinin
yaklaﬂ›k %0.5’ini oluﬂturur. Daha çok 30 yaﬂ alt›nda görülürler. Hastalar›n büyük k›sm› fenotipik olarak diﬂidir ve bu
hastalar primer amenore veya alt abdomende kitle nedeniyle karﬂ›m›za ç›kabilirler. Erkek fenotipi olan hastalar daha
çok kriptorﬂidizm veya hipospadias ﬂikayeti ile baﬂvururlar.
Çift tarafl› olma olas›l›¤› yüksek oldu¤undan (%50) hastala-
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ra bilateral orﬂiektomi yap›lmal›d›r. Prognoz mükemmeldir.
Testisin Sekonder Tümörleri: Tüm testis tümörlerinin %5’ini
oluﬂturan lenfomalar, daha çok 50 yaﬂ üzeri hastalarda görülür. Hastalar›n dörtte biri generalize semptomlarla (halsizlik, kilo kayb›, iﬂtahs›zl›k) karﬂ›m›za ç›kmas›na ra¤men,
ço¤unlukla testiste a¤r›s›z büyüme ile klini¤e baﬂvururlar.
Vakalar›n yar›s› çift tarafl›d›r. Çift tarafl› hastal›kta ve testis d›ﬂ›nda da lenfoma varl›¤›nda prognoz kötüdür.
Metastatik testis tümörleri: ‹nsidental olarak otopsilerde
yayg›n hastal›¤›n metastaz› olarak bulunabilirler. Oldukça
nadirdirler. En s›k rastlan›lan odaklar s›ras›yla prostat, akci¤er, gastrointestinal sistem, melanom ve böbreklerdir.

‹nguinal eksplorasyon ve orﬂiektomi
Testiste kitleden ﬂüphelenilen her hastada inguinal eksplorasyon yap›lmal› ve testis tunikas›yla birlikte d›ﬂar› al›nmal›d›r.
Tümör bulunmas› durumunda hemen spermatik kord internal
inguinal halka seviyesinden ayr›larak orﬂiektomi yap›lmal›d›r. E¤er tan› kesin de¤ilse testiküler biyopsi al›narak dondurulmuﬂ kesit histolojik inceleme yap›lmal›d›r. Yayg›n hastal›kta ve yaﬂam› tehdit eden metastazlar›n varl›¤› halinde güncel uygulamada hemen kemoterapi baﬂlanabilir ve orﬂiektomi
hastan›n klinik durumu düzelene kadar geciktirilebilir.

Organ koruyucu cerrahi
Karﬂ› testiste tümör olmayan olgularda organ koruyucu cerrahi endikasyonu olmamas›na ra¤men, gerekli önlemler
al›nmak ﬂart›yla baz› özel olgularda uygulanabilir. Eﬂ zamanl› çift tarafl› testis tümörlerinde, farkl› zamanl› karﬂ› taraf tümörlerde ve tek testisli kiﬂilerin testis tümöründe ameliyat öncesi serum testosteron düzeyi normalse ve bu olgularda tümör hacmi testiküler hacmin %30’undan daha az ise
cerrahi prensiplere uyularak organ koruyucu cerrahi uygulanabilir. Bu olgularda iliﬂkili T‹N oranlar› yüksek olmas› nedeniyle (%82’ye ulaﬂan oranlarda) geride kalan testis dokusu 20 Gy dozda adjuvan radyoterapi ile tedavi edilmelidir.
Radyoterapi sonras› infertilite geliﬂecektir ve tek testisin
radyoterapisi sonras› uzun dönmede Leydig hücre yetmezli¤i riski de artm›ﬂt›r (17). Baba olmak isteyen fertil hastalarda radyoterapi geciktirilebilir. Organ koruyucu cerrahi seçene¤i hasta ile dikkatli ﬂekilde tart›ﬂ›lmal› ve deneyimli bir
merkezde uygulanmal›d›r. Bunun yan›nda tedavi öncesinde
sperm dondurma da giderek daha çok tercih edilmekte olan
önemli bir alternatiftir.

Karsinoma in situ (Testiküler ‹ntraepitelyal
Neoplazi=TIN) tan› ve tedavisi
Testis tümörlü hastalarda karﬂ› testiste T‹N olmad›¤›n›n
gösterilmesi için kimi otorler karﬂ› testis biyopsisini önermektedir (18). Bu baz› ülkelerde rutin uygulanmas›na ra¤men, TIN insidans›n›n ve karﬂ› taraf testiste eﬂ zamanl› tümör insidans›n›n düﬂük olmas› (s›ras›yla %9’a kadar ve yak-

laﬂ›k %2.5) (19,20), TIN tedavisinin morbiditesi ve eﬂ zamanl› tümörlerin ço¤unun tan› an›nda düﬂük evrede oluﬂlar›
karﬂ› testis biyopsilerinin rutin uygulanmas› önerisini tart›ﬂ›l›r k›lmaktad›r (21).
Karﬂ› tarafta TIN varl›¤›n›n tüm olgularda belirlenmesinin
gereklili¤i hakk›nda bir fikir birli¤i oluﬂturmak hala oldukça zordur. Yine de karﬂ› taraf testis biyopsisi; testis hacmi
12 ml’den az, kriptorﬂidizm öyküsü olan ve 40 yaﬂ›n alt›ndaki hastalar gibi karﬂ› taraf testiste T‹N için yüksek risk
grubunda olan hastalara teklif edilmelidir (22,23). TIN tan›s› konuldu¤unda seçilecek tedavi lokal radyoterapidir (her
biri 2 Gy’lik fraksiyonlar halinde toplam 20 Gy). Bu uygulama infertiliteye yol açaca¤› için tedavi baﬂlamadan önce
hastalar dikkatlice ayd›nlat›lmal›d›r . ‹nfertiliteye ek olarak
radyoterapi sonras› uzun dönemde Leydig hücre fonksiyonu
ve testosteron üretimi de bozulabilir (17). Çocuk sahibi olmak isteyen fertil hastalarda radyoterapi ertelenebilir veya
sperm dondurma yoluna gidilebilir.

Tarama
Tarama programlar›n›n avantaj›n› gösteren herhangi bir çal›ﬂma bulunmamas›na ra¤men evre ve prognozun erken tan›
ile do¤rudan iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir (15). Klinik risk faktörlerinin varl›¤›nda bunlar› bar›nd›ran kiﬂilerin periodik olarak kendi kendilerini muayene etmeleri ﬂiddetle önerilir. Testis boyutunda ola¤and›ﬂ› art›ﬂ, fokal sertlik veya testisler aras›nda hacim fark›, olas› bir testis tümörünü akla getirmelidir.

Evreleme
Metastatik yada gizli hastal›¤›n saptanmas› için serum tümör belirleyicilerin yar› ömürlerine göre serum düzeylerindeki de¤iﬂiklikler hesaplanmal›, lenf dü¤ümleri lenf yollar›
boyunca taranmal› ve organ metastazlar› araﬂt›r›lmal›d›r.
Sonuç olarak yap›lmas› zorunlu de¤erlendirmeler ﬂunlard›r:
• Orﬂiektomi sonras› tümör belirleyicilerinin yar›-ömür kinetikleri
• Retroperitoneal ve supraklavikuler lenf dü¤ümlerinin ve
karaci¤erin durumu
• Mediastinal lenf dü¤ümü tutulumu ve akci¤er metastazlar›n›n varl›¤› veya yoklu¤u
• ﬁüpheli semptom varl›¤›nda beyin ve kemiklerin durumunun de¤erlendirilmesi.
Evrelemeye yönelik olarak elimizde bulunan mevcut testler
ﬂunlard›r:
• Ard›ﬂ›k kan (tümör belirleyicileri) örneklemesi
• Akci¤er filmi (PA AC)
• Abdominopelvik ve toraks bilgisayarl› tomografisi (BT)
• Abdominal ve retroperitoneal ultrasonografi, magnetik
rezonans görüntüleme (MRG)
• Pozitron emisyon tomografi (PET) taramas›
• Klinik ﬂüpheye göre seçilecek di¤er özgül testler

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
Bu bilgiler kullan›larak testis tümörleri American Joint
Committee taraf›ndan 2002‘de yay›nlanan TNMS sistemi ile
evrelendirilir (Tablo 4). Bunu yan›nda özellikle tedavi gruplar›n› belirlemede yayg›n olarak kullan›lan klinikopatolojik
evreleme de pratikte s›kça kullan›lmaktad›r (Tablo 5).
Tablo 4 :Testis tümörlerinin TNMS s›n›fland›rmas›

T – Primer tümör:
• TX: Primer tümör saptanamam›ﬂ.
• T0: Primer tümör için kan›t yok (histolojik skar v.s)
• Tis: ‹ntratübüler neoplazi (Karsinoma in situ)
• T1: Testis ve epididime s›n›rl› ancak vasküler veya
lenfatik invazyon yok
• T2: Testis ve epididime s›n›rl› ve beraberinde vasküler ve
lenfatik invazyon var
veya tunika albuginea invazyonu var.
• T3: Spermatik kord invazyonu
• T4: Skrotum invazyonu
N - Regional Lymph Nodes
• NX: Saptanamam›ﬂ
• N0: Lenf nodu metastaz› yok
• N1: 5 adetten az, 2 cm’den küçük lenf nodu metastaz›
• N2: 2-5 cm aras› lenf nodu metastaz› veya 5 cm’den
küçük 5 lenf nodundan
daha fazla metastaz veya ekstranodal yay›l›m bulgusu
• N3: 5’cm den büyük lenf nodu metastaz›
M – Uzak Metastaz
• MX: Saptanamam›ﬂ
• M0: Uzak metastaz yok
• M1a: Bölgesel olmayan nodlara veya akci¤ere uzak
metastaz var
• M1b: Bölgesel olmayan nod veya akci¤ere d›ﬂ›ndaki
uzak metastazlar
S - Serum Tümör Belirteçleri
• SX: Laboratuar testleri yap›lmam›ﬂ
• S0: Belirteçler normal seviyede
LDH
hCG(mIU/ml)
• S1 <1.5 x N
<5,000
• S2 1.5-10 x N veya 5,000-50,000 veya
• S3 >10 x N
veya >50,000
veya

AFP (ng/ml)
<1,000
1,000-10,000
>10,000

Tedavi (orﬂiektomi sonras›)
Testis tümörleri tedavi edilebilir kanser modeli oluﬂturmaktad›r ve tüm evreler düﬂünüldü¤ünde kal›c› ﬂifa sa¤lama oran› %85- 90 düzeyindedir.Prognozu öngörmede baz› risk faktörleri önemlidir (Tablo 6). Bunlar; Patolojik (Evre 1 için)
risk faktörleri;
histopatolojik tip
(seminom için) tümör boyutu (4 cm)
rete testis invazyonu
(SDGHT için) vasküler /lenfatik invazyon
Klinik risk faktörleri;
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‹lk tan› an›ndaki (primer) yerleﬂim
tümör belirteçlerinin yüksekli¤i
akci¤er d›ﬂ› visseral metastaz varl›¤›d›r.
Seminomlar›n ço¤unlu¤u lokaldir ve radyoterapiye çok duyarl›d›rlar.
Tablo 5. American Joint Committee’ye göre Testis Kanserinde Evre S›n›fland›rmas› (Stage Group)
Evre
Evre
Evre
Evre
Evre
Evre
Evre
Evre
Evre
Evre
Evre
Evre
Evre

0
1
1A
1B
1S
II
IIA
IIB
IIC
III
IIIA
IIIB

Evre IIIC

pTis
pT1-4
pT1
pT2-4
herhangi
herhangi
herhangi
herhangi
herhangi
herhangi
herhangi
herhangi
herhangi
herhangi
herhangi
herhangi

pT/Tx
pT/Tx
pT/Tx
pT/Tx
pT/Tx
pT/Tx
pT/Tx
pT/Tx
pT/Tx
pT/Tx
pT/Tx
pT/Tx

N0
N0
N0
N0
N0
N1-3
N1
N2
N3
herhangi
herhangi
N1-3
herhangi
N1-3
herhangi
herhangi

N
N
N
N
N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1
M1a
M0
M1a
M0
M1a
M1b

S0
SX
SX
SX
S1-3
SX
S0-1
S0-1
S0-1
SX
S0-1
S2
S2
S3
S3
herhangi S

Evre 1 seminomlu hastalar›n %15-20’sinde retroperitonda
metastaz olmas› itibar›yla radikal orﬂiektomi sonras› retroperitoneal (bilateral para aortik ve ayn› taraf iliak lenf nodlar›na) radyoterapi (25-30 Gy) önerilmektedir. Avrupa Üroloji Birli¤i k›lavuzlar› da bunu desteklemektedir (Tablo 7).
Standart haline gelmiﬂ bu tedavi d›ﬂ›nda aktif izlem ve kemoterapi (1 veya 2 doz karboplatin) hasta uyumu da göz
önüne al›narak alternatif olabilecek tedavi seçenekleridir.
Bu üç seçene¤in uzun dönem sonuçlar› birbirine benzerdir ve
son y›llarda tedavi ve takip maliyetleri sebebi ile bu alternatifler yönünde aray›ﬂlar artm›ﬂt›r.
Evre II Seminomlarda uzun süredir tedavi protokolü de¤iﬂmemiﬂtir ve radyoterapi (30-36 Gy) etkin bir tedavidir. Bu
tedavi s›ras›nda paraaortik alanlar biraz geniﬂletilir ve ayn›
taraftaki iliak bölge dahil edilir (hokey sopas›). Bu tedavi
Evre IIa ve B’de s›ras›yla 6 y›lda % 95 ve %96 nükssüz sa¤kal›m sa¤lar (24). Radyoterapi görmek istemeyen hastalarda 3 kür PEB veya 4 kür EP (iyi prognozda) ﬂeklinde kemoterapi de bir seçenektir (Tablo 8).
Evre 1 SDGHT’nin %30’unda subklinik metastaz vard›r ve
bu hastalarda sadece izlem durumunda nüks geliﬂecektir. Bu
hastalarda retroperitoneal lenf dü¤ümü diseksiyonu
(RPLDD) , kemoterapi ve yak›n izlem seçenekler aras›ndad›r. Fakat özellikle ABD’de standart haline gelen RPLDD ile
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Tablo 6: Testis Tümörlerinde Prognostik Gruplar
SDGHT

SEM‹NOM
‹yi Prognoz

Primer testis/retroperitoneal ve akci¤er d›ﬂ› visseral metastaz
yok ve iyi belirteç düzeyleri (S1)

5 y›l PFS %89
5 y›ll›k yaﬂam %92

Herhangi primer bölge ve
akci¤er d›ﬂ› metastaz yok ve
normal AFP, herhangi hCG,
herhangi LDH
5 y›l PFS %82
5 y›ll›k yaﬂam %86

Orta Prognoz
Primer testis/retroperitoneal ve akci¤er d›ﬂ› visseral metastaz
yok ve Arada belirteç düzeyleri (S2)
5 y›l PFS %75
5 y›ll›k yaﬂam %80

Herhangi primer bölge ve
akci¤er d›ﬂ› visseral metastaz var ve normal AFP, herhangi hCG,
herhangi LDH
5 y›l PFS 67
5 y›ll›k yaﬂam %72

Kötü Prognoz
Primer mediastanel veya akci¤er d›ﬂ› visseral metastaz veya
kötü belirteç düzeyleri (S3)
5 y›l PFS %41
5 y›ll›k yaﬂam %48

Tablo 7: Avrupa Üroloji Birli¤i Evre 1 Seminom Tedavi
önerileri
1. ‹zlem (uygun imkanlar varsa ve hasta uyumluysa) (Öneri
derecesi: B)
2. Karboplatin tabanl› kemoterapi(1 kür, AUC 7) radyoterapiye ve izleme alternatif olarak önerilebilir. (A derece
öneri)
3. Toplam 20 Gy dozda paraaortik bölgeye veya hokey sopas› ﬂeklinde adjuvan radyoterapi (A derece öneri)

hastalar›n %70’ine fazladan tedavi yap›lmaktad›r. Ayr›ca
bu hastalarda cerrahi sonras› lenf nodu pozitif saptan›rsa tedaviye 2 kür BEP eklenir. Fakat bu tedavi ile hem gerçek
klinik evrelendirme yap›labilmekte hem de tedavi sonras› takip maliyetleri azalt›labilmektedir. Dolay›s›yla bu gruptaki
hastalarda özellikle risk faktörleri göz önüne al›narak tedaviye karar verilmelidir (Tablo 9).
Evre II SDGHT’de öncelikli seçenek kemoterapi olmakla
birlikte, RPLDD serum tümör belirleyicileri yüksek olmayan
hasta grubunda göz önüne al›nabilir. Baz› hasta gruplar›nda
risk faktörlerine göre adjuvan kemoterapi sonras› RPLDD
bir di¤er alternatiftir.
‹leri evre hastalarda birincil tedavi seçene¤i prognostik risk
s›n›fland›rmas› göz önünde bulundurularak 3 yada 4 kür

Yok

PEB kemoterapisidir. ‹yi prognozlu hastalarda standart tedavi 3 kür PEB veya bleomisinin kontrendike oldu¤u durumlarda 4 kür PE uygulamas›d›r (25). Tedavi doz azalt›lmas›
olmadan 22 günlük aral›klarla verilmelidir. Kötü prognozlu
hastalar için standart tedavi 4 kür PEB uygulamas›d›r. Dört
kür PEI (sisplatin, etoposid, ifosfamid) tedavisi de ayn› etkiye sahiptir ancak daha toksiktir. ‹ki kür kemoterapinin bitiminden sonra görüntüleme çal›ﬂmalar› ve tümör belirleyicilerinin bak›lmas› ile yeniden de¤erlendirme yap›l›r. Belirleyicinin düﬂmesi ve tümörün sabit ya da geriliyor olmas› durumunda halinde kemoterapi tamamlan›r (baﬂlang›ç evresine göre 3 veya 4 kür) (25,26).
SDGHT’de belirleyicilerin düﬂmesi, fakat metastazlar›n büyümesi halinde, lokal tümör büyümesine ba¤l› bir aciliyet olmad›kça baﬂlang›ç tedavisinin sonlanmas› sonras› tümörün
rezeksiyonu zorunludur. Seminomda, rezidü kitleler hemen
rezeke edilmez ancak görüntüleme araﬂt›rmalar› ve tümör
belirleyicileri ile kontrol edilir. FDG-PET, seminom tedavisi
sonras› rezidü kitlelerde yüksek prognostik de¤er taﬂ›r. Üç
cm’den büyük rezidü kitlesi olan hastalarda bu rezidü kitlelerin canl›l›¤› ile ilgili daha fazla bilgi edinebilmek amac›yla FDG-PET yap›lmal›d›r. ‹lerleme durumunda kurtarma
kemoterapisi yap›l›r ve gerekirse buna cerrahi ve radyoterapi eklenir. Görüntülenebilen herhangi bir rezidü kitle varsa
ve belirleyiciler normale düﬂmüﬂse cerrahi rezeksiyon indikasyonu vard›r. Bir cm’den küçük rezidü kitlesi olan hastalarda dahi rezidü kanser veya teratom riski vard›r . Retroperitoneal hastal›¤›n ›srar etti¤i durumlarda kemoterapinin ta-
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Tablo 8: Testis seminomlarinda orsiyektomi sonrasinda tedavi algoritmas›.

Tablo 9. Avrupa Üroloji Birli¤i Evre 1 SDGHT Tedavi K›lavuzu
Klinik Evre 1 (KE1)
Vasküler yay›l›ma dayand›r›lan riske göre tedaviler veya izlem önerilen tedavi seçenekleridir (Öneri derecesi: B)
KE1A (pT1, vasküler tutulum yok); düﬂük risk
1. E¤er hasta istekli ve uyumlu olabilecekse, uzun dönem
(en az 5 y›l) yak›n izlem önerilmelidir (B derece öneri)
2. Düﬂük riskli hasta e¤er izleme istekli de¤ilse adjuvan kemoterapi veya sinir koruyucu RPLDD di¤er seçeneklerdir.
E¤er RPLDD nodal tutulum (PN+) gösterirse iki kür
PEB kemoterapi verilmelidir (A derece öneri)
KE1B (pT2-pT4); yüksek risk
1. ‹ki kür birincil BEP kemoterapisi önerilmektedir (B
Derecesinde öneri) Hasta adjuvan kemoterapi istemiyorsa izlem veya sinir koruyucu RPLDD di¤er seçeneklerdir. E¤er RPLDD sonras› patolojik evre II hastal›k bulunursa ek kemoterapi düﬂünülmelidir (A derece öneri)

mamlanmas›ndan itibaren 4-6 hafta içinde tüm birincil metastaz alanlar› tamamen rezeke edilmelidir. E¤er teknik olarak mümkün ise sinir koruyucu iﬂlem yap›lmal›d›r . PEB tedavisi sonras› rezidüel kitlelerin ancak %10’nu canl› kanser
dokusu, %50’si matür teratom ve %40’› nekrotik-fibrotik
doku içerir. Henüz PET dahil hiçbir görüntüleme yöntemi
veya prognostik model seminom d›ﬂ› tümörlerde rezidü kitlenin histolojik yap›s›n› öngörememektedir. Bu nedenle rezidüel kitle rezeksiyonu zorunludur (26-28). Cerrahinin s›n›r›
hastan›n nüks riski ve yaﬂam kalitesi konular› ile iliﬂkilidir
(27). Mümkün oldu¤unca tüm kitle rezeke edilmelidir, çünkü yaﬂayan tümör varl›¤› halinde tam rezeksiyon, post-operatif kemoterapiden daha yararl›d›r (28). De¤iﬂik organlarda histoloji farkl›l›k gösterebilir (26).
Metastatik <N3M1seminomda radyoterapi; gerekirse prog-

nostik gruplara göre kemoterapi verilir. ‹lerlemiﬂ seminom
(N3 yada M1) SDGHT ile ayn› prensiplere ba¤l› kal›narak
birincil kemoterapi ile tedavi edilmelidir. Bu hastalarda rezidüel kitlenin rezeksiyonu kesin gerekli olmamakla birlikte
3 cm‘den büyük kitlelerde %30 oran›nda canl› tümör ihtimali oldu¤undan kitle eksizyonu önerilir. E¤er canl› tümör
dokusu gelirse kurtarma kemoterapisi uygulan›r.
RPLDD’nin uzun dönemdeki major komplikasyonu sempatik
sinir liflerinin zedelenmesine ba¤l› olarak ejakülasyon problemleri ve infertilitedir. Fakat özellikle son y›llarda ejakulasyondan sorumlu paraaortik sempatik sinirlar›n korunmas›n› sa¤layan sinir koruyucu RPLND ile retrograd ejakulasyon %90 oranlar›nda azalm›ﬂt›r.Bunun yan›nda geliﬂen teknolojik imkanlarla RPLDD'nin laparoskopik olarak yap›labilir hale gelmesi hasta konforu ve psikolojisi aç›s›ndan testis
tümörünün cerrahi tedavisinde önemli bir kilometre taﬂ›d›r.

‹zlem
Tedavi sonras› nükslerin büyük ço¤unlu¤u ilk 2 y›l içinde
olur; bu nedenle izlem bu dönemde daha s›k› ve yo¤un olmal›d›r. Geç nüksler 5 y›ldan sonra da geliﬂebilir, bu nedenle
yaﬂam boyu y›ll›k takip savunulabilir. RPLDD sonras› retroperitonda nüks nadirdir, en s›k nüks yeri ise gö¤üs bölgesidir. Yayg›n hastal›¤›n tam remisyonundan sonra hastalar›n
izlenmesinde gö¤üs grafisinden ziyade gö¤üs BT’si tercih
edilebilir. Kemoterapi veya radyoterapi sonras› uzun dönemde ikincil kanser geliﬂimi riski unutulmamal›d›r
Bu kapsamda hastalar›n tümü düzenli takip alt›nda tutulmal›d›r. Hastalar olas› lenf dü¤ümü metastazlar› ve nüks intraabdominal kitle nedeniyle dikkatli fizik muayene yap›lmal›d›r. Laboratuar araﬂt›rmalar› içinde tam kan say›m› ve tümör belirleyicileri düzeylerine (AFP, ‚HCG, LDH) bak›lmal›d›r. Akci¤er metastaz›na yönelik akci¤er radyogram› çekilmeli ve daha seyrek olarak da abdominal BT ile bat›n içi
nüks araﬂt›r›lmal›d›r (Tablo 10 ve 11).
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Tablo 10 . Klinik Evre I Seminom Radyoterapi Sonras› Izlem Protokolü
‹ﬂlem
Öykü,
Fizik inceleme,
Tümör Belirleyicileri,
Akci¤er Grafisi
Abdominal BT

1. y›l

2. y›l

3. y›l

4.-5. y›l

6.-10. y›l

2-3 ayda bir

2-3 ayda bir

2-3 ayda bir

2-3 ayda bir

2-3 ayda bir

Y›lda bir

Y›lda bir

Gerekti¤inde

Gerekti¤inde

Y›lda bir

Tablo 11 . Klinik Evre I SDGHT’de RPLDD veya Kemoterapi Sonras› Izlem Protokolü
‹ﬂlem
Öykü,
Fizik inceleme,
Tümör Belirleyicileri,
Akci¤er Grafisi
Abdominal BT
Abdominal USG *(BT ile de¤iﬂmeli olarak)

1. y›l

2. y›l

3.-5. y›l

6.-10. y›l

2 ayda bir

3-4 ayda bir

4-6 ayda bir

Y›lda bir

6 ayda bir
*6 ayda bir

Y›lda bir
*6 ayda bir

Gerekti¤inde
6 ayda bir

Gerekti¤inde
Y›lda bir

Orﬂiektomi ve radyoterapi ile tedavi edilen seminomda 5 y›ll›k hastal›ks›z sa¤kal›m evre I’de %99, evre IIA’da %94 düzeyindedir. Evre I SDGHT’de tedavi seçimi ne olursa olsun
%97-99 oranlar›nda sa¤kal›m sa¤lan›r. ‹leri evrelerde ise
bu oran özellikle kötü prognostik faktörlerin etkisi ile Evre
II’de %86, Evre III’de ise %50’lere kadar inebilmektedir.
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