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ÖZET

SUMMARY

MESANE TÜMÖRLER‹N‹N TANI VE TAK‹B‹NDE SANAL S‹STOSKOP‹
Mesane kanserinin tan›s›nda sitoloji, iflaretleyiciler, geliflmifl radyolojik tetkikler kullan›lmaktad›r. Ancak halen mesane tümörünün tan›s›nda alt›n standart sistoskopi ve rezeksiyonla al›nan lezyonun patolojik incelemesidir. Yüzeyel mesane tümörlerinde öncelikli tedavi transüretral rezeksiyondur. Endoskopik cerrahi ile tedavi edilen hastalar›n % 60-70’ inde rekürrens gözlenmektedir. Bu nedenle
tedavi sonras› rekürrens takibinde de sistoskopik kontrol
yap›lmaktad›r. Bu çal›flmada sanal sistoskopinin, mesane
tümörlerinin tan›s› ve takibinde kullan›lan invazif bir giriflim olan konvansiyonel sistoskopinin yerine kullan›labilirli¤i araflt›r›ld›.

VIRTUAL CYSTOSCOPY IN TREATMENT AND FOLLOW UP OF BLADDER TUMORS
Introduction: Different techniques are used for the diagnosis of bladder cancer such as cytology, markers, and developed radiologic imagings. But still, the gold standart for
diagnosing the bladder neoplasm is cystoscopy and patologic evluation of the resected specimen.The initial treatment of the superficial bladder cancer is transuretral resection. The reccurence rate of the baldder cancer is %6070 so we use cyctoscopic evaluation for the follow up of
this patients. In this study we investigated virtual cystoscopy for the diagnosis and the follow up of the bladder cancer and if it is possible to use it instead of conventional
cystoscopy which is more invasive.

fiubat-Temmuz 2005 tarihleri aras›nda primer ve tekrarlayan mesane tümörü olan toplam 16 hasta çal›flmaya
al›nd›. Hastalar›n mesaneleri oda havas› ile dolduruldu.
Multidetektör BT cihaz›ndan supin ve prone pozisyonda
al›nan kesitler workstation’a multiplanar rekonstrüksiyon
ve surface rendering algoritmalar› ile ifllenmek üzere, sanal sistoskopi görüntüleri elde etmek için transfer edildi.
Görüntüler ve veriler konvansiyonel sistoskopi bulgular›yla
karfl›laflt›r›ld›.

Metarials and Methots: Between February and July 2005,
16 patients with reccurrent and new diagnosed bladder tumors were evaluated and underwent bladder distention
with room air. Multidetector CT images with prone and supine position were transfered to Workstation and analysed
with multiplanary reconstruction and surface rendering algorithm to obtain virtual images. These images and datas
were then compared with conventional cystoscopy findings.

Toplam 16 hastan›n yafl ortalamas› 62.6 (46-76) olarak
saptand›. Sanal sistoskopi ile konvansiyonel sistoskopide
görülen 55 lezyonun 45’i saptand›. Elli befl lezyonun %
64’ü 5 mm’den büyük, % 36’s› 5 mm’den küçük lezyonlard›. 5 mm veya daha büyük tümörlerin hepsi sanal sistoskopik incelemeyle tespit edildi. 5 mm’den küçük tümörlerin ancak % 50’si görülebilmifltir.
Sanal sistoskopi; özellikle 5 mm’den büyük mesane kitlelerinin tespitinde kullan›labilecek minimal invazif bir tekniktir. Gelecek vadeden bu yöntemin klinik kullan›m› için
daha kapsaml› çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

Results: The mean age of 16 patients was 62,6 (46-76).
Virtual cystoscopy could detected 45 of the 55 lesions that
are seen with conventional cystoscopy. Of the 55 lesions,35
were greater than and 20 were smaller than 5 mm diameter. The sensitivity of mass detection of diameter >or =
0.5 cm was 100%. We could detect the 10 lesion (50%)
that are smaller than 5 mm diameter.
Conclusion: Virtual cystoscopy is a minimally invasive
technique which can be used for the evaluation of the bladder neoplasms especially larger than 5 mm diameter. Further larger studies are required to assess this promising
technique and its clinical role.
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G‹R‹fi
Mesane kanseri en s›k karfl›lafl›lan malinitelerden birisi
olup istatistiklere göre Amerika Birleflik Devletleri’nde her
y›l 63.000 yeni mesane kanseri tan›s› konulmakta ve
13.000’den fazla kifli mesane tümörü nedeniyle hayat›n›
kaybetmektedir (1). Hastalarda görülen en s›k görülen
semptom a¤r›s›z hematüridir ve hastalar›n yaklafl›k % 85’
inde görülür. Mesane kanserinin tan›s›nda sitoloji, iflaretleyiciler, geliflmifl radyolojik tetkikler yer al›rken kesin tan›; mesanenin sistoskopik muayenesi ve rezeksiyonla al›nan lezyonun histopatolojik incelemesiyle konulur.
Tümöral lezyonlar intravenöz piyelografi (IVP)' de dolum
defekti olarak gözlenirken özellikle küçük mesane kanseri
tan›s›nda duyarl› bir yöntem de¤ildir. IVP üst üriner sistemde ayn› anda bulunabilecek ürotelyal tümörlerin saptanmas›nda ve böbrek fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde yard›mc›d›r. Mesane tümörlü hastalarda üst üriner sistem tümörü birlikteli¤i % 2-5 oran›nda gözlenmektedir(2).
Günümüzde mesane tümörü tan›s›nda bilgisayarl› tomografi (BT) önemli bir yer tutarken, geleneksel sistoskopi tan› konulmas›nda temel tetkiktir.
Günümüzde; mevcut yaz›l›mlar varl›¤›nda teknik geliflmeye ba¤l› olarak sanal endoskopi özellikle kolorektal poliplerin tan›nmas›nda sanal kolonoskopi olarak birçok araflt›rmac› taraf›ndan kullan›lmaktad›r (3-4). Mesanenin spiral BT ile endoluminal görüntülenmesi ise ilk olarak Vining ve arkadafllar› taraf›ndan tan›mlanm›flt›r (5).
Çal›flmam›zda; mesanenin BT eflli¤inde yap›lan sanal sistoskopik incelemesinin klinik olarak yararl›l›¤›n› de¤erlendirdik.

larda foley kateter daha iyi bir de¤erlendirme yap›labilmesi için prostatik üretraya çekildi. ‹ncelemeler 16 kanall›
multidetektör BT cihaz›nda (SOMATOM Sensation 16,
Siemens, Germany) 0.75 mm kollimasyonda, 120 kVp ve
50 mA’ de, pitch de¤eri 1 olacak flekilde nefes tutturularak gerçeklefltirildi. Hasta daha sonra prone pozisyona
çevrilerek ayn› parametreler ile tekrar çekim yap›ld›. Kesit al›nma ifllemi sonland›r›ld›ktan sonra foley kateter yard›m›yla mesanedeki hava vücut d›fl›na ç›kar›ld›. Al›nan görüntüler 1 mm’ lik aral›klarla tekrar yap›land›r›ld›. Toplam inceleme süresi üretral kateter yerlefltirilmesi dahil
hasta bafl›na ortalama 15 dakika idi.
Elde edilen veriler ayr› bir workstation’da (Wizard, Siemens) multiplanar rekonstrüksiyon (MPR) ve surface rendering algoritmalar› ile ifllenerek sanal sistoskopik görüntüler elde edildi (flekil I). Hem supin hem prone pozisyonda al›nan görüntüler kal›nt› idrar›n olas› lezyonlar› gizlememesi için ayr› ayr› incelemeye tabi tutuldu. Hasta hakk›nda bilgi verilmeyen bir uzman radyolog taraf›ndan aksiyel, sagital ve koronal görüntüler de¤erlendirildi. Sanal
sistoskopik incelemede lezyonlar›n say›, lokalizasyonunun
yan› s›ra ham görüntülerle karfl›laflt›r›larak lezyonlar›n boyutlar› hesapland›. Lezyonlar polipoid lezyon, sesil kitle ve
duvar kal›nlaflmas› olarak tan›mland›.
Konvansiyonel sistoskopik inceleme ise; sanal sistoskopik
inceleme sonuçlar›ndan haberdar olunmaks›z›n 0? veya
30? optik yard›m›yla yap›lan üretroskopinin ard›ndan 70?
optik kullan›larak yap›ld›. Mesane sistematik olarak incelendikten sonra görülen lezyonlar›n say›s›, lokalizasyonu,
morfolojik özellikleri, tahmini boyutu kaydedildi ve mesane diagram›na çizildi. Lezyonlardan cold-cup biopsi veya
transüretral rezeksiyon (TUR) ile al›nan parçalar tan› ve
evreleme için patolojik incelemeye gönderildi.

GEREÇ VE YÖNTEM
fiubat 2005 - Temmuz 2005 tarihleri aras›nda toplam 16
hasta (14 erkek, 2 kad›n) çal›flmaya al›nd›. Hastalar 46 –
76 yafl aral›¤›nda olup, yafl ortalamas› 62.6 olarak saptand›. Anamnezlerinde 12 hastada makroskopik hematüri, 1
hastada ise insidental olarak saptanan mesanede kitle öyküsü vard›. 10’u primer mesanede kitle, 6’s› tekrarlayan
yüzeyel mesane tümörü olan toplam 16 hastaya öncelikle
sanal sistoskopi ile daha sonra geleneksel sistoskopik de¤erlendirme yap›ld›.
Sanal sistoskopik inceleme için öncelikle mesanedeki kal›nt› idrar› boflaltmak amac›yla 12 F foley kateter tak›ld›.
‹drar boflalt›ld›ktan sonra mesane foley kateter yard›m›yla
hastan›n izin verdi¤i ölçüde yaklafl›k 300 – 500 cc oda havas›yla fliflirildi. Hasta tomografi masas›nda supin pozisyonda yat›r›larak scout imaj (topogram) al›nd›. Böylece
mesanenin lokalize edilmesi sa¤lan›rken, yeterli distansiyonun sa¤lan›p sa¤lanmad›¤› kontrol edildi. Erkek hasta-

Sanal sistoskopi bulgular› ile konvansiyonel sistoskopide
görülen lezyonlar karfl›laflt›r›ld› (fiekil 1). ‹statistiksel de¤erlendirme için Pearson korelasyon testi kullan›ld›. 0.20’
den daha düflük sonuçlar zay›f, 0.21-0.40 aras› de¤erler
vasat, 0.41-0.60 orta, 0.61-0.80 iyi, 0.81-1.00 ç›kan sonuçlar çok iyi olarak de¤erlendirildi.

SONUÇLAR
Sanal sistoskopik incelemeyle 16 hastada toplam 45 lezyon görülmüfl olup, geleneksel sistoskopide 55 lezyon saptand›. Geleneksel sistoskopi ile görülen 55 lezyonun 35
(%64)’i 5 mm’den büyük, 20 (%36) tanesi 5 mm’den küçük lezyonlard›. 5 mm’den büyük tümörlerin hepsi (35/35)
sanal sistoskopik incelemeyle tespit edilirken, 5 mm’ den
küçük tümörlerin ancak % 50 (10/20)’ si görülebilmifltir.
Geleneksel ve sanal sistoskopinin lezyonlar› saptama oranlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda korelasyon r = 0.93 (p<0.001,

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

Mesane sa¤ posterolateralinde düzensiz lobüle konturlu izlenen
lezyonun konvansiyonel(a) ve sanal sistoskopik (b) görüntüleri

fiekil 2: sanal sistoskopi ile saptanamayan mesane sol yan duvarda (a) ve mesane boynundaki (b) milimetrik tümöral oluflumlar.

fiekil 1a

fiekil 2 a

fiekil 1b.

fiekil 2 b

Pearson korelasyon testi) olarak bulundu. Sanal sistoskopi ile tespit edilen 45 (%82) lezyondan 36’ u polipoid, 8
tanesi solid karekterli lezyon, 1 tanesi duvar kal›nlaflmas›
fleklinde görüldü. Sanal sistoskopi ile saptanan kitlelerin
en büyük çap› 35 mm olarak saptand›. Saptanan 45 lezyonun 39 (% 86)’ u hem prone hem supin pozisyonda görülürken iki lezyon sadece prone pozisyonda, befl lezyonda
kal›nt› idrara ba¤l› olarak sadece supine pozisyonda görülebildi.
Sanal sistoskopi ile tespit edilemeyen 10 lezyon milimetrik
(<5mm) papiller görünümde olup; geleneksel sistoskopi ile
ikisi sol yan duvarda, ikisi sa¤ yan duvarda, iki tanesi mesane boynunda ve arka duvarda 4 adet olarak görülmekteydi. (flekil 2)
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Bir hastadaki 2 papiller lezyonda kalsifikasyon ve di¤er bir
vakadaki biri solid di¤eri papiller 2 lezyonda nokta kalsifikasyonlar saptand› . Ayr›ca bir hastada iki tarafl› üreter
orifisleri tutuldu¤u için bilateral hidronefroz gözlemlendi
(flekil 3).
Histolojik olarak lezyonlar 14 hastada transizyonel hücreli karsinom, 1 hastada skuamoz özellik gösteren anaplastik karsinom ve 1 hastada ise kondrosarkomun mesaneye
indentasyonu saptand›. Transizyonel hücreli karsinom tepsit edilen 14 hastan›n 13’ünde yüzeyel mesane tümörü saptan›rken bir hasta T2 evresinde oldu¤u için total sistektomi prosedürü uyguland›. Mesaneye posterolateralden kondrosarkom bas›s› (flekil 4) olan hasta ise metastazlar› nedeniyle onkoloji takibine al›nd›.
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fiekil 3. ‹ki tarafl› üreter orifisleri tutuldu¤u için hidroüreteronefroz geliflen hastada dilate üreter alt uçlar (ok iflareti) ve mesanede duvar kal›nlaflmas› görülmekte.

fiekil 5. mesane boynunu k›smen kapatan tümörün geleneksel sistoskopi (a) ve sanal sistoskopi görüntülemesi (b) (ok iflareti mesane boynunda tümörün kapatt›¤› üretral orifisi göstermektedir)

fiekil 4. Mesaneye posterolateralden kondrosarkom bas›s›n›n

fiekil 5 a

geleneksel sistoskopik (a) ve sanal sistoskopik görüntülemesi (b)

fiekil 4 a

fiekil 5 b

Yap›lan sistoskopik incelemelerde bir hastada mesane boynunun anteriorundaki tümöral lezyon mesane ç›k›m t›kan›kl›¤›na yol aç›yordu. Tümör rezeksiyonundan sonra hastan›n flikayetleri geriledi (flekil 5).
Hiçbir hastada yanl›fl pozitif bulgular saptanmad›. Sanal
sistoskopik görülen her lezyon geleneksel sistoskopi ile
do¤ruland›. Sanal sistoskopi yap›lan hastalarda erken
yada geç herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.

fiekil 4 b

KL‹N‹K GEL‹fi‹M
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TARTIfiMA

fiekil 6 (a) divertiküllerin üç boyutlu görüntülemesi (b) diverti-

Mesane kanseri en s›k karfl›lafl›lan malinitelerden birisi
olup mesane tümörü saptanan vakalar›n % 75-85’ i yüzeyel mesane tümörü , % 15-25’ i ise invazif mesane tümörü
fleklinde görülmektedir (6). Tedavi ilkeleri çok farkl› olan
bu iki gruptan özellikle yüzeyel mesane tümörünün tan› ve
tedavisi kadar takibi de çok önemli bir yer tutmaktad›r (7).
Mesane tümörünün saptanmas› için alt›n standart sistoskopidir. Sistoskopi invazif bir teknik olmakla beraber anestezi / sedasyon gerektirmesi, ifllemin süresinin uzun olmas› ve
pahal› bir yöntem olmas› baflka tan› yöntemlerinin üzerine
dikkatleri çekmektedir. Günümüzde sanal kolonoskopi birçok merkez taraf›ndan kullan›lmakta olup, mesanenin sanal endoskopik incelemesi ilk olarak Vining ve arkadafllar›
taraf›ndan tan›mlanm›flt›r (5). Birçok araflt›rmac› bu üç
boyutlu sanal görüntüleme yönteminin klinik kullan›labilirli¤ini araflt›rm›flt›r. ‹nvazif bir giriflim olan geleneksel sistoskopiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda minimal invazif bir yöntem
olan sanal sistoskopinin birçok avantaj› vard›r. Üretral darl›¤› olan hastalar, ortopedik veya romatolojik rahats›zl›klar
nedeniyle litotomi pozisyonu verilemeyen hastalar, genel
anestezi almas› gereken fakat komorbidite nedeniyle anestezi alamayan hastalarda kullan›labilmesi önemli bir avantajd›r. Bununla beraber tan›mlanan lezyonlar›n kesin lokalizasyonu ve boyutu objektif olarak ölçülebilir. Ayr›ca geleneksel sistoskopide sanal sistoskopiye oranla idrar yolu enfeksiyonlar›, üretra yaralanmalar› baflta olmak üzere daha
fazla komplikasyon gözlenmektedir.

küllerin sanal sistoskopik görüntülemesi. Divertikül boyunlar› ve
divertiküllerin içi izlenmekte.
flekil 6 (a)

Primer divertikül içinde oluflan tümörler nadir görülmelerine karfl›n tan›s› daha zor olup, prognozlar› nispeten kötüdür. Bu vakalarda görüntüleme önemli rol oynar. Geleneksel sistoskopi ile de¤erlendirilmesi zor olabilen dar boyunlu
divertikül içindeki mukozal yap›n›n görüntülenmesi (flekil
6) BT sistoskopide herhangi bir fark yaratmamaktad›r.
flekil 6 (b)

Ayr›ca tomografik inceleme s›ras›nda transvers kesitlerde
kitlenin mesane katlar›na yay›l›m›, lenf nodu varl›¤›, üreter tutulumuna ba¤l› hidroüreteronefroz varl›¤› gözlemlenebilir(8). Bununla birlikte yüzeyel mesane tümörü takibinde belirli aral›klarla yap›lmas› gereken üst üriner sistemin incelemesi sanal sistoskopi yap›l›rken BT kesit alan›
genifl tutulursa böbreklerde herhangi bir patolojik durum
olup olmad›¤› görülebilir. Sanal sistoskopinin dezavantajlar› ise; öncelikle insitu karsinom gibi mukozadan kabar›k
olmayan sistoskopide mukozada renk de¤iflikli¤i olarak
görünen flat tümörler ve milimetrik tümoral odaklar saptanamayabilir. Ayr›ca de¤iflici epitel hücreli karsinom tüm
üriner sistemi tutabilece¤i için; normalde üretrosistoskopide rahatl›kla tespit edilebilecek üretradaki tümör odaklar›
sanal sistoskopik incelemeyle görülemezler. Buna ek olarak fibrozise veya inflamasyona ba¤l› mukozal kal›nlaflmalar neoplazmdan ay›rtedilemiyebilirler (9-10).

Literatürde yap›lan çal›flmalarda; 5 mm’den küçük lezyonlar›n sanal sistoskopik tan›nmas›nda zorluklar vard›r. Yeterli distansiyon sa¤lanamayan hastalarda mukozal katlant›lara veya mesane trabekülasyonlar›na ba¤l› yanl›fl
pozitif sonuçlar elde etmek mümkündür. Özellikle 5 mm’den küçük lezyonlar tomografik görüntülemeyle tam olarak ay›rtedilemeyebilirler. Narumi ve arkadafllar›n›n 27
hastada yap›klar› bir çal›flmada 10 mm’den küçük lezyonlar›n % 77’ si saptanm›flt›r. Song ve arkadafllar› yapt›klar› di¤er çal›flmada ise 5 mm’den küçük lezyonlar› tan›mlayamam›fllard›r (10-11). Browne ve arkadafllar›n›n 16 vaka üzerinde yapt›klar› çal›flmada ise BT sistoskopi ile 2
mm’ den küçük noduler lezyon tan›mlanabilmifl olup, tüm
hastalarda neoplazmlar› saptama oranlar› % 88 olarak
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bulunmufltur(12). Bizim çal›flmam›zda ise yanl›fl pozitif
bulgu gözlenmeksizin; 5 mm’den büyük tümörler % 100, 5
mm’ den küçük tümörler % 50 oran›nda saptanm›fl olup,
tespit edilen en küçük tümöral oluflum 3 mm boyutundayd›. Bu bulgular ›fl›¤›nda sanal sistoskopinin özellikle 5 mm’
den büyük mesane tümörlerini araflt›rmak için uygulanabilir bir teknik oldu¤u kan›s›na var›ld›.
Çal›flmaya ald›¤›m›z 16 hastay› hem supin hemde prone pozisyonlarda tarad›k. Çünkü özellikle küçük boyutlu lezyonlar kal›nt› idrar taraf›ndan gizlenebiliyordu. Saptanan 45
lezyonun % 86’ s› hem prone hem supin pozisyonda görülürken iki lezyon sadece prone, befl lezyon kal›nt› idrara
ba¤l› olarak sadece supine pozisyonda görüntülenebildi.
Böylece hiçbir lezyon kal›nt› idrar sebebiyle gözden kaç›r›lmad›. Sanal sistoskopinin en büyük dezavantaj› mesanedeki kitlelerin ve flüpheli lezyonlar›n histopatolojik tan›s›
için mutlaka biopsi almak gereklili¤idir. Biopsi almak ise
sadece geleneksel sistoskopi yap›larak mümkün olacakt›r.
Sanal sistoskopi yap›lmas› s›ras›nda di¤er bir dezavantaj
ise klostrofobisi olan hastalarda duyulacak rahats›zl›kt›r.
Bilgisayarl› tomografi eflli¤inde yap›lacak bir ifllemin ne
kadar az olursa olsun radyasyon maruziyeti yaratt›¤› ak›lda tutulmal›d›r(13-14)

SONUÇ
Bilgisayarl› tomografi eflli¤inde sanal sistoskopi; özellikle
5 mm’den büyük mesane kitlelerinin tespitinde kullan›labilecek minimal invazif bir tekniktir. Yeterli mesane distansiyonu, supin ve prone pozisyonlarda yap›lan analiz ile uygun de¤erlendirme yap›labilir. Mesane duvar kal›nlaflmas›,
çevre dokular›n de¤erlendirilmesi, lenf nodu tutulumunun
de¤erlendirilebilmesi, k›sa ifllem süresi sanal sistoskopinin
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