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ÖZET 

Giriş: 

Clusterin (CLU) yaşlanma, tip-II diabetes mellitus, Alzheimer hastalığı, kolon ve 

hipofiz adenomları, kolon, hepatosellüler, overyen, ürotelyal karsinom gibi bir çok 

fizyolojik ve patolojik durumlarda up-regüle olan çok fonksiyonlu bir 

glikoproteindir. 

Materyal ve Metod: 

Ortalama 45 ay takip süresi olan kasa invaze olmayan ürotelyal karsinomlu 

olguların arşivdeki parafine gömülü transüretral rezeksiyon spesimenlerinde 

immunohistokimyasal yolla CLU ekpsresyonu araştırıldı [n=46; 35(%76) erkek, 

11(%24) kadın]. CLU yüzdesinin klinikopatolojik faktörler ile olan ilişkisi analiz 

edildi. İstatistiki analiz için SPSS for Windows Version 14 kullanıldı. 

Bulgular ve Sonuç: 

46 olgunun 28’i (%60,9) <65 yaş ve 18’i  ≥65 yaş idi. Takip sürecinde 

11’i(%23,9) tümör dışı nedenlerle, 1’i (%2,2) mesane kanseri nedeniyle öldü. ≥65yaş 

(%50,5) olan olgularda CLU yüzdesi, <65yaş (%32,9) olan olgulardaki CLU 

yüzdesinden belirgin olarak yüksekti (p<0,05). Erkeklerdeki (%48,3) CLU yüzdesi, 

kadınlardaki (%28,8) CLU yüzdesinden belirgin olarak yüksekti (p=0,04). 

Progresyon izlenen olgulardaki (%53,2) CLU yüzdesi, progresyon görülmeyen 

olgulardaki (%32,24) CLU yüzdesinden belirgin olarak yüksekti (p=0,04). 

Sonuç olarak CLU ekspresyonunun kasa invaze olmayan ürotelyal 

karsinomda erkek cinsiyet, yaş ve progresyon ile up-regüle olduğu gösterildi. CLUin 

birikim mekanizmasını ve kasa invaze olmayan ürotelyal kanserlerdeki yaş ve 

cinsiyet ile olası ilişkisinin aydınlatılması için gelecek çalışmalara ihtiyaç vardır. 

CLU yüzdesinin yaş ile beraber yükselmesi önemlidir, bu nedenle ileride CLU 

ekspresyonu ile bu tümörlerde aynı yaş grubundaki olguları kapsayan çalışmalar 

planlanabilir. 



v 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: 

Clusterin (CLU) is a circulating multifunctional glycoprotein that up-regulated 

during various physiological and pathological states, such as senescence, type-II 

diabetes mellitus, Alzheimer disease and in many neoplasms such as colonic and 

pituitary adenomas, colonic, hepatocellular, ovarian, urothelial and laryngeal 

carcinomas.  

Material and Methods: 

We investigated the immunohistochemical CLU expression in paraffin embedded 

archival transurethral resection specimens of non-invasive urothelial carcinoma cases 

[n=46; 35 (76%) male, 11 (24%) female] with mean 45 months of follow-up. We 

analysed the association of percent CLU with clinicopathological factors. SPSS for 

Windows Version 14 was used for statistical analyses.  

Results and Conclusion:  

Of the 46 cases, 28 (60.9%) were <65 years and 18 (39.1%) were ≥65 years. During 

follow-up 11 (23.9 %) of them were died of non-tumoral reasons, 1 (2.2%) bladder 

cancer. Percent CLU in cases ≥65 years (50.5%) was significantly higher than 

percent CLU in cases <65 years (32.9%) (p<0,05). Percent CLU in males (48.3%) 

was significantly higher than females (28.8%) (p=0,04). Percent CLU in cases with 

progression (53.2%) was significantly higher than percent CLU in cases without 

progression (32.24%) (p=0,04).  

In conclusion; up-regulation in CLU expression was showed in males, its association 

with age and progression was detected in non-invasive bladder cancer. Further 

studies are required to clarify the mechanism of CLU accumulation and its probable 

age and sex association in non-invasive urothelial carcinomas. It is important to 

know the increase in percent CLU with age, therefore further studies related to CLU 

expression in certain neoplasms may be designed on subjects in the same age group. 
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GİRİŞ ve AMAÇ 

Mesane kanserleri üriner sistemin en sık görülen kanserleridir. Mesane 

kanserlerinin %90-95’ini ürotelyal karsinomlar oluşturur (1). Ürotelyal karsinomların 

%75-80’i tanı anında kasa invaze olmayan tümörlerdir (2). Kasa invaze olmayan 

mesane kanserlerinin (KİOMK) ilk tanı anında  %70’i Ta, %20’si T1 ve %10’u 

karsinoma in situ (CIS)’dur (3).  

KİOMK ‘nin kabul görmüş tedavi protokolü mesane tümörüne transüretral 

rezeksiyon (TUR-MT) ve takiben intravesikal kemoterapi veya immunoterapiden oluşur 

(4-9). KİOMK tedavisinde amaç tümör progresyonunu ve hastalığa bağlı ölümü 

önlemek, tümör nüksünü ve ilave tedavi ihtiyacını (sistoskopi, TUR-MT, intravesikal 

terapi gibi) ve bu tedavilere bağlı gelişebilecek morbiditeyi azaltarak mesane 

fonksiyonlarını korumaktır (10).  

Mesane kanserli hastalarda bazı durumlarda tedavi yaklaşımına karar vermek 

bir ürolog için oldukça zordur. Lamina propria invazyonu olup da muskularis propria 

invazyonu görülmeyen yüksek dereceli mesane kanseri hastasına yaklaşım belki de 

bu kararların en zorudur (11).  

Mesane kanseri hastalarının prognozlarını kestirmek amacıyla biyolojik 

araştırma laboratuvarlarında tümör dokusu, idrar veya kan örneklerinin Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay (ELISA), ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR), floresans in situ hibridizasyon ve immunohistokimya teknikleriyle yapılan 

moleküler ve genetik çalışmaları sonucunda her geçen gün mesane kanseri ile ilgili 

yeni belirteçler bulunmaktadır (12,13). Şu ana kadar tanımlanmış biyolojik 

belirteçler ümit verici gözükseler de, farklı çalışmalardan alınan birbirinden farklı 

sonuçlar, bunların rutin klinik kullanım için hala uygun olmadığını ortaya 

koymaktadır (14). 

Clusterin (CLU), apoptotik hücre ölümü, hücre siklusü, DNA onarımı, hücre 

adezyonu, dokunun yeniden yapılanması, lipid transportu, hücre zarı geri dönüşümü, 

immun sistem regülasyonu gibi karsinogenez ve tümör büyümesi için önemli olan pek 

çok fizyolojik olayda rol almaktadır (15-17). Yapılan çalışmalar CLU geni 
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ekspresyonunun apoptotik hücre kaybı için bir belirteç olabileceğini göstermektedir 

(18). CLU up-regülasyonu, böbrek (19), prostat (20-23), kolon (24), meme (25,26), 

akciğer (27) ve hipofiz adenomu (28) gibi çeşitli kanserlerde rapor edilmiştir. CLU               

up-regülasyonunun mesane kanseri gelişimi ve prognozundaki rolünü belirlemeye 

yönelik yapılan çalışmalar henüz çok kısıtlı sayıdadır (29-38). 

Yapmış olduğumuz retrospektif çalışmada KİOMK’da immunohistokimyasal 

yolla intrasitoplazmik CLU ekspresyonuna bakılmış ve hastalar klinikopatolojik 

parametreleriyle beraber değerlendirilerek CLU ekspresyonunun mesane kanserinde 

prognostik bir prediktif faktör olup olamayacağı araştırılmıştır. 
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GENEL BİLGİLER 

2.1 Mesane Kanseri Epidemiyolojisi 

2.1.1 İnsidans ve Prevalans 

Kanser insidans oranı, bir yılda 100.000 insanda yeni tanı almış olgu sayısı 

olarak tanımlanır. 2005 yılında Birleşik Devletlerde 68.810 yeni mesane kanseri 

teşhis edileceği tahmin edilmektedir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlardan yaklaşık 

4 kat daha fazla görülmektedir. Erkeklerde prostat, akciğer, kolorektal kanserlerden 

sonra % 7 ile kanserler içinde en sık 4. kanserdir (39). Kadınlarda % 2,4 ile tüm 

kanser olgularında 9. sırada görülen kanserdir (40). 1985 ve 2005 yılları arasında 

Birleşik Devletlerde her yıl teşhis edilen mesane kanseri sayısı, erkeklerde 

kadınlardan % 25 daha fazla olmak üzere, yılda ortalama % 0,8 artmıştır (39). 

Ülkemizde kanserler bildirilmesi zorunlu hastalıklar kapsamında olup kayıtlar 

2000 yılından itibaren kanser kayıt merkezleri aracılığıyla yapılmaktadır. 05.01.2006 

tarihinde toplanan T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı “Kanserle Savaş Dairesi 

Başkanlığı”nın “Epidemiyoloji ve Kanser Kayıt Alt Danışma Kurulu”nda alınan 

karar ile “Aktif Kanser Kayıtçılığı” yapan 14 ilden (Adana-Ankara-Antalya-Bursa-

Edirne-Erzurum-Eskişehir-İstanbul-İzmir-Kayseri-Samsun-Şanlıurfa-Trabzon-Van) 

8’ine öncelik ve önem verilmesi kararlaştırılmıştır. Kanser kayıtçılığında, bir ülkenin 

kanser verisinin yansıtılması için ülkeyi temsil edecek toplam ülke nüfusunun  

%20'sinin kanser verisini toplamak yeterlidir (41; Tablo 1.1). Bu nedenle ülkemizin 

%20 nüfusunu temsil eden Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Erzurum, 

Eskişehir ve Edirne illerine ait (8 il) veri toplamları ülke geneli olarak kabul 

edilmiştir. Burada nüfus yoğunluğu ve hızlı göç sirkülasyonuna bağlı olarak veri 

güvenilirliğinin tartışmalı olması nedeniyle İstanbul listeye alınmamıştır (41). Tablo 

1.2’de 8 ilin 1999-2004 yılları arasındaki insidans karşılaştırmaları gösterilmiştir 

(41). 
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Tablo 1.1 : Türkiye ve 8 İl Nüfus Karşılaştırması 

 2002 2003             2004 

TÜRKİYE 69.302.000 70.231.000 71.150.000 

8 İL 
13.660.528 

13.865.920 14.070.234 

Yüzde (%) %19,71 % 19,74 %19,77 

              

Tablo 1.2 : 8 İlin İnsidans Karşılaştırması (1999-2004) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ANKARA 63,65 87,85 86,60 117,66 134,06 138,43 

ANTALYA 123,09 83,27 126,01 135,01 135,11 149,66 

EDİRNE 56,16 38,75 98,86 112,06 74,41 182,73 

ERZURUM 65,43 40,11 58,14 80,40 52,20 68,90 

ESKİŞEHİR 35,98 67,14 37,82 148,77 145,37 211,47 

İZMİR 39,69 116,77 151,89 193,03 210,76 238,71 

SAMSUN 45,04 52,85 23,90 131,34 160,91 184,48 

TRABZON 35,98 28,71 54,15 43,70 122,33 111,10 

8 İL İNSİDANSI 58,13 64,43 79,67 131,18 148,48 167,72 

 

Ülkemizde mesane kanseri insidansının dünya ortalamasının üstünde olduğu 

tahmin edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın bildirilen kanser olguları ile yapmış 

olduğu istatistiklere göre; 2004 yılında mesane kanseri sıklık sıralamasında akciğer, 

prostat, meme, deri ve mideden sonra 6. sırada yer almıştır (42; Tablo 1.3). Yine aynı 

yılın istatistiklerine göre erkeklerde akciğer, prostat ve deriden sonra 4. sırada yer 

almaktadır (42; Tablo 1.4). Mesane kanseri kadınlarda 2004 yılı verilerine göre en 

sık görülen ilk 10 kanser içine girmemiştir (42; Tablo 1.5).  



 Tablo 1.3: Türkiye’de görülen ilk 10 kanser türü (2004) 
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 Tablo 1.4: Türkiye’de erkeklerde görülen ilk 10 kanser türü (2004) 
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 Tablo 1.5 : Türkiye’de kadınlarda görülen ilk 10 kanser türü (2004) 

0

5

10

15

20

25

30

35

34,73

14,86
7,15 6,73 6,68 6,53 6,08 5,86 5,83 4,46

İn
sid

an
s 1

00
.0

00
'd

e

  

2003 yılı kanser istatistiklerine göre mesane kanserinde erkek/kadın oranı 7 

olup dünya ortalam

Tablo 1.6 : Türkiye’de ürogenital kanserlerin görülme sıklığı (2003) 
dın TOPLAM 

asının oldukça üstündedir (43; Tablo 1.6). 

Erkek KaKanser Tipi Kod 

Sayı İnsidans Sayı İnsidans Sayı İnsidans 

Prostat C61 2122 5,97 -------- --------- -------- ---------- 

Testis C62,0-62,9 475 1,34 -------- --------- -------- ---------- 

Böbrek C64 531 1,49 337 0,97 868 1,24 

Renal Pelvis C65 11 0,03 7 0,02 18 0,03 

Üreter C66 14 0,04 4 0,01 18 0,03 

Mesane C67,0-67,9 2109 5,93 291 0,84 2400 3,42 

 

 

6 

 



7 

 

Mesane kanseri ırklar arasında da farklı oranda görülmektedir. Örneğin 

Amerika'lı beyaz erkeklerde Amerika’lı zenci erkeklerden 2 kat, ve Amerikalı beyaz 

kadınlarda Amerika'lı zenci kadınlardan kabaca 1,5 kat daha sık mesane kanseri 

görülmektedir. Amerikalı beyaz bir erkeğin hayatı boyunca mesane kanseri tanısı 

alma olasılığı Amerikalı zenci bir erkeğin 3 katı, Amerikalı zenci bir kadının ise 

yaklaşık 4,5 katıdır (44). 

2.1.2 Mortalite 

Bir kanserin mortalite oranı, bir yılda 100.000 kişide o kansere bağlı oluşan 

ölüm sayısıdır. Amerika’da mesane kanseri erkeklerdeki kansere bağlı ölümlerde 9. 

sıradadır ve erkeklerdeki kanser ölümlerinin %3'ünü ve kadınlardakinin %1,5'unu 

oluşturur (40). Beş yıllık sağkalım oranları erkeklerde kadınlardan daha yüksek 

olarak saptanmıştır. Diğer bir deyişle kadınlarda mesane kanserine bağlı ölüm riski 

erkeklerden %30 daha fazladır (45). Amerikalı zencilerde Amerikalı beyazlara oranla 

her iki cinsiyette de daha düşük sağkalım oranları izlenmiştir (45). Bunun sebebi 

Amerikalı zencilerde tümörün teşhis edilememesine, geç teşhis edilmesine ya da 

agresif seyirli ürotelyal kanserlerin daha sık saptanmasına bağlı olabilir (46-48). 

Evreye göre sağkalım süreleri beyaz ırkta daha yüksektir (49). Bu Amerikalı 

zencilerin tanı anında daha ileri ve agresif hastalıkları olduğunun yanı sıra etkin 

olmayan tedavi aldıklarına işaret eder (40,45). 

1950'den bu yana mesane kanserinin insidansı yaklaşık olarak %50 artmıştır. 

Mesana kanseri tanısında son 50 yılda sistoskopi ve biyopsi dışında standardize 

edilmiş herhangi bir tanısal yöntem olmadığına göre, bu artışın kanserin tanı 

konulma oranının yüksekliğinden ziyade insidansta gerçek bir artış olduğu 

söylenebilir. Yaşlı popülasyonun artması ile birlikte bu artışın devam edeceği tahmin 

edilmektedir. Mesane kanserinin mortalite oranı ise bu süre içinde yaklaşık olarak 

%33 azalmıştır (44). 

5 yıllık sağkalım oranlarına bakıldığında, kadınlarda mesane kanserine bağlı 

ölümlerin daha yüksek olduğu görülmektedir (50). Yaşa bağlı mortalitedeki yıllık 

değişikliklere bakıldığında erkeklerde %0,4’lük bir azalma ve kadınlarda %0,1’lik 

artış belirtilmektedir (44). 
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2.1.3 Yaş 

Mesane kanseri çocukluk dahil her yaşta görülebilmekle beraber genellikle 

orta ve ileri yaşın hastalığıdır. Ürotelyal karsinomun ortalama teşhis yaşı erkeklerde 

69, kadınlarda ise 71'dir. Bununla birlikte mesane kanseri insidansı direkt olarak 

yaşla artmaktadır (45). 

Yaşlılardaki mortalite oranı da daha yüksektir. Örneğin; Amerika’da hastalığa 

bağlı ölüm oranı 65-69 yaşları arası erkeklerde %14, kadınlarda %18 iken, 80-85 

yaşları arasındaki erkeklerde %30; kadınlarda %37’dir. Bu durumun yaşlı insanlarda 

hastalığın çok daha agresif formlarının görülmesine mi, teşhis anında evrenin ileri 

olmasına mı, biyolojik sebeplere mi (yaşlılarda bozulmuş vücut savunma 

mekanizmaları gibi), ya da yaşlılarda önerilen ve seçilen tedavilerin daha az agresif 

olduğuna mı bağlı olduğu net değildir (44). 

Adölesanlar ve 30-40 yaş arasındaki genç yetişkinlerde mesane kanseri 

histolojisi iyi diferansiyedir ve daha benign seyirlidir. Bu yaş gruplarında tanı 

konulan mesane tümörlerindeki genetik ve moleküler değişiklikler, orta ve ileri yaş 

insanlarda görülen mesane tümörlerinin klinik davranış ve histolojik dereceleri ile 

uygunluk göstermez (51). Gençlerde prognoz çok daha iyidir, çünkü tümörler 

sıklıkla yüzeyel ve düşük derecelidir. Bununla birlikte aynı histolojik dereceler 

karşılaştırıldığında hastalığın progresyon riskinin gençlerde yaşlılardaki ile aynı 

olduğu görülmüştür (52). 

Mesane kanserlerinin sıklığı bölgelere ve ülkelere göre de farklılık 

göstermektedir. Ülkemizde daha çok Karadeniz Bölgesi’nde görüldüğü belirtilmişse 

de; son yıllardaki verilere göre İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde de görülme sıklığı 

belirgin olarak artmıştır. Bu bölgelerdeki mesane kanseri insidansı Doğu ve Güney 

Doğu Anadolu bölgelerine göre oldukça fazla bulunmuştur (41). Çevresel ve 

herediter faktörlere bağlı olarak ülkeler arasında farklılıklar görülmektedir. Örneğin; 

ABD, İngiltere ve İsrail’de mesane kanseri insidansı Japonya ve Finlandiya’dan bir 

hayli yüksektir (53). 
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2.1.4 Otopsi Verileri 

Diğer malignitelerden farklı olarak, mesane kanseri otopsilerde insidental 

bulgu olarak hemen hiç rapor edilmemiştir (47,48,54). Bu da ölmeden önce nerdeyse 

bütün mesane kanserli hastaların teşhis edildiğine işaret etmektedir. 

2.2 Mesane Kanseri Etyolojisi ve Risk Faktörleri  

Mesane kanseri gelişimi ve progresyonunda rolü olduğu düşünülen çevresel 

risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır: 

• Mesleki (endüstriyel) kimyasallara maruziyet 

• Sigara 

• Kahve 

• Analjezik ya da yapay tatlandırıcı kullanımı 

• Kronik parazitik, bakteriyel, mantar ve viral enfeksiyonlar 

• Mesanede taş veya yabancı cisimler 

• Genotoksik kemoterapötik ajanlar alınması 

2.2.1 Mesleki Kimyasallara Maruziyet 

Mesleki karsinojenlere bağlı mesane kanseri gelişimi insidans olarak 2. 

sıradadır. Mesane kanserine yol açan kimyasal ajanlar arasında anilin boyaları (55), 

2-naphtylamine, 4-aminobiphenyl, 4-nitrobiphenyl, 4-4-diaminobiphenyl (benzidine), 

2-amino-1-naphthol (56), yanıcı gazlar ve kömür tozu, klorize alifatik hidrokarbonlar 

(57), kimyasal boyalarda, lastik ve tekstil sanayinde kullanılan acrolein gibi 

aldehitler sayılabilir. ABD'de mesane kanserlerinin %20’sinin bu ajanlarla mesleki 

maruziyet sonucu geliştiği belirtilmiştir. Bu etkinin endüstriyel karsinojenle uzun 

latent periyodlar (30-50 yıl) sonrasında oluştuğu (58), ancak yoğun etki altında 

kalmayla bu sürenin kısalabileceği bildirilmiştir (59). 

Mesane karsinojenlerinin çoğu aromatik aminlerdir. Diğer potansiyel 

kaynaklar intestinal bakteriyel flora aracılığıyla etki eden diyetsel nitrit ve nitratlar 

(60) ve aristoloşik asid içeren bitkisel ilaçlardır (61).  
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Artmış mesane kanseri riski olduğu bildirilen meslekler; oto sanayi işçileri, 

boyacılar, kamyon şöförleri, matkap operatörleri, deri işçileri, metal işçileri, 

tornacılar ve organik kimyasallar içeren mesleklerde çalışan kuru temizleme işçileri, 

kağıt sanayi çalışanları, halat ve sicim yapım işçileri, diş teknisyenleri, berber ya da 

güzellik uzmanları, doktor, giyim sanayi çalışanları ve tesisatçılardır (62,63). 

2.2.2 Sigara İçimi 

Sigara mesane kanseri etyolojisinde bilinen en önemli çevresel faktördür. 

Sigaranın her üç mesane kanseri olgusundan biriyle ilgisi olduğu düşünülmektedir  

(64). Sigara içenlerde içmeyenlere göre mesane kanseri gelişme insidansı 4 kat 

fazladır (53,65). Risk, içilen sigaranın sayısı, içilen süre ve dumanının inhalasyon 

miktarıyla orantılıdır. Sigarayı bırakmış olanlarda, aktif olarak sigara içmeye devam 

edenlere göre risk azalmakla birlikte (66), riskin sigarayı bıraktıktan sonra normal 

seviyeye inmesi, kardiyovasküler hastalık ve akciğer kanseri gelişimi riskinden daha 

uzun bir süre olan 20 yılı bulur. Diğer tütün ürünlerinin tüketimi mesane kanseri 

gelişiminde daha düşük risk oluşturur (65).  

Sigarada nitrozaminler, 2-naphtylamine ve 4-aminobiphenyl'in bulunduğu 

bilinmekte olup sigara içenlerde artmış üriner triptofan metabolitleri rapor edilmiştir. 

Mesane kanseri oluşumunda bu maddeler sorumlu tutulmaktadır (67). 

Bu ajanların hangi mekanizmalarla kansere neden oldukları araştırılmış ve 

özellikle 4-aminobiphenyl üzerinde durulmuştur. Bu madde asetilasyon yoluyla 

detoksifiye edilmektedir. Major bir asetilasyon enzimi olan N-asetiltransferaz 2 

(NAT2)’in beyaz ırkta 6 alleli vardır ve bu allellerden sadece bir tanesi hızlı 

asetilasyon yapmaktadır. Beyaz kan hücrelerinde yapılan genetik incelemeler 

sonucunda endüstriyel maddeler ve sigaraya maruz kalan ya da maruz kalmadan 

mesane kanseri geliştiği tespit edilen hastalarda yavaş asetilatör genotiplerin 

predominant olduğu görülmüştür (68). 

 



Üzerinde durulan enzimlerden biri de aromatik aminlerin demetilasyonunu ve 

böylece potansiyel karsinojenlerin aktivasyonunu yaptığı bilinen, sitokrom p450 1A2 

(CYP 1A2)’dir. NAT2'nin aksine CYP lA2 hızlı indüklenebilir bir enzimdir ve 

kafein gibi bir kimyasal tarafından indüklenebilir (69).  

Karsinojen detoksifikasyonunda önemli olduğu düşünülen bir enzim 

glutatyon transferaz (özellikle glutatyon S-transferaz M1) olup GSTM1 polimorfik 

geni tarafından kodlanır. Bu genin sigara içimi ile indüklenen mesane kanseri 

gelişiminde rol oynadığını destekleyen bulgular mevcuttur (70). 

Yapılan araştırmalar sonucunda mesane kanserlerinde görülen p53 

mutasyonlarının, kolon karsinomları ve lösemilerdeki gibi predominant spontan 

mutasyon şeklinde değil, akciğer kanseriyle benzer şekilde artmış oranda (%50) 

ekzojen olarak indüklenmiş mutasyonlar şeklinde olduğu görülmüştür (71). Sigara 

tiryakileri ile hayatında hiç sigara içmemiş kişiler, mesane kanserinde p53 

mutasyonları açısından karşılaştırıldığında toplam mutasyon sayısı sigara 

tiryakilerinde yüksek çıkmış, fakat mutasyon türlerinde ve alanlarında farklılık 

saptanmamıştır (72). Bu durum sigara tiryakiliğinin ürotelyal hücrelerde toplam 

mutasyon oranını, mutasyon alanlarında ya da türlerinde değişiklik oluşturmadan 

artırabileceği şeklinde yorumlanmıştır (72). Mesane kanseri tanısı konulduktan sonra 

sigarayı bırakmamak, başlangıç aşamasındaki KİOMK’de bile klinik seyri ve sonucu 

kötüleştirmektedir (73; 74). 

2.2.3 Kahve ve Çay Tüketimi 

Sigara tüketimi kesildiği anda kahve ve çayın tek başına risk artışı 

yaratmadığı rapor edilmiştir (75). 

2.2.4 Analjezik Suistimali 

Fenasetin (anilin boyalarına kimyasal yapı açısından benzerlik gösterir) 

içeren analjeziğin çok miktarda tüketilmesi (10 yıllık bir periyod içinde 5-15 kg) 

renal pelvis ve mesanenin ürotelyal karsinomuyla ilişkilendirilmiştir (76). 

11 
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2.2.5 Yapay Tatlandırıcılar 

Kemirgenlerde yürütülen deneysel araştırmalarda sakkarin ve siklamatlar gibi 

yapay tatlandırıcıların yüksek dozlarda kullanılması halinde mesane kanserine neden 

olabilecekleri gösterilmiştir (77,78). Bununla beraber insanlarda yapılan çalışmalarda 

yapay tatlandırıcıların kullanımının mesane kanseri riskinde anlamlı artış 

oluşturmadığı rapor edilmiştir (53). 

2.2.6 Kronik Sistit ve Diğer Enfeksiyonlar 

Kalıcı kateter veya mesane taşı nedeniyle gelişecek kronik sistitin mesanede 

skuamöz hücreli karsinom gelişme insidansını artırdığı gösterilmiştir (79,80). Uzun 

süre kalıcı kateterle takip edilen paraplejik hastalarda  %2-10 oranında mesane 

kanseri gelişmektedir ve bunların % 80'i skuamöz karsinomlardır (81).  

Benzer şekilde, schistosoma haematobium sistitinin de skuamöz hücreli 

mesane karsinomu ile ilişkisinin olduğu düşünülmektedir. Erkeklerde 

şistozomiazis’in endemik olduğu Mısır'da mesane skuamöz hücreli karsinomu en sık 

görülen malignensidir. Ayrıca şistozomiazis’li erkeklerde ürotelyal karsinom riski de 

artmıştır (82). 

Human papilloma virus'un (HPV) mesane kanserindeki rolü pek çok çalışma 

grubunca incelenmiş ve çok çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Bu virüsün sağlıklı 

insanlardan ziyade immün sistemi baskılanmış olgularda ürotelyal karsinom 

gelişiminde rol oynadığı görülmüştür (83). 

2.2.7 Pelvik Işınlama 

Serviks ya da over karsinomu tanısıyla radyoterapi tedavisi almış olan 

kadınlarda yapılan bir çalışmada yalnız cerrahi tedavi gören kadınlara oranla mesane 

kanseri gelişme riskinin 2-4 kat arttığı rapor edilmiş (84). Bu tümörlerin histolojik 

olarak yüksek dereceli ve tanı anında lokal invazyonu olduğu bildirilmiştir (85). 
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2.2.8 Siklofosfamid 

Siklofosfamid tedavisi alan hastalarda mesane kanseri riski yaklaşık 9 kat 

artmasına karşın, olgu kontrollü epidemiyolojik çalışmalarda siklofosfamidin bu 

durumla direkt ilişkisi gösterilememiştir (53). Bu tümörlerin çoğu tanı anında kas 

tabakasına infiltre olmuş yüksek dereceli tümörler olup, olgular sporadik transisyonel 

hücre karsinomlu hastalara göre daha genç bir yaş ortalamasına sahiptir ve her iki 

cinsiyet için de dağılımları eşittir (86). Siklofasfamidin üriner bir metaboliti olan 

acrolein, hem hemorajik sistitten hem de mesane kanserinden sorumlu tutulmaktadır 

(75). Siklofosfamidin indüklediği mesane kanseri için latent dönem relatif olarak 

kısadır (6-13 yıl). Yapılan çalışmalarda üroprotektan bir ajan olan mesna                 

(2-merkaptoetansulfanik asit) kullanımının mesane kanseri riskini azaltabileceği 

bildirilmiştir (87). 

2.2.9 Kalıtım 

Mesane kanseri olgularının çoğunda kalıtım için güçlü epidemiyolojik 

bulgular bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili en önemli çalışma İzlanda’da yapılmış ve 

ürotelyal karsinom gelişme riskinin akrabalarda hafif arttığı bildirilmiştir. İlginç 

olarak bu artışın ikinci ve üçüncü derece akrabalarda, birinci derecede akrabalardan 

daha yüksek olduğu saptanmıştır (88). Bu direkt bir genetik mekanizmanın sorumlu 

olduğunu tartışılır hale getirmektedir. 

2.2.10 Diğer Risk Faktörleri 

Blackfoot Hastalığı Güney Tayvan'da endemiktir; vasküler ve kardiyak 

hastalıklarla ve transisyonel karsinomun da aralarında yer aldığı çok sayıda malignite 

ile ilişkilidir (89). Bu hastalığın artezyen kuyularından çok miktarda arsenik alımıyla 

ilişkili olduğu düşünülmektedir.  

Aristolochia Fangchi bir Çin şifalı bitkisidir, (stephaniate tetrandra ve 

magnolia officinalisi içerir) ve epidemik interstisyel nefropatiye neden olduğu 

bildirilmiştir (90). Bu bitkiye bağlı nefropati gelişen hastalarda daha ziyade üst üriner 

sistemde olmak üzere mesanede de ürotelyal karsinom gelişme riski artmıştır (91). 
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Ek risk faktörleri arasında böbrek transplantasyonu alıcısı olanlar (92) ve 

kronik olarak düşük sıvı alanlar (93) sayılabilir. Uzamış immünsüpresyon nedeniyle 

böbrek transplantasyonu alıcıları birçok tümör gelişimi için artmış riske sahiptirler 

(94). 

2.3 Mesane Kanseri Histopatolojisi  

Mesane tümörlerinin yaklaşık %90-95'ini ürotelyal hücreli kanserler 

oluşturur. Geri kalanını ise mezenşimal neoplazmlar ve diğer epitelyal tümörler 

oluşturur. Yüksek dereceli ürotelyal kanserlerde mikroskopik olarak glandüler veya 

skuamöz metaplazi görülebilir, fakat bunlara mikst hücreli karsinom denebilmesi için 

iki veya daha çok histolojik tipin belirgin oranlarda bulunması gerekir. Az oranda 

görülen skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom ve küçük hücreli kanserler ancak 

saf olarak bulundukları zaman anlamlıdırlar. Bu tümörlerin prognozu genellikle 

değişici epitel karsinomundan daha kötüdür.  

Mesanenin daha nadir görülen epitelyal veya non-epitelyal tümörleri; küçük 

hücreli kanser, dev hücreli kanser, karsinoid tümör, feokromositoma, lenfoma, 

koryokarsinoma ve rabdomyosarkoma şeklinde sıralanabilir. 

2.3.1 Skuamöz Hücreli Karsinom (SHK) 

SHK’un prevalansı farklı coğrafyalara göre değişiklik göstermektedir. 

İngiltere'de mesane kanserlerinin % 1'ini oluşturmakta iken (95), Amerika Birleşik 

Devletleri'nde bu oran  % 3-7 arasında değişmekte (45,96), ve Mısır'da ise % 75'e  

kadar çıkmaktadır (97). Mısır'daki SHK’ların çoğu kronik S.Haematobium 

enfeksiyonu ile ilişkilidir. Bu enfeksiyona bağlı gelişen SHK, ürotelyal karsinoma 

oranla yaklaşık 10-20 yaş daha genç popülasyonda görülmektedir. S.Haematobium 

enfeksiyonuna bağlı kanserler ekzofitik, nodüler ve dallanan lezyonlar olup 

genellikle iyi diferansiyedirler ve lenf nodu ve uzak metastaz oranları daha düşüktür. 

S.Haematobium enfeksiyonuna bağlı SHK’da uzak metastazın en sık görüldüğü yer 

kemiktir (98). 
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S.Haematobium enfeksiyonuna bağlı olmayan SHK’lar genellikle üriner 

taşların ya da uzun süreli kateterizasyonun kronik iritasyonuna, kronik üriner 

enfeksiyonlara ya da mesane divertikülüne bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (81). 

Sigara kullanımının da mesanede SHK gelişimi riskini artırdığı bildirilmiştir (99). Bu 

tür kanser erkeklerde kadınlardan biraz daha sık görülmektedir (45). Genelde prognozu 

kötüdür çünkü çoğu hastada tanı konulduğunda hastalık ilerlemiştir. SHK’de en sık 

p16 ve p53 anomalileri görülür (100). 

2.3.2 Adenokarsinom (AK) 

Adenokarsinomlar primer mesane kanserlerinin % 2'sinden daha azını 

oluşturur (99,45). Başlıca primer vesikal, urakal ve metastatik AK olarak 3 grupta 

incelenebilirler (101). Adenokarsinomlar ayrıca barsaklardaki üriner kalıntılarda, 

augmentasyonlarda, poşlarda ve üreterosigmoidostomilerde görülebilir (102,103). 

2.3.2.1 Primer Vezikal AK 

Sıklıkla mesane tabanında ve tavanında görülmelerine karşın mesanenin 

herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilirler. Mesane ekstrofilerinde en sık görülen 

kanser türüdür. Bu tümörler kronik enflamasyon ya da irritasyona bağlı olarak 

gelişirler (104,105). Enterik adenokarsinomların tüm histolojik çeşitleri mesanede 

görülebilir. Bunların çoğu musin üretir (96). Taşlı yüzük hücreli adenokarsinomlar 

karakteristik olarak mesanede linitis plastika oluşturur. Adenokarsinomlar CIS’ten 

çok sistitis glandularis ile ilişkilidirler. Adenokarsinomların çoğu kötü diferansiye ve 

invazifdir. Kötü prognozlu olmalarının nedeni ilk tanı anındaki hastalığın evresinin 

ilerlemiş olmasına bağlıdır (106-108). 

2.3.2.2 Urakal Karsinoma 

Mesanenin dışından gelişen oldukça nadir rastlanan tümörler olup, genellikle 

adenokarsinom olarak ortaya çıkmakla birlikte diğer kanser türlerinden (ürotelyal, 

skuamöz, sarkoma vs.) de köken alabilirler. Urakal karsinomların komşuluğundaki 

normal mesane epiteli ile arasında keskin bir sınır ayrımı bulunmakla birlikte, tümör 

mesane duvarında, normal epitelin altında yer alır (109). Göbek deliğinden kanlı ya 
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da mukuslu akıntı şeklinde ortaya çıkabilir ya da mukosel oluşturarak ele gelen kitle 

şeklinde belirti verebilir. Mesane lümenine invazyonlarda idrarda mukus görülebilir. 

Urakal tümörlerin pek çoğu radyografilerde nokta şeklinde kalsifikasyonlar olarak 

görülür (110,111). Urakal karsinomu olan hastalar primer mesane AK olan hastalara 

göre daha kötü prognoza sahiptir (109). Urakal karsinomlar iliak ve inguinal lenf 

nodlarına, omentuma, karaciğer, akciğer ve kemiğe metastaz yaparlar (107). 

2.3.2.3 Metastatik AK 

Mesane AK’larının en sık rastlanılan türlerinden bir tanesi de metastatik 

AK’dır (106). Mesaneye en sık invazyon rektum, mide, endometrium, meme, prostat 

ve over tümörlerinden olmaktadır (112). 

2.3.3 Ürotelyal Karsinom  

Mesane kanserlerinin % 90'dan fazlası ürotelyal karsinomdur. Ürotelyal 

karsinomlar normal ürotelyumdan mukozada papiller katlantılara yol açan artmış 

sayıda epitelyal hücre tabakaları, hücre polaritesinin kaybı, tabandan yüzey 

tabakalara doğru anormal hücre matürasyonu, artmış çekirdek/sitoplazma oranı, 

çekirdekte belirgin kromatin kümeleşmesi ve artmış sayıda mitoz ile ayrılır. 

Ürotelyal karsinomlar ürotelyumun metaplaziye uğraması sonucunda iğ hücreli, 

skuamoz ya da adenokarsinomatöz elemanlar içerebilir. Mesane tümörlerinin 

yaklaşık % 70'i papiller, % 10'u nodüler ve % 20'si de mikst tiptedir (96). 

1973’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) adına yapılan sınıflamada ürotelyal 

karsinomlar derecelerine göre G1, G2 ve G3’e ayrılırken, benign bir lezyon olarak 

düşünülen papillomlar ayrı bir sınıfa konulmuştur (113). 1998'de "International 

Society of Urologic Pathologists" (ISUP) ve WHO patologlarının buluştuğu 

toplantıda, mesane kanserinin terminolojisi, neoplastik ve preneoplastik lezyonların 

ayrımında fikir birliğine varılmıştır. Yeni yapılan sınıflama 2004 yılında WHO 

klasifikasyonu olarak literatüre geçmiştir. Bu sisteme göre ürotelyal karsinomlar, 

normalden papiller neoplazmalara kadar giden bir spektrum içinde sınıflandırılmıştır 

(114; Tablo 2.1) 
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Tablo 2.1 : WHO/ISUP’a göre ürotelyal karsinomların sınıflanması  

• NORMAL ÜROTELYUM  

• NON-İNVAZİF ÜROTELYAL NEOPLAZİ 

           A-FLAT(DÜZ) ÜROTELYAL LEZYONLAR 
• Düz (flat) ürotelyal hiperplazi 
• Reaktif ürotelyal hiperplazi 
• Önemi kestirilemeyen ürotelyal atipi 
• Displazi 
• Carcinoma in situ (CIS) 

           B-PAPİLLER ÜROTELYAL LEZYONLAR 
• Papiller hiperplazi 
• Ürotelyal papillom 
• Ürotelyal papillom (inverted type) 
• Düşük malign potansiyelli papiller ürotelyal neoplazm (DMPPÜN) 
• Düşük dereceli papiller ürotelyal karsinom 
• Yüksek dereceli papiller ürotelyal karsinom 

• İNVAZİF ÜROTELYAL NEOPLAZİ 
• Lamina propria invazyonu 
• Muskularis propria invazyonu 

 

2004 yılı WHO klasifikasyonunda evrelemede belirgin değişiklikler 

yapılmıştır. ISUP/WHO tarafından yapılan yeni sınıflandırma sitoloji ve histopatoloji 

arasında ortak bir terminoloji birlikteliği sağlaması ve ürologlar, patologlar ve 

medikal onkologlar arasında dil ve kavram birlikteliği yaratması açısından geniş 

kabul görmüştür. Ancak bu sistemin 1973 sınıflaması ile bire bir karşılaştırılmasında 

bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. "Papillom" kavramı her iki sistemde de aynıdır. 

Yeni sistemdeki yüksek dereceli karsinomlar eski sistemdeki G3 yerine geçmiştir. 

Ancak WHO(1973)' deki G1 ve G2’nin direkt bir karşılığı yoktur. Örneğin G1 

lezyonlar yeni sistemde bazen düşük malign potansiyelli papiller ürotelyal 

neoplazma (DMPPÜN) bazen de düşük dereceli papiller ürotelyal karsinoma karşılık 

gelmektedir. Eski sistemdeki G2 lezyonlar da geniş bir spektruma yayılır. Bunlar 

yeni sistemde bazen düşük dereceli papiller karsinoma, bazen de yüksek dereceli 

papiller karsinoma denk düşmektedirler (114). 

 

 



Tablo 2.2 : Ürotelyal karsinomlarda 1997 ve 2004 WHO sınıflamalarının  karşılaştırılması 

WHO (1997) WHO (2004) 
Papillom Papillom 

Derece 1 DMPPÜN 

Derece 2 Düşük dereceli papiller ürotelyal 
karsinom 

Derece 3 Yüksek dereceli papiller ürotelyal 
karsinom 

2.3.3.1 Normal Mesane Ürotelyumu 

Normal mesane ürotelyumu 7 kattan az olacak şekilde sıralanmış hücrelerden 

oluşur ve düz mukozal yapıdadır. En üstteki yüzeyel tabakada ise bu hücreleri adeta 

saran büyük şemsiye hücreleri bulunur. Normal ürotelyumu flat ürotelyal 

hiperplaziden ayırt etmek için hücre tabakalarını saymaya gerek yoktur. Hiperplaziyi 

tanımlarken mukozadaki aşırı kalınlaşmaya bakmak daha doğrudur. Normal ürotelyal 

hücrelerin çapı lenfositlerin ortalama 3 katı büyüklüğündedir ve lamina proprianın 

hemen üzerinde yerleşir. Lamina proprianın bazal membranı üzerinde ürotelyumun 

düz kas lifleri bulunan tunika muskularis mukoza tabakası bulunur (115,116). 

2.3.3.2 Düz Ürotelyal Hiperplazi 

Düz ürotelyal hiperplazi sitolojik atipi olmaksızın görülen belirgin mukozal 

kalınlaşmalardır. Düz hiperplazi tanısı konulurken hücre katmanlarının sayısından 

ziyade belirgin kalınlaşma görülmesi gereklidir. Bu lezyon düşük dereceli papiller 

ürotelyal lezyonlara komşu mukozalarda görülebilir. Tek başına tespit edildiğinde 

premalign potansiyel taşıdığına dair herhangi bir veri bulunmamaktadır (114). 

2.3.3.2 Reaktif (İnflamatuar) Ürotelyal Atipi 

Reaktif atipi, akut ya da kronik olarak inflamasyona uğrayan ürotelyumda 

meydana gelen nükleer anormallikleri içerir. Reaktif atipide, nukleus genişlemiş ve 

vesiküler bir hal almıştır, ortasındaki nükleolus oldukça belirgindir. Mitotik figürlere 

sık rastlanır. Bu lezyonlarda endoskopik müdahale, üriner taşlar ve tedavi öyküsü 

sıklıkla bulunmaktadır. Kromatin örneklerinde fark edilir nükleer hiperkromazi, 
18 

 



19 

 

pleomorfizm ve irregüler görünüm olmadıkça bu lezyonlar neoplastik olarak 

değerlendirilmemelidir (117). 

2.3.3.3 Önemi Bilinmeyen Ürotelyal Atipi 

Bazı olgularda reaktif ve neoplastik atipiyi birbirinden ayırt etmek güçtür. 

İnflamasyon genişliği ile orantılı miktarda yüksek derecede pleomorfizm ve/veya 

hiperkromazi görülür, öyle ki burada displazi kesinlikle dışlanamaz. Bu olgular 

“önemi bilinmeyen atipi” olarak adlandırılır. Bu hastalar çok yakından takip edilmeli 

ve inflamasyon yatıştıktan sonra yeniden değerlendirilmelidir (117). 

Reaktif atipi ve önemi bilinmeyen atipi ile ilgili yapılan bir çalışmada 60 

hastanın 3,5 yıl boyunca yapılan takiplerinde displaziye, CIS’e ya da ürotelyal 

karsinoma ilerleyiş izlenmemiştir (118). 

2.3.3.4 Displazi 

Displastik ürotelyumda preneoplastik olarak değerlendirilebilecek belirgin 

sitolojik ve yapısal değişiklikler mevcuttur. Displastik hücreler büyük, yuvarlak, 

çentikli, normal epitelyal polaritede saptanmayan bazal yerleşimli nukleuslara 

sahiptir. Displastik epitelyum artmış hücre katmanları ve mitotik figürler içermez 

(119). Bir çalışmada orta derecede displaziye sahip 26 hastadan 4'ünde (% 15) 

yüksek derece'li ürotelyal kanser tespit edilmiş, ve ortalama 3,5 yıllık takip süresi 

sonunda bunların üçünde kas invazyonu gelişmiştir (118). Displastik lezyonlar 

CIS’in erken dönem diagnostik sürece ait ön bulgusu olabilirler. 

2.3.3.5 CIS 

CIS ürotelyumun yüzeyel ve düz lezyonu olup, bazı olgularda invazif 

kanserin prekürsörü olarak bildirilmiştir. Lezyon  ürotelyumun bütün tabakalarını ya 

da sadece bir parçasını tutan, büyük, irregüler, hiperkromatik nukleusa sahip kötü 

diferansiye hücrelerin varlığı ile karakterizedir. Mitotik aktivite özellikle orta 

tabakadan üst ürotelyuma doğru sıklıkla gözlenir. Daha önceden şiddetli displazi 

veya belirgin atipi tanımlanan lezyonlarda CIS gelişebilir (114). Sistoskopide 
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mukozada eritemli kadifemsi lezyonlar olarak görülebilmesine karşın çoğunlukla 

endoskopik olarak tespit edilemezler. CIS klinik olarak asemptomatik seyredebilir 

veya sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi ve idrar yaparken yanma gibi alt üriner 

sistem semptomları görülebilir (120,121). 

CIS tanısı konulan hastaların %80-90’ında idrar sitolojisi pozitiftir. Yüksek 

dereceli yüzeyel tümörü olan hastaların % 25’inden fazlasına CIS’in eşlik ettiği 

(122), ve bunların % 40 ile % 83'ünün progresyona uğrayarak kasa invaze kansere 

dönüştüğü bildirilmiştir (123). Bir başka çalışmada yüksek dereceli kasa invaze 

kanserlerin % 20 ile % 75'inde CIS tespit edilmiştir (124). Yaygın CIS tanısıyla 

sistektomi yapılan hastaların % 20'sinde mikroskopik kas tutulumu saptanmıştır 

(125). CIS’nun kasa invazif kanserle direkt olarak bağlantılı olduğunu gösteren 

çalışmalar vardır. CIS’li hastalarda kromozom 17p'nin kaybı (126,127) bildirilmiş 

olup  moleküler genetik (128) ve immünohistolojik (128-130) çalışmalar sonucunda; 

yüksek oranda CIS ve kas invazyonu görülen hastaların her ikisinde de p53 geninin 

delesyon ve/veya mutasyonu ile birlikte bu gene bağlı protein ürünlerinde de 

değişiklikler görülmektedir. Bu bulgular, CIS’nun invazif mesane kanserinin öncü 

lezyonu olduğu yönündeki iddiaları desteklerken, p53 anomalilerinin nadir 

görüldüğü düşük dereceli papiller tümörlerle bağlantısı olma olasılığını 

düşürmektedir (131,132). 

2.3.3.6 Papiller Hiperplazi 

Papiller hiperplazi ürotelyumda nükleer atipi olmaksızın görülen önemsiz 

çadırlaşma, dalgalanma veya yapısal düzeninde yükselme ile karakterizedir. 

Lezyonun sıklıkla tabanında bir ya da birkaç küçük, genişlemiş kapilleri vardır, fakat 

iyi gelişmiş bir merkezi fibrovasküler yapıdan yoksundur (114). 

2.3.3.7 Ürotelyal Papillom 

Ürotelyal papillom, merkezi bir fibrovasküler çekirdek etrafında, normal 

kalınlık ve sitolojideki ürotelyumun papiller büyümesi olarak tanımlanır. Burada 

hücre katmanlarını saymaya ihtiyaç yoktur (133,134). Bu lezyon ürotelyal tümörlerin 

%1’inden azını oluşturur ve endoskopik rezeksiyon sonrası hemen hemen hiç 
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nüksetmez. Bundan dolayı eğer tek başına görülürse, benign bir neoplazm olarak 

kabul edilebilir. Bununla birlikte, histolojik bir papillom aynı mesanede daha yüksek 

dereceli bir ürotelyal kanserle beraber bulunabilir (134). 

2.3.3.8 DMPPÜN 

DMPPÜN hücre katlarının sayısı hesaba katılmaksızın, minimal yapısal 

anormallikler ve minimal hücresel atipi içeren hücrelerin papillada sırayla 

dizilmesidir. DMPPÜN’deki ürotelyum papillomlardan daha kalın olup nukleus 

belirgin olarak büyümüş ve bir miktar hiperkromatiktir. Hücre olgunlaşmasında 

tabandan yüzeye doğru bakıldığında bir karmaşa izlenmez ve az miktarda mitotik 

figürlere rastlanır bunlar genellikle bazal tabakaya sınırlıdır (117). DMPPÜN tek 

başına saptandıklarında bile genellikle nüks ederler ve nüks eden tümörler daha 

yüksek histolojik derece ve evrede olabilir (134). 

2.3.3.9 Düşük Dereceli Papiller Ürotelyal Karsinom 

Düşük dereceli papiller ürotelyal karsinom mikroskopik incelemede kolayca 

tanınabilen sırayla dizilmiş yapısal ve sitolojik değişiklikle karakterizedir. Nukleus 

boyutu, şekli ve kromatin niteliğindeki değişiklikler minimaldir, fakat kesin sitolojik 

atipiyi içerir. Hücre polarite kaybı daha yüksek ve çekirdek/sitoplazma oranı daha 

fazla olmakla birlikte, daha fazla nükleer pleomorfizm görülür ve nukleolus daha 

belirgindir. Mitotik figürler DMPPÜN’ye göre daha sık görülmesine rağmen 

seyrektir ve genellikle ürotelyumun alt yarısında görülür, fakat herhangi bir seviyede 

de rastlanabilir (117). 

2.3.3.10 Yüksek Dereceli Papiller Ürotelyal Karsinom 

Yüksek dereceli papiller ürotelyal karsinomlar mikroskopik incelemede 

düzensiz dizilimleriyle karakterizedir. Bu düzensizlik hem yapısal hem de sitolojik 

özelliklerinde izlenir. Yapısal olarak hücreler irregüler ve kümelenmiş olarak görülür 

ve epitelin organizasyonu bozulmuştur. Çekirdek/sitoplazma oranı oldukça artmış 

olup sitolojik olarak orta dereceden ileri dereceye kadar yayılan bir spektrumda 

pleomorfizm görülür. Nükleer kromatin kümelenme eğiliminde olup nukleolus 
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belirgindir. Atipik formları içeren mitotik figürler sıklıkla ürotelyumun her 

tabakasında izlenir (117). 

2.4 Mesane Kanserinin Orijini ve Yayılma Şekilleri 

2.4.1 Orijin 

Tümör derecesi ve evresi arasında güçlü bir ilişki bulunmakta olup iyi ve orta 

derecede diferansiye tümörler yüzeyel olmaya meyilli iken, az diferansiye olanlar 

daha çok kasa invazif tiptedir (135). Herhangi bir evrede tümör derecesi ile prognoz 

arasında anlamlı bir ilişki olsa da, evre ile prognoz arasındaki ilişki daha kuvvetlidir. 

Günümüzde düşük dereceli (bütün iyi diferansiye ve çoğu orta derecede 

diferansiasyon gösteren) ve yüksek dereceli (kötü diferansiye) tümörlerin temelde 

birbirinden farklı orijinleri olduğunu destekleyen moleküler ve sitogenetik veriler 

bulunmaktadır. Buna göre birinci grupta yer alan tümörler kromozom 9q üzerindeki 

tümör baskılayıcı genlerden bir ya da bir kaçının kaybı sonucu oluşmakta iken, ikinci 

grupta yer alanlar, p53, pRb ve/veya p16 değişiklikleri sonucu oluşmaktadır 

(100,127,132, 136). 

Moleküler analizler sonucunda mesane kanserinin hem monoklonal hem de 

poliklonal kökeni olabileceği rapor edilmiştir (137-140). Ürotelyal karsinom 

ürotelyumda farklı bölgelerde ve farklı zamanlarda ortaya çıkabilir. Bu durum 

mesane kanserinin poliklonal bir etyolojisi olduğunu düşündürmektedir 

(73,141,142).  

Bazı olgularda tek bir hücre klonunun üriner sistemin farklı bölgelerine 

yayılmasıyla multipl tümörler oluşabildiği bildirilmiştir. Bununla birlikte mesane 

kanseri olan hastalarda ürotelyumun sağlıklı kabul edilen gerçek tümörlerden uzak 

bölgelerinde ürotelyal karsinoma ait epigenetik (143-146) ve genetik (147,148) 

değişiklikler oluştuğu tespit edilmiştir. Bu bulgular implantasyon ve migrasyon 

mekanizmaları dışında başka mekanizmaların da multisentrik yayılımda etkili 

olduğunu göstermektedir. Tümör komşuluğundaki bölgelerde tümör nükslerinin daha 

sık görülmesi beklenirken oldukça yaygın sayılabilecek şekilde farklı bölgelerde de 

nüks lezyonların saptanması bu düşünceyi desteklemektedir.  
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2.4.2 Yayılma Şekilleri 

2.4.2.1 Direkt Yayılım 

Malign ürotelyal hücrelerinin bazal laminayı aşarak alttaki lamina proprianın 

bağ dokusuna erişmeleri ve sonrasında muskularis propria ve perivezikal yağ 

dokusuna kadar ulaşmalarını içeren tümör invazyonu süreci, aralarında damar 

oluşumunun uyarılması (anjiogenez), kollajenazların devreye girmesi sonucu 

gerçekleşen proteoliz, artmış hücresel hareketlilik, çoğalma ve bölgesel denetim 

mekanizmaları ve özellikle de immün sistemden kaçma gibi bir çok biyolojik olayı 

içermektedir. Bunlara ek olarak, hücresel adezyon molekülleri ve ekstraselüler 

matriksin diğer bileşenlerinin ürotelyal hücreleri birbirine ve altlarında bulunan bazal 

laminaya bağlamasından dolayı, bölgesel hareketlilik ve hücrelerin birbirlerinden 

ayrılabilmeleri için bu bağlantıların aşılması gerekmektedir (149). 

2.4.2.2 Metastatik Yayılım 

İyi diferansiye ya da orta derecede diferansiye yüzeyel papiller tümörü olan 

hastaların %5'inde, yüksek dereceli KİOMK (CIS da dahil olmak üzere) olan 

hastaların ise yaklaşık % 20'sinde vasküler ya da lenfatik yayılım görülür (150).  

2.4.2.3 Lenfatik Yayılım 

Lenfatik yayılım bazen hematojen metastazlardan bağımsız ve daha erken 

görülebilir. Radikal sistektomi ve pelvik lenfadenektomi ile kür sağlanmış olan 

hastalar buna örnek olarak gösterilebilir (151-153). Nodal metastazların yanı sıra, 

tümörün lokal yayılımının derecesi de cerrahi eksizyon sonrası yaşam süresini 

doğrudan etkiler (154). Mesane kanserlerinin en sık metastaz yaptıkları yerler pelvik 

lenf nodlarıdır. Paravezikal nodlara %16, obturator nodlara %74, eksternal illiak 

nodlara %65 ve presakral nodlara %25 oranında yayılım bildirilmiştir (155). 
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2.4.2.4 Vasküler Yayılım 

Vasküler metastazlar en sık karaciğere (%38), akciğere (%36), kemiğe (%27), 

adrenal bezlere (%21) ve barsaklara (%13) olur (156). S.Haematobium'a bağlı 

gelişen mesane kanserlerinde kemik metastazları daha sık görülür (98).  

2.4.2.5 İmplantasyon 

Abdominal yaralar, hasar görmüş ürotelyum, rezeke edilmiş prostatik boşluk 

veya travmatize olmuş üretraya olan implantasyon yoluyla da mesane kanseri 

yayılabilir. İmplantasyon en sık yüksek dereceli tümörlerde görülür (157).  

2.5 Mesane Kanserinde Tanı 

2.5.1 Bulgu ve Belirtiler 

Mesane kanserinde en sık görülen bulgu ağrısız hematüridir ve hastaların 

yaklaşık % 85'inde görülür (158). Hematüri hemen her zaman aralıklı olarak görülür. 

Bazı otörler mesane kanseri riski açısından uygun yaş aralığında olan bir hastada, bir 

kez alınan idrar örneğinde nedeni açıklanamayan mikroskopik ya da makroskopik 

hematüri varsa ve doğrulamak amacıyla alınan ikinci idrar örneğinde hematüri yoksa, 

sistoskopik muayene yapmanın daha güvenilir olacağını düşünmektedir. Mesane 

irritabilitesi, sık idrara çıkma, urgency ve dizüriden oluşan semptomlar kompleksi 

ikinci en sık görülen geliş şeklidir ve yüzeyel mesane kanserinden ziyade genellikle 

yaygın CIS ya da kasa invaze mesane kanserini (KİMK) düşündürür. Mesane 

kanserinin diğer bulgu ve belirtileri arasında üreteral obstrüksiyona bağlı bel ağrısı, 

alt ekstremite ödemi ve pelvik kitle sayılabilir. Çok nadir olarak da hastalar başvuru 

anında ilerlemiş hastalık belirtileri olan kilo kaybı, abdominal ağrı ya da kemik ağrısı 

ile başvurabilirler (159-161). 
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2.5.2 Tanı Yöntemleri 

2.5.2.1 Ultrasonografi (USG) 

Transabdominal USG renal kitlelerin değerlendirilmesinde, hidronefrozun 

saptanmasında ve mesane içi dolum defektlerinin tespitinde oldukça yararlı bilgiler 

vermektedir. Direkt üriner sistem grafisi ile birlikte kullanıldığında intravenöz 

ürografiye eşdeğer bilgi sağlamaktadır (162). 

2.5.2.2 İntravenöz Ürografi 

Kalikslerde, renal pelviste, üreterlerde veya mesanedeki büyük tümörlerde 

dolum defektleri görülebilir. Üreter tümörlerinde görülebilecek olan sekonder 

hidronefrozun saptanmasında yardımcıdır. Ancak mesane tümörü saptanan bir 

hastada üst üriner sistemin değerlendirilmesinde anlamlı bulgu verme insidansı 

düşük olduğu için rutin yapılacak tetkikler arasında değildir (162). 

2.5.2.3 İdrar Sitolojisi 

İdrar sedimenti ya da mesane yıkamasının mikroskopik incelemesi ile malign 

ürotelyal hücreler görülebilir. Tümör hücreleri büyük bir çekirdeğe, düzensiz ve kaba 

yapılı kromatine sahiptir. Ancak iyi diferansiye tümör hücrelerinin sitolojik olarak 

normal görünmesi ve bu kanserlerin mukozaya daha iyi tutunma yeteneklerinin 

olmasından dolayı idrarla kolay atılmamaları, mikroskopik sitolojinin kullanım 

alanını kısıtlamaktadır. Bu nedenle, sitolojik inceleme yüksek dereceli tümörü ve 

CIS’i olan hastalarda daha duyarlı bir yöntemdir. Bununla birlikte yüksek dereceli 

tümörü olan hastalarda bile idrar sitolojisi % 20 oranında yanlış negatif sonuç 

verebilmektedir (163-165). 

Ürotelyal atipi, inflamasyon, pelvik radyoterapi ya da kemoterapiye bağlı 

değişiklikler sitolojide doğru tanıya varmayı engelleyecek yanlış pozitifliğe (%1-12) 

neden olabilir (166). Mesane kanserinin tanısında yıkama ile alınan örnekler, normal 

miksiyona göre daha fazla yüzeyel hücre örneği toplandığı için daha değerlidir (167). 



26 

 

Sitolojinin mesane kanseri tanısında bir tarama testi olarak kullanılması yüksek risk 

taşıyan populasyonlar dışında ekonomik değildir (168). 

2.5.2.4 Flow Sitometri 

Flow-sitometri DNA'ya bağlanan floresan bir boya ile nukleusları boyanmış 

olan hücrelerdeki DNA miktarını ölçer. Böylece bir tümördeki anöploid hücre 

popülasyonunu ve proliferatif aktiviteyi (S fazındaki hücrelerin yüzdesi) 

hesaplayabilir. DNA’sı diploid tümörler daha düşük derece ve evrede olmaya 

meyillidir ve bu hastaların prognozu daha iyidir. Triploid ya da tetraploid kromozom 

sayısına sahip olan tümörler kötü patolojik özellikler taşırlar ve hastaların prognozu 

kötüdür (169-171).  

İnflamatuar hücrelerin diploid ya da hiperdiploid hücre fraksiyonları 

oluşturabilmeleri flow sitometri ile tanı konulmasını güçleştirmektedir. S fazındaki 

tümör hücrelerinin yüzdesi olarak tanımlanan “proliferatif aktivite” ile tümör 

progresyonu arasında ilişki bulunmaktadır. Tanıyı güçleştiren bir diğer faktör ise, S 

fazının hücre döngüsünün yalnızca küçük bir bölümünü oluşturması ve agresif 

fenotipe sahip tümörlerin bile bu safhada yakalanma olasılıklarının düşük olduğudur 

(172). 

Flow sitometri ile birden fazla parametrenin aynı anda ölçülebilmesi 

(hücrelerin DNA ve sitokeratin için boyanabilmeleri gibi) yoluyla, tümör hücreleri 

ile aynı karakterleri gösterebilen beyaz kan hücreleri gibi malign olmayan hücrelerin 

devre dışı bırakılabilmesi bu testin prognostik değerini artırmaktadır (173-175). 

Flow sitometri diploidi olan düşük derece’li yüzeyel tümörlerde yanlış negatif 

sonuçlar vermektedir. Bununla birlikte anöploidi görülen CIS ya da yüksek dereceli 

malignitesi olan hastalarda daha doğru sonuçlar (%80-90) alınabilmektedir. Ancak 

mesane kanserli hastaların takibinde flow sitometri idrar sitolojisinin yerini 

alamamıştır (167,176). 
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2.5.2.5 Kantitatif Floresans Görüntü Analizi 

Bu teknik ile hücrelerin her birindeki DNA miktarı kantitatif olarak 

ölçülebilir ve bu yönüyle flow sitometriye üstünlüğü bulunmaktadır. Çünkü burada 

hücreler tek tek incelenirken flow sitometride hücre popülasyonları genel olarak 

değerlendirilmektedir (177). Bu özelliği nedeniyle özgüllük kaybına neden olmadan 

düşük dereceli mesane tümörlerinin tanısında, hem standart sitolojiden, hem de flow 

sitometriden daha hassastır (178). 

2.6 Mesane Kanseri Evrelemesi 

Hastanın yüzeyel ya da kasa invazif tümörünün olması tedavi kararını etkiler. 

Yüzeyel tümörlerde metastaz riski çok düşük olduğu için detaylı evreleme teknikleri 

yapmaya gerek yoktur. Ancak KİMK’de kemik sintigrafisi, bilgisayarlı tomografi 

(BT) ve diğer yöntemler gibi detaylı inceleme gerekir (135,150). 

TUR-MT penetrasyon derinliğine karar vermedeki en önemli testtir (179). 

Tümör derecesi ve infiltrasyon derinliğinin histolojik olarak değerlendirilmesinde 

bazen zorluklar ortaya çıkabilmektedir. Bunun nedenlerinden biri de mesane duvarı 

lamina propriasındaki tunika muskularis mukozadaki düz kas liflerinin, detrusor 

adalesi ile karıştırılmasıdır (115). Ender olarak lamina propriada bulunabilen adipoz 

doku da bazen tanıyı zorlaştırmaktadır (180). 

TUR-MT yapılarak invazyon derinliği 4 mm'den daha fazla saptanan 

tümörlerde, daha az invaze olmuş tümörlere göre ekstravezikal yayılım anlamlı 

olarak fazladır. Diğer yandan ekstravezikal yayılımı olan hastaların %40'ından 

fazlasında invazyon derinliği 4mm'nin altında olarak bulunmuştur. Bununla birlikte 

invazyonun derinliği, yüzeyel kas tutulumunu derin kas tulumundan ayırmada 

yardımcı değildir (181).  

Evrelemeye dayanarak tedavide verilecek ikinci karar agresif ama potansiyel 

olarak küratif tedavilerden fayda görebilecek invazif tümörlü hastaları tespit 

etmektir. Bu amaçla USG, BT ve magnetik rezonans görüntüleme (MRI) 

kullanılarak, mesane tümörünün lokal yayılımı değerlendirilir. Mikroskopik adale 
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tutulumu ve minimal ekstravezikal tümör yayılımını değerlendirmede transüretral 

USG dışındaki (182) diğer tüm yöntemlerin hatalı sonuç verebileceği bildirilmiştir 

(183). 

2.6.1 Evreleme Testleri ve Yöntemleri 

BT primer tümörün yaygınlığını tayin etmenin yanı sıra  pelvik ve paraaortik 

lenfadenopati ve organ metastazları hakkında da bilgi verir (184). BT nodal 

metastazların % 40-70'ini taramakta yetersiz kalmaktadır, yine de rejyonel ve 

metastatik hastalığı değerlendirilmesinde fizik muayeneden çok daha duyarlı bir 

yöntemdir. Akciğer metastazlarını tanımada en duyarlı metod akciğer BT'sidir, ancak 

bu tetkikte saptanan 1cm’den küçük non-kalsifiye lezyonların çoğu granülomdur. 

Pulmoner lezyonun büyüklüğü ile o lezyonun metastaz olma olasılığı arasında direkt 

bir ilişki vardır. 1 cm ya da daha büyük çaptaki nonkalsifiye lezyonların çoğu 

metastazdır (ya da primer akciğer neoplazmıdır). Bu nedenle mesane kanserli 

hastalarda akciğer metastazlarını ekarte etmek için standart taramada BT'den ziyade 

rutin akciğer grafileri kullanılır (185). 

MRI, BT'den daha fazla yardımcı değildir. Gadolinium-diethylenetriamine-

penta-acetic acid kompleksi (GdDTPA) ve demir içeren materyaller gibi 

paramagnetik kontrast ajanların kullanılması ile yumuşak doku kontrastı artırılabilir 

(186,187). Cerrahi evrelemeye giden invazif mesane tümörlü hastalarda, bu ajanları 

kullanarak yapılan üç boyutlu MRI tetkikinin nodal metastazları tanımada % 75 

duyarlık ve % 96 özgüllük sağladığı bildirilmiştir (187). MRI’ın neoadjuvan 

kemoterapi verilmesi planlanan hastalarda preoperatif evreleme için oldukça 

yardımcı olmasının yanı sıra, cerraha tam bir lenfadenektomi yapmasında da büyük 

kolaylık sağladığı belirtilmiştir (188). Kemik metastazlarının varlığına karar vermede 

MRI, BT'den ve radyonüklid kemik sintigrafisinden daha duyarlı olduğu için, klinik 

yaklaşımda bu açıdan kullanılır olmuştur.  

Transabdominal veya transrektal USG’nin evrelemedeki değeri oldukça az 

olduğu için genel kullanıma girmemiştir (189). 
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Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) kitleleri, primer tümörleri ve 

metastazları değerlendirmede yararlı bir yöntemdir. Bu tetkikte florodeoksiglukoz 

(FDG) isimli bir ajan kullanılır ve bu ajan idrarla atılır. Bu nedenle PET lokalize 

tümör değerlendirilmesinde kullanışlı bir yöntem iken, sistektomi sonrası eski tümör 

yatağında gelişen metastatik lezyonların tanısındaki yeri kısıtlıdır. PET, lezyonlardan 

biyopsi almak için MRI veya BT ile kombine edilebilir. İdrarla atılmayan farklı bir 

izotop, ”c-kolin” kullanılarak, primer invazif mesane tümörlerini saptamada BT’ye 

yakın duyarlılık rapor edilmiştir. Ayrıca PET %25 hastada metastazları saptarken 

(pozitif lenf nodlarının %38’i), BT’nin hiç saptayamadığı belirtilmiştir. Bununla 

beraber mikrometastazlar hala iyi saptanamamaktadır (190). 

Karaciğer fonksiyon testleri ve özellikle de alkalen fosfataz düzeyi normal 

olan hastaların kemik sintigrafilerinde nadiren metastatik hastalığa rastlanır. Ancak 

başlangıçta yapılan bir kemik sintigrafisi daha sonraki takipler için bir temel teşkil 

edebilir (191). 

Bölgesel lenf nodu tutulumunu göstermenin en kesin yolu pelvik 

lenfadenektomidir. Ayrıca komşu organ yayılımı olmaksızın, ana iliak arter 

bifurkasyonu altında sınırlı nodal metastaza sahip bazı olgularda pelvik 

lenfadenektomi ile kür sağlandığı bildirilmiştir (151,152,154,192). Mesanenin primer 

lenfatik drenaj alanları perivezikal, hipogastrik, obturator, eksternal iliak ve presakral 

lenf bezleridir. Perivezikal nodlar, diğerlerine göre daha az tutulum gösterirler. 

İkincil tutulum alanları ise jukstarejyonel nodlar olan ana iliak, inguinal ve 

paraaortik/kaval lenf bezleridir. Lenf nodu tutulum insidansı, tümörün evre ve 

derecesi ile orantılıdır. Mesane kanserinde standart evreleme için lenfadenektomi, 

iliak bifurkasyondan femoral kanala ve genitofemoral sinirlerden mesane 

pediküllerine kadar olan lenf bezlerinin çıkarılmasını içerir. Güncel veriler 

genişletilmiş diseksiyonların iyi tolere edildiğini bildirmektedir (193). Total ya da 

genişletilmiş diseksiyonların, kemoterapisiz ve kemoterapiyle birlikte 

uygulanmasının sonucu iyileştireceği yönündeki veriler artmaktadır (194-196). 
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2.6.2. Evreleme Sistemleri 

Mesane kanserinde temel evreleme sistemi olan “Tümör-Nod-Metastaz 

(TNM) sınıflaması, International Union Contre le Cancer (UİCC) tarafından 

geliştirilmiş ve 2002 yılında en son hali kabul edilmiştir (197). 

MESANE KANSERİNİN 2002 TNM SINIFLAMASI 

T-Primer Tümör 
TX Primer tümör değerlendirilemez 

T0 Primer tümör kanıtı yok 

 Ta Non-invazif papiller karsinoma 

 Tis CIS: “Düz tümör” 

T1 Tümör subepitelyal bağ dokusunu tutar 

T2 Tümör kası tutar 

 T2a Tümör yüzeyel kas tabakasını tutar (dış yarısı) 

 T2b Tümör derin kas tabakasını tutar (iç yarısı) 

T3 Tümör perivesikal dokuyu tutar 

 T3a Mikroskopik tutulum 

 T3b Makroskopik tutulum (mesane dışı kitle) 

T4 Tümör şu dokulardan herhangi birini tutar: prostat, uterus, vajen, pelvik    

             duvar, abdominal duvar 

             T4a Tümör prostat, uterus veya vajeni tutar 

             T4b Tümör pelvik duvar ve abdominal duvarı tutar 

N-Lenf Nodları 
NX Bölgesel lenf nodları değerlendirilemez 

N0 Bilgesel lenf nodu metastazı yok 

N1 En büyük boyutu 2cm veya altında tek bir lenf nodu metastazı 

N2 En büyük boyutu 2cm’den büyük ama 5cm’den küçük tek bir lenf nodu  

              metastazı veya hiçbiri 5cm’den büyük olmayan çok sayıda lenf nodu metastazı 

N3 En büyük boyutu 5cm’den fazla olan lenf nodu metastazı 

M-Uzak Metastazlar 
MX Uzak metastazlar değerlendirilemez 

M0 Uzak metastaz yok  

M1 Uzak metastaz  
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KİOMK’leri arasında TNM sınıflamasına göre evre Ta (mukozaya sınırlı 

papiller tümörler), evre T1 (lamina propria invazyonu olan papiller tümörler) ve CIS 

(düz, mukozaya sınırlı yüksek dereceli tümörler) yer alır. Ancak moleküler biyolojik 

tetkikler ve klinik veriler CIS ve T1 lezyonlarının yüksek derecede malignite ve 

invazyon potansiyeli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle KİOMK tanımı burada 

suboptimal kalmaktadır. Ürotelyal karsinomların tanımlanmasındaki kriterler gayet 

iyi olarak belirlenmesine karşın, Ta ve T1 tümörlerin ayrımında ve CIS ile 

displazinin tanımlanmasında araştırmacılar arasında farklılıklar bulunabilmektedir 

(198). 

2.7 Mesane Kanserinde Prognostik Belirleyiciler 

Mesane kanserindeki prognostik faktörler arasında en önemlileri; derece, evre 

ve CIS varlığıdır (199,200). Çok değişkenli analizler sonucunda elde edilen 

prognostik faktörler yardımıyla yüzeyel mesane tümörü olan hastalar için farklı risk 

grupları oluşturulmuştur. Bu sayede KİOMK’ler düşük risk (%50), orta risk (%35) 

ve yüksek risk (%15) grubu olarak üçe ayrılabilir (201).  

2.7.1 EORTC Skorlama Sistemi ve Risk Tabloları 

European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)’nin 

hazırladığı skorlama sistemiyle ve risk tabloları sayesinde nüks ve progresyon için 

riskleri ayrı ayrı belirlemek mümkündür. Bu tablolar hazırlanırken 7 EORTC 

çalışmasından toplam 2596 Ta-T1 tümörlü hastanın verileri kullanılmıştır (202). 

Skorlama sistemi için belirlenen 6 önemli klinik ve patolojik faktör aşağıda 

belirtilmiştir (202):  

*Tümör sayısı 

*Tümör çapı 

*Daha önceki nüks hızı  

*T evrelemesi 

*CIS varlığı 

*Tümör derecesi  
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EORTC risk tablolarını kullanarak evre Ta-T1 mesane kanserli hastalarda 

transüretral rezeksiyon sonrası hastaların kısa ve uzun dönemdeki nüks ve 

progresyon risklerinin hesaplanmasıyla,  hastalara hastalıklarının prognozu ile ilgili 

bilgi verilebilmesi ve bundan sonra uygulanacak takip ve tedavi yaklaşımlarının 

planlanabilmesi amaçlanmıştır (202). 

Bu skorlama parametreleri dışında, lenfatik invazyon varlığı ve tümörün 

papiller veya solid yapıda olup olmadığı da kullanılabilecek yararlı prognostik 

faktörler arasında sayılabilir (203-205). 

2.7.2 Laboratuar Parametreleri 

Prognostik duyarlılık açısından çeşitli laboratuar parametreleri üzerinde 

çalışılmaktadır. Tümör progresyonu ile aralarında anlamlı bir ilişki gösterilmişse de 

bu testler henüz standart günlük kullanıma girmemiştir ve hastalar üzerinde tek 

başına tedavi kararlarını etkileyemezler (165). 

2.7.3 Lewis Kan Grubu antijenleri 

Lewis grubu antijenleri, kan ya da epitel hücreleri üzerinde karbonhidrat 

yapısındaki antijenlerdir. Tümörlerdeki malign transformasyonun Lewis kan grubu 

antijeninin artmış ekspresyonu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu artmış 

ekspresyonun, tümör evre ve derecesinden bağımsız olarak, düşük de olsa bir 

prognostik değer sağladığı bildirilmiştir (163,206). 

2.7.4 Tümörle İlişkili Diğer Antijenler 

Monoklonal antikorlarla saptanan ve ürotelyal karsinomla ilişkili antijenlerin 

tanısal ve prognostik belirleyiciler olarak kullanılması ileriye yönelik umut verici 

gelişmelerdir. M344 antijeni KİOMK’lerinde yaklaşık % 70 oranında saptanırken 

KİMK’de nadiren görülmüştür (207). T138 antijeni mesaneden dökülen malign 

hücrelerde tespit edilmiştir ve bu antijen azalmış yaşam süresi ile ilişkilidir (174). 

19A211 antijeni yüzeyel tümörlerde görüldüğü zaman tümörün nüks olasılığının 

azaldığı belirlemiştir. Bununla birlikte T138 antijeni ile beraber görüldüklerinde nüks 
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oranında anlamlı artış rapor edilmiştir (208). Epitelyal membran antijeni, yaşam 

süresi düşük olan mesane tümörlerinde homojen boyanırken, yüksek yaşam 

beklentisi olan olgularda daha heterojen boyanır (209). G2 ve G3 ürotelyal kanseri 

olan hastaların hepsinin idrarında hyaluronidaz aktivitesinin arttığı tespit edilirken 

G1 tümörü olan hastaların idrarında ve kontrol grubunda belirgin artış görülmemiştir 

(210).  

2.7.5 Ekstraselüler Matriks ve Hücre Adezyon Molekülleri 

Fibronektin mesanenin ekstraselüler matriksinin bir bileşenidir ve primer 

olarak bazal membran ve submukozada bulunur, ürotelyal hücrelerin lümene bakan 

yüzlerinde ise bulunmaz (211). Çözünür fibronektin BCG'nin antitümör aktivitesi 

için gerekli olan mesane duvarına tutunmasını engelleyebilir (212). Bir çalışmada 

idrarda fibronektin atılımı incelenmiş ve yüzeyel mesane tümörlerinde az miktarda 

atılım görülmesine karşın, derin invazyonu olan malignitelerde bu oranın çok daha 

yüksek olduğu bulunmuştur (213) 

Laminin üroteliyumun bazal membranında bulunan 950-1000 Da ağırlığında 

bir glikoproteindir. Bazal membran üzerindeki epitel ve endotel hücreleri tarafından 

sentez edildiği ve bazal membranın bütünlüğünü sağladığı düşünülmektedir       

TUR-MT sonrasında görülen nükslerin artışı ve nükssüz geçirilen sürenin kısalması 

lamininin mesane damarlarındaki lamina propria içerisindeki bütünlüğünün 

bozulmasına bağlı olduğu belirtilmektedir (214). 

E-cadherin ve α, β, γ-catenin’lerin azalmış ekspresyonunun artmış tümör 

evresiyle belirgin derecede ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bunların arasından sadece     

γ-catenin’in evre T1 mesane tümörlü hastalarda progresyonsuz hayatta kalım için 

bağımsız prediktör olduğu (215), azalmış E-cadherin ve α-catenin’in mesane 

kanserinde prognostik rolü olmadığı (216) vurgulanmıştır. Başka bir ekstrasellüler 

matrik proteini olan N-cadherin ekpresyonunun ise T1 tümörler için bağımsız 

prognostik faktör olduğu bulunmuştur (217). 

 İntegrin a6-β4 (218,219); MMP-9 ve MMP-2 (220-223) ve u-PA/u-PA 

reseptörünün (224,225) KİOMK fenotipi ile ilişkili oldukları belirtilmiştir. 
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2.7.6 Büyüme Faktörleri ve Reseptörleri 

Malign ürotelyum üzerindeki epidermal büyüme faktörü reseptörlerinin 

(EGFR) anormal ekspresyonunun tümörün daha agresif davranışına neden olduğu 

gösterilmiştir (143,226-228). EGFR sinyalleri sadece büyümeyi değil, aynı zamanda 

kanser hücre motilitesini (229) ve matriks metalloproteinaz-9 (MMP-9) 

ekspresyonunu indükler (230). Her iki basamak da invazyon ve metastaz için 

gereklidir. Bu durum hastalığa bağlı yaşam süresinin kısalmasında bağımsız bir 

prognostik faktör olarak rol oynamaktadır (228,231).  

Transforme edici büyüme faktörü β(TGF- β) aralarında müllerian inhibitör 

madde(MIS), inhibin ve aktivinin de bulunduğu bir dizi birbiri ile ilişkili proteinden 

oluşmaktadır (232). TGF-β1 ekspresyonunun ürotelyal karsinomlarda normal 

ürotelyuma göre arttığı saptanmış ve TGF-β1 ekspresyonunun yavaş ilerleyen 

tümörlerde daha fazla tespit edildiği belirtilmiştir (233,234). Diğer yandan TGF-

β’lerin aynı zamanda güçlü anjiojenik aktivitesinin olduğu ve G3 KİMK olan 

hastaların serumlarındaki TGF-β1 konsantrasyonlarının normal hastalardan ve G1-2 

KİOMK olan hastalardan daha yüksek olduğunu bildiren yayınlar da mevcuttur 

(235). 

HER2/NEU onkogeninin amplifikasyonu nadiren görülmekle birlikte 

varlığında mesane kanseri progresyonu ile yakından ilişkilidir. Ancak HER2/NEU 

(ERBB2)’nin normalden fazla ekspresyonu genin amplifikasyonundan daha sık 

görülür ve tümör nüksü ya da progresyonu ile ilişkili değildir. Bu genin 

ekspresyonunun, prognostik bir belirleyiciden çok hastalığın bir belirteci olarak 

kullanılabileceği belirtilmiştir (236). HER2/NEU ekspresyonu görülen mesane 

kanserlerinin paclitaxel içeren kemoterapilere en iyi cevapı verdiği belirtilmektedir 

(237). 

Trombosit kökenli endotelyal büyüme faktörü (PDEGF) güçlü bir anjiojenik 

faktör olan bir timidin fosforilazdır. Bu faktörün tümör dokularındaki 

konsantrasyonunun tümör evresi ve derecesi ile doğrudan ilişkisi olduğu 

bildirilmiştir (238). 
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2.7.7 Genetik ve Kromozomal Anomaliler 

Onkogen indüksiyonu normal genin değişikliğe uğrayarak malign fenotip 

kodlayan gene dönüşmesi ve normal büyüme mekanizması kontrolünden kaçmaya 

imkan veren hücrelere dönüşmesidir. p21 ras onkogeni proliferasyon ve 

diferansiyasyonu etkileyen sinyalleri hücre zarından çekirdeğe taşıyan bir GTPaz’dır. 

Ürotelyal kanserlerde yaklaşık %50 ras mutasyonu olduğu rapor edilmişse de (239), 

başka bir çalışmada bunun çok daha düşük seviyede olduğu bildirilmiştir (240). 

ERBB-2, EGF(ERBB1) ile fonksiyonel ve anatomik bağlantısı olan ve 

büyüme faktörü reseptörü kodlayan bir onkogen olup, mesane kanserini de içeren 

birçok malignite ile ilgilidir (241-244). Bununla birlikte bazı yayınlarda ERBB2’nin 

artmış ekspresyon ürünü olan p185 ile mesane kanserinin agresif davranışı arasında 

belirgin bir korelasyon olmadığı belirtilmiştir (227,241,245). 

Karsinogenezde onkogenlerin dominant etkisi daha kolay fark edilebiliyorsa 

da, hücre büyümesi kontrolü, DNA tamiri ya da apoptozisi sağlayan proteinleri 

kodlayan tümör süpressör genlerin inaktivasyonu da buna eşit etkide bir 

mekanizmadır. Bu genlerin inaktivasyonu veya delesyonu, kontrolsüz büyümeye ve 

hasarlı DNA hücrelerinin programlı ölümünde bir bozukluğa neden olabilir. Genetik 

olarak farklılaşmış hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda hücrelerde 

hatalı DNA kopyaları oluşur ve bu durum genetik instabilite meydana getirir (246). 

P53 geni mutasyonları  

P53 geni insan kanserlerinde en sık değişikliğe uğrayan tümör süpresör  

gendir (247). Normal protein wild-type p53'ün çeşitli görevleri olup, bunlar arasında 

hücre proliferasyonunu süprese eden bir transkripsiyon faktör gibi davranmak (100), 

hasarlı DNA'sı bulunan hücreleri DNA replikasyonundan önce apoptozise 

yönlendirmek (hücre döngüsünün S fazında), çekirdekte deoksiribonükleotid trifosfat 

üretimini indükleyerek hasarlı DNA'ların onarımını sağlamak (248) ve diğer 

mekanizmalara (249) katkıda bulunmak yer alır. P53 mutasyonları hücre döngüsünün 

kontrolsüz bir şekilde devam etmesine sebep olurken, aynı zamanda anormal DNA 

içeren hücrelerin apoptozise gitmelerini de engelleyerek genomik instabiliteyi 
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hızlandırır (247). Bu nedenle, p53 mutasyonlu mesane kanserlerinin daha agresif 

davranışlı görünmesi sürpriz değildir (130,172). 

P53'ün regülasyonu, ekspresyonu yine p53 tarafından indüklenen “murine 

double minute 2” (MDM2) ile olur. MDM2 p53'ün amino terminaline bağlanır, onu 

hazırlayarak proteozomal yıkılma için hedef haline getirir (250). Bu işlemin 

başarısızlığı p53'ü stabilize eder. Wild-type p53 hücre nukleusunda çok kısa süre 

kalır, oysa ki mutant formlar daha uzun süre toplanır ve böylece 

immünohistokimyasal olarak daha kolay belirlenebilir. Genetik delesyon ve 

mutasyonlarda p53'ün hücre çekirdeğinde immünohistokimyasal olarak tespit 

edilebilirliği artmıştır (251).  

Kromozom 17p delesyonları tümör progresyonu ile ilişkilidir. Bunun nedeni 

bir tümör baskılayıcı gen olan p53'ün 17p'nin silinen kısmı ile birlikte kaybolmasıdır. 

Sistektomi yapılan olgularda p53'ün artmış nükleer ekspresyonunun azalmış yaşam 

süresi ve artmış progresyon ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (130). p53’ün artmış 

nükleer ekspresyonu aynı zamanda kemoterapiye yanıtı da belirleyebilir (100). 

Bununla birlikte KİOMK’li hastalarda, tümör derece ve evresinden bağımsız olarak 

p53'ün nükleer artmış ekspresyonunun prognostik açıdan anlamlı değeri olmadığı 

görülmüştür (51,252-255).   

Retinobastom Geni, Ürünleri ve Regülatörleri (P15, P16, P21, P27, P19) 

Rb geninin yerleştiği kromozom 13q'nun non-random kayıpları mesane 

kanseri ile ilişkilidir (256,257). Rb geninin normal protein ürünü (pRb), birkaç siklin 

bağımlı kinaz ile fosforlanır. Fosforlanmış proteinler hücre çekirdeğinde bulunur ve 

hücre siklusunda çeşitli basamakları kontrol eder. Rb geninin ve protein ürünlerinin 

mutasyon ya da delesyonu hücre döngüsünün G1’den S’e kadar olan kontrol 

noktalarında ilerlemesine izin vererek inhibe edilemez bir poliferasyona neden olur 

(172).  

pRB'yi fosforlayan siklin bağımlı kinazların inhibitörleri 

(p15,p16,p,19,p21,p27) hücre siklusunda regülatör olarak görev alırlar. Bu 

regülatörlerin veya pRb kodlayan genlerin ürünlerindeki anormal artış sonucunda 
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inhibe edilemeyen proliferasyon, malign transformasyon ve tümör progresyonu 

görülebilir (172,258,259). pRb'nin tek başına ya da p53 ile beraber yapılan 

analizlerinde bağımsız prognostik değeri olduğu bulunmuştur (172,260,261).  

En çok rastlanan kromozomal anomalilerden biri kromozom 9'un 

delesyonudur. Moleküler araştırmalar sonucunda KİOMK nüksünde 9q12 delesyonu 

olduğu bildirilmiştir (262). 

Kromozom 9q anomalilerinin sıklıkla düşük dereceli yüzeyel tümörlerle 

ilişkisi olup bu genin delesyonunda, genetik stabilite, tümör motilitesi, çoğalması, 

invazyonu, metastazları ve anjiogenezi kontrolünü sağlayan mekanizmaların 

tamamen kaybı söz konusu değildir. p53 ve pRb genlerinde meydana gelen 

anomaliler ve 17p kromozomundaki delesyonlar ise yüksek dereceli ve kasa invaze 

tümörlerle daha sıklıkla ilişkilidir (100,138,260,263-267).  

2.7.8 Profilerasyon Belirteçleri 

Bölünmekte olan hücreler ne kadar fazla ise tümörün o kadar agresif davranış 

sergilediği bilinmektedir. Mikroskopik incelemelerde mitotik figürlerin sayılması 

tümör agresifliğinin belirlenmesinde standart bir metod haline gelmiştir. Ayrıca 

laboratuar analizleri de proliferasyonu saptamada kullanılmaktadır. Flow-sitometri 

ile non-diploid parçalara bakılabilir (265), ve mesane epitelinden dökülen ve 

formalin fiksasyonu yapılmış olan hücrelerde S fazı fraksiyonunda artmış DNA 

sentezi saptanabilir(268). Bir kaç çalışmada anöploidi ve S fazındaki hücrelerin 

artışının tümör evresi, derecesi, yüksek nüks, progresyon ve azalmış yaşama süresi 

ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (269-271). 

Hücre siklusunun çeşitli fazlarında ekspresyonu artmış olan antijenler 

immunohistokimyasal olarak tespit edilebilir. Bunlar arasında “prolifere olan hücre 

nükleer antijeni (PCNA)” (272) ve Ki67'nin bir analoğu olan “MIB-1 antikoru” ile 

belirlenen antijen sayılabilir (228,273). PCNA ve/veya Ki67 antijeninin artmış 

ekspresyonu mesane kanserinde kötü prognoza işaret eder (255,274). 
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2.7.9 Apoptozis Belirteçleri 

Appoptozisin inhibitörü olarak bilinen survivin, ürotelyal karsinom ve birçok 

kanserde artmış olarak bulunmuştur (275). Survivin mRNA ekspresyonunun (276) ve 

idrarda artmış survivin seviyelerinin (277) ürotelyal kanser nüksleriyle yakından 

ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca idrarda survivin saptanmasının bir diagnostik 

belirteç olabileceği belirtilmiştir (277). 

2.7.10 Genetik belirteçler  

Dokularda, idrara dökülmüş hücrelerde, serumda veya kan dolaşımındaki 

hücrelerde gen ve protein ekspresyonu tayini yapabilen yüksek teknolojilerin 

kullanımıyla mesane kanseri de dahil bir çok kanser teşhis edilebilmektedir (246, 

278). Bununla birlikte bu teknolojilerin uzun süreli sonuçları henüz yayınlanmamış 

olup şu an için mesane kanserine klinik yaklaşımda bize rehberlik edebilecek yararlı 

bir yöntem bulunmamaktadır. 

2.8 KİOMK’de Takip ve Tedavi Yaklaşımı  

Uluslarası Mesane Kanseri Grubu (IBCG) olarak bilinen topluluk, Mart 

2008’de, KİOMK’li hastalara ortak bir takip ve tedavi yaklaşımı sağlayabilmek için 

bir algoritma geliştirmiştir. Bu algoritma oluşturulurken European Association of 

Urology (EAU) (201), First International Consultation on Bladder Tumours (FICB) 

(279), National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (280) ve American 

Urological Association (AUA) (281,282)’de KİOMK ile ilgili yayınlar ve 

rehberlerden faydalanılmıştır. IBCG; EAU, FICBT, NCCN ve AUA’in KİOMK için 

belirledikleri risk grubu değerlendirmelerini  inceledikten sonra aşağıdaki pratik 

tanımlamaları önermektedir:  

• Düşük risk grubu:  soliter, primer, düşük dereceli, Ta 

• Orta risk grubu: multiple veya rekürren, düşük dereceli tümörler 

• Yüksek risk grubu: T1 ve/veya G3 ve/veya CIS  
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Hasta takibiyle ilgili henüz ortak fikir birliği olmamakla beraber IBCG 

EAU’nun takip protokolünü benimsemektedir (201). Buna göre: 

Düşük riskli hastalık: 

• 3. ayda izlem sistoskopisi 

• Eğer negatifse, bir sonraki sistoskopi 9. ayda ve daha sonra en az 5 

sene boyunca senelik takip yapılmalı 

• Üst üriner sistemin değerlendirilmesine gerek yoktur 

Yüksek riskli hastalık: 

• 3. ayda sistoskopi ve sitoloji 

• Eğer negatifse sonraki sistoskopi ve sitolojiler 2 sene boyunca 3 ayda 

bir; 3. sene 4 ayda bir ve 5. yıla kadar 6 ayda bir ve daha sonra da 

senede bir kez tekrarlanmalı 

• Senelik üst üriner sistem görüntülemesi yapılmalı 

Orta riskli hastalar: 

• Takip şeması düşük ve yüksek risk grubu arasında olmalı ve hastanın 

durumuna göre düzenlenmelidir 

  EAU, FICBT, NCCN ve AUA, KİOMK’nin ilk tanısı ve tedavisinde altın 

standart olarak TUR-MT önermektedirler (201,280-285). TUR-MT sonrası 10 yıllık 

hastalığa bağlı sağkalım Ta tümörler için %85 ve T1 tümörler için %70’tir (286). 

  İlk TUR’dan 2-6 hafta sonra yapılacak olan re-TUR’un tanısal ve prognostik 

faydası olacağı belirtilmekte ve özellikle yüksek dereceli T1 tümörlerde ilk TUR 

inkomplet ise veya patoloji uzmanı spesimende yeterli kas dokusu rapor etmemişse 

yapılması önerilmektedir (13). 

EAU, FICBT, NCCN, ve AUA rehberleri mesane duvarı perforasyonu ya da 

şüphesi olmayan KİOMK’li hastaların hepsinde post-operatif erken tek doz 

intravesikal kemoterapi önermektedirler (201,280-285). TUR-MT sonrası verilen 
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erken tek doz intravesikal kemoterapinin hastalığa bağlı sağkalımı belirgin derecede 

uzattığı (287) ve tümör nüksünde %12’lik bir azalma sağladığı bildirilmiştir (288). 

  KİOMK kullanılan kemoterapötik ajanlar triethylenethiophosphoramide 

(thiotepa), doxorubicin, epirubicin ve mitomycin C’dir. Bu ajanların etkinliği 

birbirine çok benzemekle beraber toksisiteleri farklıdır:  

• Thiotepa myelosüpresyon yaptığı için ABD’de çok ender kullanılmaktadır 

(289). 

• Doxorubicin’in yan etkileri ise sistit, azalmış mesane kapasitesi ve hematüri 

olarak sayılabilir (290).  

• Epirubicin doxorubicin ile aynı yan etkileri yapabilmekle birlikte etkileri 

daha hafiftir (291 ).  

• Mitomycin C’nin en sık rastlanan yan etkisi dizüri ve sık idrara çıkmaktır 

(290). Ayrıca mesanede yeniden rezeksiyon yapılmasını gerektiren distrofik 

kalsifikasyon gelişebilir.  

Yeni kemoterapötik ajanlarla ilgili çalışmaların sonuçları da açıklanmaktadır. 

Gemcitabine ve docetaxel’in intravesikal uygulamalarında düşük toksisite bildirilmiş 

olup, orta risk grubundaki KİOMK hastalarında, özellikle de sistektomiyi reddeden 

ve BCG tedavisine dirençli hastalarda kullanımı önerilmektedir (292,293).  

Orta risk grubundaki KİOMK hastalarında birincil endişe tümör nüksüdür. 

Uzun takip süreleri olan çalışmalarda orta riskli hastaların %80’den fazlasında tümör 

nüksü geliştiği bildirilirken, tek bir TaG1 tümörün uzun takip süresindeki nüks oranı 

%67’dir (294). Bununla birlikte orta riskli hastaların sadece %1,8’i kasa invaze 

hastalığa ilerlerler (200). Orta riskli hastalarda TUR-MT ve erken tek doz 

kemoterapiyi takiben idame intravesikal kemoterapi veya BCG uygulanılması 

önerilmektedir (201,280-282,284).   

EAU, FICBT, NCCN, ve AUA rehberleri yüksek riskli hastalarda TUR-MT 

ve tek doz kemoterapi sonrasında BCG idame tedavisi uygulanmasında hemfikirdir 

(201,280-283,285). 6 haftalık intravesikal BCG idame tedavisinin yüksek riskli 

hastalarda tümör nüksünü uzun süreli engellediği ve hastalığın progresyonunu 
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düşürdüğü bildirilmiştir (295). CIS ve Ta/T1 hastalığı olanlarda intravesikal tedaviye 

sırasıyla %84.4 (296) ve %71,8 (297) oranında tam cevap sağlandığı belirtilmiştir.  

EORTC’nin 4863 hastayı kapsayan ve 24 klinik çalışmadan oluşan          

meta-analizinde BCG idame tedavisinin etkinliği değerlendirilmiştir. 4 çalışmada 

progresyonda azalma görülmezken geriye kalan 20 çalışmada BCG idame 

tedavisinin progresyonda %37 oranında azalma sağladığı bildirilmiştir (298). 

Southwestern Oncology Group (SWOG) tarafından yapılan randomize bir çalışmada 

BCG idame tedavisinin standart indüksiyon tedavisinden çok daha yarar sağladığı 

belirtilmiştir. BCG idame tedavisi alan hastalarda median hayatta kalım süreleri, 

almayanlara göre 2 kat uzamıştır (299). 

EAU ve AUA’e göre multipl rekürren tümörlerde, yüksek dereceli T1 

tümörlerde ve CIS’in eşlik ettiği yüksek dereceli tümörlerde alternatif tedavi olarak 

erken radikal sistektominin tercih edilebileceği belirtilmiştir (201). Bunun nedeni bu 

hastalarda ilk tanıda kasa invaze olan tümörlerde düşük evreleme yapılabilme riski 

ve kasa invaze hastalığa daha hızlı progresyon gösterebilmeleridir ( 281,282).  

IBCG yüksek riskli hastalarda BCG tedavisinin başarısız olduğu durumlarda 

veya tedavi tamamlandıktan sonra gelişen nükslerde radikal sistektomiyi standart 

yaklaşım olarak kabul etmiştir. IBCG ayrıca intravesikal tedavinin başarısız olduğu 

orta riskli hastalığı olanlarda veya orta riskli hastalarda gelişen yüksek riskli 

nükslerde de sistektomiyi bir tedavi alternatifi olarak önermektedir (283,300). 

2.9 CLU 

CLU bütün vücut sıvılarında bulunan, heterodimerik disülfit bağlı 449 

aminoasitten oluşan sekretuar bir glikoprotein olup literatürde başka isimlerle de 

anılmaktadır. Bunlar arasında “apolipoprotein-J”, “testosteronla baskılanmış prostat 

habercisi-2”, “sülfatlanmış glikoprotein-2” sayılabilir (15-17,301). 

CLU, apoptotik hücre ölümü, hücre siklusu, DNA onarımı, hücre adezyonu, 

dokunun yeniden yapılanması, lipid transportu, hücre zarı geri dönüşümü, immun 
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sistem regülasyonu gibi karsinogenez ve tümör büyümesi için önemli olan pek çok 

fizyolojik olayda rol almaktadır (15-17).  

İn vivo ve in vitro araştırmalarda kalp, beyin, karaciğer, böbrek, meme ve 

retina gibi birçok organda stres altında artmış CLU mRNA ve protein seviyeleri 

saptanmıştır. Güncel çalışmalar CLU geni ekspresyonunun apoptotik hücre kaybı 

için bir belirteç olabileceğini göstermektedir (18). CLU up-regülasyonu, mesane 

(29), böbrek (302),  prostat (20-22,303), kolon (17), meme(25,26) ve akciğer(27) gibi 

çeşitli kanserlerde rapor edilmiştir. 

Araştırmalar CLU ekspresyonunun, hücrenin hayatta kalımı, tümör 

progresyonu, in vivo tedaviye direnç gelişmesi ve apoptozis gibi birbiriyle çelişkili 

olaylarda etkili olduğunu ortaya koymuştur (16,301). Güncel veriler bu farklı 

fonksiyonların birbirinden farklı ama birbiriyle bağlantılı iki CLU protein 

izoformuna bağlı olduğunu göstermiştir. Bunlar hücre içinde alternatif bağlanma 

yoluyla meydana gelerek glikozile olan sekretuar (sCLU) ve non-glikozile nükleer 

(nCLU) formlardır. Bu iki CLU formu immunolojik yöntemlerle birbirinden ayırt 

edilebilir (26). 

sCLU 76-80 kDA boyutlarında glikozile edilmiş bir proteindir. Glikozilasyon 

derecesine göre Western Blot yöntemiyle genellikle 2 farklı protein bandı olarak 

izlenir. Bunlar SDS kağıdında α ve β protein bandları olarak tanımlanan ve sırasıyla 

60kDa ve 40kDa boyutlarındaki parçalardır. sCLU ekspresyonu tam uzunluktaki 

CLU mRNA’nın translasyonuyla başlar. Bu protein bir öncü sinyal dizisi tarafından 

endoplazmik retikuluma aktarılır. Protein golgiye taşındıktan sonra bu form α ve β 

kısmı olarak ayrılır ve glikozillenir. Sonuçta yaklaşık 80kDa büyüklüğünde, α ve β 

peptidlerden oluşan ve 5 disülfit bağıyla bağlanmış protein sekrete edilir (26). 

nCLU başlangıçta proteinin nükleer formunun bir prekürsörü olan 48kDa’lık 

bir protein (pnCLU) olarak sentezlenir. pnCLU sentezlendikten sonra, sCLU’nun 

aksine α/β bölünmesine gitmez, ya da geniş oranda glikozile olmaz. pnCLU, 

normalfr hücrelerin sitoplazmasında lokalizedir (304). 
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Hücre harabiyetine cevap olarak (örneğin iyonize radyasyona maruziyet), 

pnCLU indüklenerek post-translasyonel düzeyde modifiye olur ve sitoplazmadan 

nukleusa doğru yer değiştirerek 55kDa’lık matür proapoptotik forma (nCLU) 

dönüşür ve bu da apoptozisi indükler (26). Bununla beraber nCLU’nun yapı ve 

fonksiyon ilişkisi tam olarak anlaşılmış değildir. pnCLU’nun nCLU’ya dönüşmek 

üzere nukleusa yönelmesinde en az 2 nükleer lokalizasyon sinyali bulunduğu 

düşünülmektedir. Çalışmalar C-terminal bölgesinde fonksiyonel nükleer lokalizasyon 

sinyali (NLS)’ne sahip olan nCLU’nun aşırı ekspresyonunun hücrede sadece ölüme 

neden olduğunu göstermiştir (26). Bazı deney sonuçlarına göre etkisiz olan 

pnCLU’nun, nCLU “ölüm” proteinine aktive edilebildiği gösterilmiştir. Normal ve 

tümör hücrelerindeki matür nCLU proteinini seviyeleri araştırılmaktadır. Tümör 

hücrelerinde C-terminal bölgesindeki nükleer lokalizasyon sinyalindeki (NLS) 

mutasyonların nCLU’nun fonksiyonlarının çoğunu ortadan kaldırdığı görülmüştür 

(26).  

2.9.1 CLU, Apoptozis ve Hücre Siklusü Regülasyonu 

CLU upregülasyonunun apoptotik bir cevaba yol açtığı belirtilmişse de 

programlanmış hücre ölümüyle CLU gen ekspresyonu arasındaki ilişki kesin olarak 

aydınlanmamıştır (85). CLU’nun hücrelerde stres sonrası fonksiyonlarının 

aydınlatılması, iki farklı protein formunun tanımlanmasından sonra oldukça 

komplike bir hal almıştır. Yapılan bir grup çalışmada, tam uzunluktaki CLU 

mRNA’nın overekspresyonu ile meydana gelen nCLU’nun, ölüm öncesi sinyali gibi 

davranmakta olduğu, hücre büyümesi ve hayatta kalımını inhibe ettiği gösterilmiştir 

(15,18,26,305,306). Ancak başka çalışmalarda CLU ekspresyonunun sitoprotektif 

olduğu iddia edilmiştir(16,20,22,29,306-308). Sonuç olarak, tümör hücresinin 

hayatta kalımının sCLU overekspresyonu ve nCLU kaybı ile bağlantılı olduğu 

söylenebilir (17). Hücrelerin hücre ölümünü stimüle etmeleri için sCLU’yu suprese 

etmeleri gerektiğini belirten veriler bu düşünceyi desteklemektedir. Hücre 

ölümündeki önemli mekanizmalardan biri de p53 tümör süpressör geninin 

aktivasyonudur (304). Bu durum yüksek dereceli ve metastatik karsinomlardaki 

nCLU’dan sCLU ekspresyonuna geçişi açıklamaktadır, ve belki de tümör 
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büyümesindeki CLU’nun rolü bu isoform yapıları arasındaki değişme ile ilgilidir 

(17). 

Apoptotik yolların multiple aktivatörler (örneğin: TNF, Fas ligand, Bax, ve 

p53) ve süpressörler (çeşitli growth faktörler, ve Bcl-2) tarafından regüle edildiği çok 

iyi bilinmektedir. Bu bağlamda, apoptotik kaskadın aktivatörü olan p53’ün, sCLU 

ekspresyonunu, MCF-7(meme ca) ve HCT116(kolon ca) hücrelerinde, CLU 

aktivatörlerini ve transkripsiyonunu baskılayarak süprese edebildiği düşünülmektedir 

(309). Ayrıca sCLU ekspresyonunun p53 tarafından down-regüle edildiği ve p53 

mutasyonlarında ya da hücrelerin bu tümör süpressör geni eksprese etmesinde 

bozukluk olan durumlarda nCLU fonksiyonlarında kayıp olduğu belirtilmiştir (310). 

CLU ekspresyonunun, hücrenin hayatta kalımı, proliferasyonu ve 

diferansiyasyonunun regülasyonuyla ilgili, “B-MYB” isimli transkripsiyon faktörü 

tarafından direkt olarak regüle edildiği bildirilmiştir (132). CLU regülasyonundaki 

bir diğer transkripsiyon faktörü, “NFκB”’dir NFκB aktivitesinin hücre sağkalımı, 

hücre hareketliliği, proliferasyon ve transformasyonunda oldukça önemli olduğuna 

inanılmaktadır. NFκB aktivitesi ile hücrelerdeki CLU ekspresyonu kaybı, 

proliferasyon ve kemorezistans ile tümör progresyonuna sebep olur (311). 

Ölümsüz insan prostat epitelyal hücrelerindeki CLU overekspresyonu, hücre 

siklusünün G0/G1 fazındaki hücrelerin yükselen birikimiyle sonuçlanır, burada CLU 

sanki hücre siklusünü kontrol eden bir gen gibi davranmaktadır. Hücre siklusu 

progresyonunu yavaşlatır ve DNA sentezini azaltır (78). CLU artmış ekspresyonu 

aynı zamanda LNCaP prostat hücrelerinde DNA hasarı artışına yol açar ve prostat 

kanseri gelişimini hızlandırır. Bunun H2O2 ile indüklenen membran hasarının 

inhibisyonu ile oluştuğu düşünülmektedir (20). Yüksek seviyedeki CLU 

ekspresyonunun farklı tipteki hücrelerde G1 hücre siklusunda arreste yol açtığı rapor 

edilmiştir (305). Bununla birlikte CLU ekspresyonunun hücre siklusu 

regülasyonundaki bütün fonksiyonları tamamen açık değildir. Gelecekte her iki CLU 

formuna da spesifik olan kısa etkili RNA’larla (siRNA) yapılacak çalışmaların, 

sebep-sonuç ilişkilerine açıklık getireceği ve bu yolla, hücre stresi ile ya da strese 
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bağlı olmaksızın, sCLU ve nCLU’nun hücre siklusü regülasyonundaki direkt 

etkilerinin ortaya konulacağı düşünülmektedir (305). 

Veriler CLU’nun DNA onarımında önemli fonksiyonu olduğunu 

desteklemektedir (312). İlginç olarak CLU, DNA bağımlı protein kinaz (DNA-PK) 

çift zincir kırıkları onarım kompleksiyle ilişkisi olan ilk stres ile indüklenebilir 

protein olarak tanımlanmıştır (305). 

Ku70 ve Ku80, non-homolog DNA çift zincir kırıklarının onarımından 

sorumlu DNA-PK kompleksinin iki komponentidir. nCLU proteini, Ku70’e bağlanır 

ve Ku80 ile beraber bir trimerik protein kompleksi oluşturur (305,313). sCLU’nun 

ise böyle bir özelliği yoktur. DNA-PK katalitik aktivite için DNA sonlanmalarına 

gereksinim duyan bir nükleer serin/treonin kinazdır. Seçici olarak lineer çift sarmal 

DNA sonlarına bağlanarak aktive edilir. CLU ekspresyonundaki artışın, Ku70/Ku80 

kompleksinin bütün hücreler içindeki DNA sonlarına bağlanmayı azaltması ile ilgili 

bulgular, nCLU’nun çift sarmal DNA onarımını direkt olarak etkilediğini 

göstermektedir. Bununla birlikte nCLU’nun DNA onarımındaki önemine karşın 

apoptozisi de indüklemesi açığa kavuşturulması gereken bir konudur (305). 

2.9.2 CLU, Hücre Matriks Oluşumu, Hücre Membranı Yeniden  

Yapılanması, ve Morfolojik Düzenleme 

MT6-matriks metaloproteinaz (MMP) nötrofiller ve bazı beyin tümörlerinde 

eksprese edilen ve nötrofil fonksiyonunda hayati rolü olduğu düşünülen bir enzimdir. 

MMP’ler ekstrasellüler matriksin çoğu komponentinin yıkımından sorumludur ve 

özellikle nötrofiller tarafından üretilen MT6-MMP’in invazyon ve hücrelerin 

inflamatuar bölgelere migrasyonunda ve/veya konak hücrede destrüksiyon 

gelişiminde önemli olduğuna inanılmaktadır. CLU’nun in vivo koşullarda MT6-

matriks metaloproteinaz’ın negatif regülatörü olduğu gösterilmiştir (314). Dokunun 

yeniden yapılanması ve apoptozisdeki CLU ekspresyonunun önemi kanser 

hücrelerinin yanı sıra diğer normal hücrelerde de (saç hücresi gibi) gösterilmiştir. Saç 

hücresi siklusunun büyüme fazı boyunca olan sCLU ekspresyonu, bu proteinin saç 

folikülünün tabakalarının korunmasında bir rolü olabileceğini göstermektedir (315). 
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Düz kas hücrelerinin büyüme siklusünün morfolojik değerlendirmesinde CLU 

mRNA ve proteininin artmış ekspresyonu saptanmıştır (316).  

Bu bulgular CLU’nun, çeşitli fizyolojik ve patolojik durumlar altında, hücre 

matriksi oluşumu, hücre membranı yapılanması ve morfolojik doku modülasyonunda 

önemli rolü olduğunu göstermektedir.  

2.9.3 Kanser Hücrelerinde CLU Ekspresyonunun Regülasyonu 

Tümör büyümesinin modülasyonundaki veya kanser tedavisindeki birçok 

farklı etken, kanser hücrelerinde CLU ekspresyonunu regüle eder.  

1,25-Dihidroksivitamin D3 (1,25(OH)2D3) veya analogları, çoğalmayı inhibe 

ederler ve kanser hücreleri de dahil olmak üzere çoğu hücrede apoptozisi indüklerler 

(26,309,317-319). Benign prostat hiperplazili hücrelerin, bir 1,25(OH)2D3 analoğu 

olan “BXL-628” ile tedavisinden sonra, hem sCLU ve hem de prostatik atrofik 

belirteç’ın ekspresyonunun arttığı gözlenmiştir. BXL-628 prostat hücre 

proliferasyonunu in vivo ve in vitro olarak inhibe eder (100). sCLU’nun LNCaP 

hücrelerindeki artmış ekspresyonu, H2O2 tarafından indüklenen membran hasarını 

inhibe etmek yoluyla, kanser gelişmesini hızlandırır (20). 

Tümoral hücre büyümesi için önemli olan proliferasyon ve diferansiyasyon 

süreçlerine aracılık eden çeşitli büyüme faktörleri de CLU ekspresyonunu etkilerler. 

Sinir büyüme faktörü (nerve growth factor) ve epidermal growth faktörün PC12 

prostat kanseri hücrelerinde CLU mRNA’yı indüklediği ve aktive ettiği gösterilmiştir 

(320).  

TGF-β1’nin tiroid epitelyal hücrelerinde sCLU proteini ve CLU mRNA 

ekspresyonunu artırdığı ve bu artışın TGF-β1 aracılı tirosit farklılaşmasının bir 

belirteci olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (201). TGF-β1’nin akciğer kanseri 

hücrelerinde de CLU gen ekspresyonunu indüklediği saptanmıştır (304). 
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2.9.4 Malign Tümörlerde CLU Ekspresyonu ve Bir Prognostik  

           Faktör Olarak Potansiyel Rolü 

İnsanda prostat, deri, pankreas, meme, akciğer, kolon tümörleri ve ayrıca 

özofageal skuamöz hücreli karsinom ve nöroblastom gibi farklı ve çeşitli 

malignitelerde sCLU ekspresyonundaki değişiklikler dökümente edilmiştir. Artık 

kanser hücrelerinde sCLU’nun primer fonksiyonunun anti-apoptotik olduğu kabul 

edilmektedir. Ancak sCLU’nun kanserde ekprese edilen tek form mu olduğu yoksa 

pro-apoptotik form olan nCLU’nun down-regülasyona mı uğradığına henüz kesin bir 

cevap bulunamamıştır (16). 

Güncel veriler, yüksek dereceli ve metastatik karsinomlardaki progresyonda, 

sCLU seviyelerinde yükselme ile beraber değişik oranlarda intrasellüler nCLU 

seviyelerinin tespit edildiğini göstermektedir (17). 

sCLU ekspresyonunun meme (321), kolon(17), akciğer (322) ve prostat 

(18,22,307,308) kanserlerinde, tümör gelişimi ve progresyonunda bir prognostik 

belirleyici olabileceği ve tedaviye direnç gelişimi ile güçlü ilişkisi olduğu 

bildirilmiştir. 

Prostat kanserinde sCLU ekspresyonu androjen rezistansı gelişmesiyle 

ilişkilidir ve bunun tedaviyle indüklenen hücre ölümüne karşı bir koruyucu ajan 

olduğu düşünülmektedir (20,321).  

Bununla birlikte bir kaç çalışmada bazı kanserlerde düşük sCLU seviyeleri 

tespit edilmiştir. Bu kanserler arasında non-melanom deri kanseri (323), özofageal 

skuamöz hücreli kanser (324), nöroblastom (311), prostat(303,325) ve pankreas 

kanserleri (326) sayılabilir. 

2.9.5 Malignitelerde Diagnostik Belirteç Olarak CLU 

Yapılan iki çalışmada sCLU’nun insan kolorektal kanseri (327) ve anaplastik 

büyük hücreli lenfomada (328) diagnostik bir belirteç olarak kullanılabileceği 

belirtilmiştir. 
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2.9.6 Malignitelerde Terapötik Hedef Olarak CLU 

Güncel bilimsel bulgular, sCLU ekspresyonunu hedef alan terapötik ajanların 

[antisense oligodeoksinükleotidler (AS ODN) ya da kısa tesirli çift sarmal RNA] 

CLU’yu baskılamak yoluyla, kanser tedavisinde umut verici araçlar olduğunu 

göstermektedir (301,329).  

Artık 67-80kDa sCLU protein formunun sitoprotektif olduğu kabul 

edilmektedir ve hücre hayatta kalım proteinlerinin ekspresyonlarının artırılması 

yoluyla tümör progresyonunu hızlandırdığı ve böylece kanser tedavisinde rezistans 

gelişimine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Birçok hücrede sCLU’nun apoptotik 

tetikleyicilerle up-regüle edilen stresle ilişkili sitoprotektif bir protein olduğu gün 

geçtikçe daha da açıklığa kavuşmuştur. Ayrıca sCLU aşırı eksprese edildiğinde bazı 

bilinmeyen mekanizmalarla rezistansa neden olmaktadır (21). sCLU ekspresyonunu 

baskılayarak kanser tedavisindeki rezistansın üstesinden gelmeye yönelik yeni tedavi 

stratejileri, sCLU’nun aşırı eksprese olduğu böbrek (330), prostat (331), kolon, 

meme (332), akciğer (27) ve mesane kanseri (29) gibi kanserlerin tedavisinde ilgi 

odağı olmuştur. sCLU ekspresyonunu durdurmayı hedefleyen yaklaşımların 

kemoterapotikler (15,333) ve radyoterapi(334) ile sitotoksisitesini artırdığı 

bildirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

MATERYAL ve METOD 

Çalışmamız retrospektif bir çalışma olup, 1 Ocak 1998 – 31 Aralık 2001 

tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Kliniği’ne 

başvuran ve mesane tümörü tanısıyla transüretral mesane tümörü rezeksiyonu (TUR-

MT) uygulanarak patolojik tanıları kasa invaze olmayan ürotelyal karsinom olarak 

rapor edilen hastalar çalışmaya dahil edildi.  

Çalışmaya Alınma Kriterleri: 

1. Hastalara mesane kanseri ön tanısıyla transüretral rezeksiyon yapılması ve 

patolojik değerlendirmesinde kasa invaze olmayan ürotelyal karsinom tanısı 

verilmiş olması 

2. Hastaların en az 1 yıllık klinik izlem verilerinin mevcut olması 

3. Patoloji arşivindeki parafin bloklardaki dokuların incelenmesinde, hazırlanan 

kesitlerin düzgün olması, tümörlü dokuların izlenmesi, tüm hücre 

katmanlarının net olarak ayırt edilebilmesi ve her olguda evrelemeye elverişli 

dokunun bulunması 

4. Hastanın takip ve tedavisinin düzenli yapılmış olması ve takip sürecindeki 

nüks ve progresyonlardaki patolojik tanılarının eksiksiz olması 

Çalışmadan Dışlanma Kriterleri: 

1. Parafin kesitlerinde tümör dokusunun olmaması, tüm hücre katmanlarının 

görülmemesi veya evrelemeyi engelleyecek artefaktların olması (yaygın koter 

artefaktı gibi) 

2. İlk tanı anında patolojik tanısında kas invazyonu görülmesi 

3. Hastaların 1 yılın altında klinik izlem verilerinin olması 

4. Hastanın eksik veya düzensiz tedavi alması, takip ve tedavinin herhangi bir 

nedenle aksaması 

5. Hastanın dosya bilgilerinde eksiklik olması  

 



01 Ocak 1998 – 31 Aralık 2001 tarihleri arasında mesane tümörü tanısı 

konulmuş toplam 138 hastadan parafine gömülü blokları yeterli olan 71 hasta seçildi.  

Hastaların dosya taramasında 9 hastanın takip süresinin 1 yıldan az olması, 8 

hastanın bilgilerinde eksiklik olması, histopatolojik incelemede 3 hastanın 

kesitlerinde tümör dokusunun olmaması, 1 hastaya ait kesitte kas invazyonu olması 

ve 4 hastaya ait kesitlerdeki dokuların artefaktlı olması nedenleriyle toplam 25 hasta 

çalışma dışı bırakıldı. Toplam 46 hasta değerlendirmeye alındı. 

Histopatolojik Değerlendirme: 

Hastalara ait patoloji bloklarından hazırlanan 4 mikron kalınlığındaki kesitler 

önce Hematoksilen ve Eozin ile boyanarak ışık mikroskopunda histopatolojik olarak 

değerlendirildi, tümörün patolojik evre ve derecesi belirlendi (Şekil 3.1). 

İmmünohistokimyasal çalışma için uygun olan vakalar seçildikten sonra, uygun 

vakalara ait kesitlerde immünohistokimyasal yöntemle sitoplazmik CLU 

ekspresyonu değerlendirildi ve CLU ekspresyonunun hastanın prognozu üzerinde 

etkisinin olup olmadığı istatistiksel yöntemlerle araştırıldı. 

 

Şekil 3.1: Düşük dereceli ürotelyal karsinom örneği (Hematoksilen ve Eozin, x200) 
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İmmünohistokimyasal Çalışma: 

Patolojik inceleme için %10’luk tamponlu formalinle fikse edilmiş parafine 

gömülü blokların üç farklı seviyesinden 4µm kalınlığında üç farklı lama kesit alındı 

ve kesitler xylene ile deparafinize edilip, etil alkolle dehidratasyon yapıldı. Her olgu 

için bir kesit rutin histopatolojik inceleme amacıyla Hematoksilen Eozin ile boyandı. 

Diğer kesitler ise deparafinizasyondan sonra oda sıcaklığında PBS (fosfatla 

tamponlanmış salin solüsyonu, pH:7,4) ile üç kez yıkanıp endojen peroksit 

inaktivasyonu için 30 dakika süreyle %0,3 hidrojen peroksitli metanolün içine 

daldırıldı.  %1 keçi serumu ve %1 sığır albumini içeren PBS ile bloklama 30 dk 

süreyle uygulandı. Takiben (1:100, tavşan anti-human CLU-α/β (H-330) poliklonal 

antibody, Santa Cruz, CA, USA) ile oda sıcaklığında 1 saat bekletildi. PBS ile 

yıkamadan sonra, chromogen 3,3′- diaminobenzidin (DAB; DAKO Liquid DAB-

Substrate- chromogen K-3466, CA, USA) ve 0.03% hidrojenperoksit ile peroksidaz 

aktivitesinin yeri belirlendi. Daha sonra kesitlere hematoksilen ile zıt boyama 

yapıldı.  

Hastaların klinik bilgileri konusunda önceden bilgilendirilmemiş olan bir 

uzman patolog dijital ışık mikroskopu (Leica, DM4000B, Leica-micro- systems, 

Wetzlar, Germany) kullanarak immünreaktiviteyi değerlendirdi. Sitoplazmadaki 

kahverengi boyanma CLU için “pozitif” (Şekil 3.2a ve 3.2b) sitoplazmada hiç 

boyanma olmaması “negatif”olarak kabul edildi (Şekil 3.3). Her olgunun üç seri 

kesitindeki negatif ve pozitif hücre sayıları kaydedildi. Takiben olgulardaki CLU 

pozitif tümör hücrelerinin toplam tümör hücrelerine oranı hesaplanarak her olgu için 

“CLU ekspresyonu yüzdesi” belirlendi.  



 

Şekil 3.2a: CLU ile intrasitoplazmik pozitif boyanma (x40)  

 

          

Şekil 3.2b: CLU ile intrasitoplazmik pozitif boyanma (x200) 
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Şekil 3.3: CLU negatifliği (x200) 

 

Hastaların değerlendirmeye alınan klinik verileri yaş, cinsiyet, ilk tanı 

anındaki patolojik evre ve derece, nüks ve progresyon süreleri, nüks ve progresyon 

anındaki patolojik evre ve derece, ek tedavi alıp almadığı, toplam takip süresi ve eğer 

varsa ölüm sebebi olarak tanımlandı. Çalışmaya alınan hastaların tedavileri sırasında 

tümörleri progresyon gösterip KİMK haline gelenlerde toplam takip süresi, evre 

T2’ye kadar geçen süre olarak değerlendirildi. Tanı konulduktan sonraki ilk 

sistoskopi kontrolünde saptanan tümör kasa invaze tümör ise, bu durum da 

“progresyon” olarak tanımlandı.  

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, ortalamaların 

karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t-testi, kategorik değişkenlerin 

karşılaştırılmasında ki-kare önemlilik testleri kullanıldı. Çok değişkenli analizlerde 

spearman’s korelasyon testi kullanıldı. İstatistik analizlerde SPSS for Windows 

Version 14.0 programı kullanıldı ve %95 güven aralığında p<0.05 değeri istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi.  
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BULGULAR 

Araştırmaya alınan mesane kanserli olgular toplam 46 kişiydi. Olguların 

%76,1’i (35) erkek, %23.9’u (11) kadındı. Yaş ortalamalası 65,5±9,3 yıl (38-85) idi. 

Yaş grupları değerlendirildiğinde olguların %60,9’u (n=28) 65 yaş ve üzerindeydi 

(Tablo 4.1). 

Olguların ortalama takip süreleri 45,7 ±34,4 ay (median 45) olup en kısa takip 

süresi 1 ay, en uzun takip süresi 120 aydı. Takip süresi içerisinde 46 olgunun 

%23,9’u (n=11) mesane kanseri dışı nedenlerle, %2,2’si ise (n=1) mesane kanseri 

nedeniyle ölmüştü. 

Tablo 4.1: Olguların bazı sosyodemografik özelliklerine göre dağılımları 

Sosyodemografik 

Özellikler 
Sayı (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet   

  Kadın 11 23,9 

  Erkek 35 76,1 

  Toplam 46 100,0 

Yaş Grupları   

  < 65 yaş 18 39,1 

  ≥ 65 yaş 28 60,9 

  Toplam 46 100,0 

Mesane kanserlerinin patolojik tanılarına göre dağılımları 

değerlendirildiğinde %8,7’si (n=4) TaG1, % 13,0’ü (n=6) TaG2, %8,7’si (n=4) 

T1G1, %34,8 (n=16) T1G2, %34,8 (n=16) T1G3 idi (Tablo 4.2). 

Olguların CLU yüzde ortalamaları 43,6±29,8 (ortancaları 47,5) iken en düşük 

CLU yüzdesi 0,  en yüksek CLU yüzdesi 95 idi. Olguların %43,5’inde (n=20) CLU 

yüzdesi 50 ve üzerindeydi (Şekil 4.1; Tablo 4.2). 



 
Şekil 4.1 : %30 oranında sitoplazmik CLU pozitifliği saptanan olgudaki pozitifliğin daha yoğun   

                 olarak izlendiği bir alan (x200) 

 

 
Tablo 4.2: Olguların mesane kanseri patoloji sonucuna ve CLU yüzdesine göre dağılımları 

İlk Patoloji Sonucu Sayı (n) Yüzde (%) 

  TaG1 4 8,7 

  TaG2 6 13,0 

  T1G1 4 8,7 

  T1G2 16 34,8 

  T1G3 16 34,8 

Toplam 46 100,0 

CLU Yüzdesi   

  < 50 26 56,5 

  ≥ 50 20 43,5 

Toplam 46 100,0 
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Erkek olguların CLU ekspresyonu yüzde ortalamaları kadın olgulara göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazlaydı (p<0,05; Tablo 4.3). 

Tablo 4.3: Olguların cinsiyetleri ile CLU ekspresyonu yüzde ortalamalarının karşılaştırılması 

CLU yüzdesi 
Cinsiyet 

N (%) Ortalama Sd 
t p 

Erkek 35 (%.76) 48,29 30,07 

Kadın 11 (%24) 28,82 24,82 
2,15 0,044 

Sd: Standart deviasyon 

Yaşları 65 yaş ve üzerinde olan olguların CLU ekspresyonu yüzde 

ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazlaydı (p<0,05; Tablo 4.4) 

Tablo 4.4: Yaş grupları ile CLU ekspresyonu yüzde ortalamalarının karşılaştırılması 

CLU yüzdesi 
Yaş grupları 

N (%) Ortalama Sd 
t p 

< 65 yaş 18 (%39) 32,89 28,03 

≥ 65 yaş 28 (%61) 50,54 29,39 
2,05     0,048 

Patolojik tanısı T1 olan grubun CLU ekspresyonu yüzde ortalamaları Ta 

olanlara göre anlamlı düzeyde istatistiksel fazlalık göstermiyordu (p>0,05;Tablo 4.5).  

Tablo 4.5: Patolojik tanı ile CLU ekspresyonu yüzde ortalamalarının karşılaştırılması 

CLU yüzdesi 
Patolojik tanı 

N (%) Ortalama Sd 
t p 

Ta 10 (%21,7) 28,70 25,63 

T1 36 (%78,3) 47,78 29,92 
2,00 0,062
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Olguların izlem sırasında ilk kontrollerinde 30’unda (%65,2) nüks, 9’unda 

(%19.6) evre T2’ye progresyon görüldü. 7 hastada uygulanan intravezikal tedavilerle 

nüks gözlenmedi (Tablo 4.6). İlk kontrolde progresyon gösteren bu 9 hastanın CLU 

yüzdesi ortalama 49,4 (5-90), ortanca 70 idi. Hastaların 7’si erkek, 2’si kadındı. 

Kadın hastalardaki CLU yüzdesi 10 ve 30 olup, erkek hastaların ortalama CLU 

yüzdelerine (57,9) göre düşüktü.  

Tablo 4.6: Olguların ilk kontrolleri sırasında karşılaşılan nüks ve progresyon durumlarına göre 
dağılımları 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

Nüks 30 65,2 

Progresyon 9 19,6 

Tümörsüz 7 15,2 

Toplam 46 100,0 

Nüks göstermiş olan 30 hastanın takibinde 16 hastada progresyon geliştiği 

saptandı. Sonuç olarak, toplam 25 hastada progresyon geliştiği izlenmiş olup 

bunlardan 4’ünün (%16) Ta, 21’inin (%84) ise T1 tümör olduğu görüldü. Progresyon 

gelişen hastaların 15’inde (%60) tümörün kasa invaze hale geldiği (evre T2) 

belirlendi. Kasa invaze hale gelen tümörlerin 12’sinin ilk patolojik tanıları T1G3 

iken diğer 3’ünün T1G2 olduğu tespit edildi. Evre T2’ye progresyon gösteren 

hastalarda ortalama CLU yüzdesi 54,33 (5-95, ortanca 70) iken diğer hastalarda 

38,45 (0-80, ortanca 40) olarak hesaplandı. Kasa invaze hale gelen tümörlerin CLU 

yüzdeleri, kas invazyonu görülmeyenlere göre daha fazlaydı; ancak bulgular 

istatistiki olarak anlamlı değildi (p=0,12).  

Kasa invaze hale gelen 15 olgudan 13’üne radikal sistektomi uygulandı. 

Hastalardan birine kas invazyonu saptandıktan sonra takipten çıkması nedeniyle ve 

diğerine mesane kanseri dışı ölüm (serebrovasküler olay) sebebiyle radikal 

sistektomi yapılamadı. Sistektomi yapılan 13 hastanın ortalama takip süresi 25 ay idi. 

Sistektomi sonrasında yapılan patolojik evrelemede 5 hastanın (%38) evresinde 

yükselme olmaz iken (pT2), 4 hastada (%31) pT3 ve 4 hastada (%31) pT4 tespit 

edildi. Evresinde değişme gözlenmeyen (pT2) hastalardaki ortalama CLU yüzdesi 29 
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iken, evrede yükselme görülen (pT3 + pT4) hastaların ortalama CLU yüzdeleri 61,88 

olarak hesaplandı. Evresinde yükselme tespit edilen hastalardaki CLU yüzdeleri, 

yükselme olmayan gruba göre belirgin olarak fazla olmasına rağmen istatistiki olarak 

anlamlı sonuç elde edilemedi (p=0,09). 

Olguların sosyodemografik özellikleri ile nüks olup olmaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05; Tablo 4.7).  

Tablo 4.7: Olguların sosyodemografik özellikleri ile nüks varlığının karşılaştırılması 

Nüks  

Var N (%) Yok N (%) 
×² P 

Cinsiyet   

Kadın 7 (77,8) 2 (22,2) 

Erkek 23 (82,1) 5 (17,9) 

0,08* 1,00 

Yaş   

< 65 yaş 11 (78,6) 3 (21,4) 

≥ 65 yaş 19 (82,6) 4 (17,4) 

0,09* 1,00 

* Fisher’in kesin ki-kare değeri                      ** Pearson ki-kare değeri 

Nüks varlığı ile CLU ekspresyonu yüzde ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark yoktu. (p>0,05; Tablo 4.8). 

Tablo 4.8: Nüks varlığı ile CLU ekspresyonu yüzde ortalamalarının karşılaştırılması 

CLU yüzdesi 
Nüks 

N (%) Ortalama Sd 
t p 

Var 30 (%81,1) 45,17 28,33 

Yok 7 (%18,9) 29,57 27,62 
1,33 0,21 
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Olguların sosyodemografik özellikleri ile progresyon olup olmaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05; Tablo 4.9).  

Tablo 4.9: Olguların sosyodemografik özellikleri ile progresyon varlığının karşılaştırılması 

Progresyon  

Var N (%) Yok N (%) 
×² p 

Cinsiyet   

Kadın 6 (54,5) 5 (45,5) 

Erkek 19 (54,3) 16 (45,7) 

0,00* 1,00 

Yaş   

< 65 yaş 8 (44,4) 10 (55,6) 

≥ 65 yaş 17 (60,7) 11 ( 39,3) 

1,17** 0,37 

* Fisher’in kesin ki-kare değeri;  ** Pearson ki-kare değeri; ×²: Ki-kare testi 

Progresyon gösteren olguların CLU ekspresyonu yüzde ortalamaları, 

progresyon göstermeyen olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı olarak fazla 

bulundu (p<0,05; Tablo 4.10). 

Tablo 4.10: Progresyon varlığına göre olguların CLU ekspresyonu yüzde ortalamalarının 
karşılaştırılması 

CLU yüzdesi 
Progresyon 

N (%) Ortalama/ortanca/alt-üst) Sd 

t p 

Var 25 (%54,3) 53,20/70/0-90 30,47 

Yok 21(%45,7) 32,24/25/5-80 25,27 
2,55 0,01 

 



CLU yüzdesi ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir zayıf korelasyon 

bulundu (0,2< r < 0,4 ; p<0,05 ; Şekil 4.2). 

60 

 

 Şekil 4.2: CLU yüzdesi- yaş serpme grafiği (r=0,30 ; p=0,042) 
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CLU yüzdesinin ilk tanı anından nüks ve progresyon gelişinceye kadar geçen 

süreler ve toplam nüks ve progresyon sayıları ile korelasyonları değerlendirilmiş 

olup istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). 

Çok değişkenli analizde yaş, cinsiyet, ilk tanı anındaki patolojik evre ve 

derece, ilk tanı anındaki CLU yüzdesi, nüks ve progresyon süreleri, nüks ve 

progresyon anındaki patolojik evre ve derecenin prognoz için bağımsız prediktif 

faktör olmadığı görüldü (p>0,05). 
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TARTIŞMA 

 Mesane kanserlerinin %90-95’ini ürotelyal karsinomlar oluşturur (1). 

Ürotelyal karsinomların %75-80’i tanı anında kasa invaze olmayan tümörlerdir (2).  

KİOMK’nin  ilk tanı anında  %70’i Ta, %20’si T1 ve %10’u CIS (CIS)’dur (3).  

KİOMK tedavisinde amaç, tümör progresyonunu ve hastalığa bağlı ölümü 

önlemek, tümör nüksünü ve ilave tedavi ihtiyacını (sistoskopi, TUR-MT, intravesikal 

terapi gibi) ve bu tedavilere bağlı gelişebilecek morbiditeyi azaltarak mesane 

fonksiyonlarını korumaktır (10).  

KİOMK’nin kabul görmüş tedavi protokolü TUR-MT ve takiben intravesikal 

kemoterapi veya immunoterapiden oluşur (4-9). Genel olarak bakıldığında makroskopik 

tümörlere uygulanan TUR ve bunu takiben verilen intravesikal terapi sonrasında tedaviye 

cevap %70-80’lere yaklaşmaktadır (9,335,336). Bununla birlikte nüks ve progresyonsuz 

hayatta kalım oranları yüzeyel tümörün klinik evresine göre değişmektedir. KİOMK 

CIS’ten papiller Ta tümörlere ve lamina propria invazyonu olan T1 tümörlere kadar 

oldukça geniş ve birbirinden farklı tümörleri içerir. KİOMK’nin doğal seyrini kestirmek 

bu gruptaki tümörlerin heterojenitesinden dolayı oldukça güçtür. Bu tümörler için 

ortalama nüks oranı %75, progresyon oranı ise %15-20 arasında bildirilmektedir. Saf 

CIS saptanan hastalarda BCG terapisi sonrası 8 yıllık nükssüz ve progresyonsuz hayatta 

kalım oranları sırasıyla %40 ve %70’tir (337). Ta papiller tümörü olan hastalarda ise 

%60-70 nüks ve %15 progresyon izlenmektedir (338,339). T1 tümörler değişken ve 

kestirilemeyen biyolojik potansiyele sahip olan, çoğunlukla yüksek dereceli, 

progresyon ve metastaz için yüksek risk taşıyan tümörlerdir (337,340-342). T1G3’lü 

hastalardaki en önemli prognostik faktör eşlik eden CIS varlığıdır. Beraberinde CIS 

görülmeyen T1G3’lü hastaların 1. ve 5. yıldaki progresyon olasılıkları sırası ile %10 

ve %29 olarak belirtilmiştir. T1G3 ve CIS birlikteliğinde bu oran sırasıyla %29 ve 

%74 olarak bildirilmiştir (343). Yapılan retrospektif araştırmalarda T1 ürotelyal 

karsinomlu hastaların %5-30’unda mesane kanserine bağlı ölüm bildirilmiştir. 

Veriler bu tümörlerin mortalite potansiyelini vurgulamaktadır. Bu hastaların hemen 

hemen tamamı, basit lokal progresyon sonucunda değil metastatik hastalık sonucu 

hayatını kaybetmektedir (13). Lamina propria tabakası, kan ve lenfatik damarlardan 
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oldukça zengindir. KİMK olan hastaların büyük çoğunluğunda lamina propriadaki 

lenfovasküler damarlar tutulmuştur. Bu bulgu mikrometastatik hastalık riskini 

belirgin derecede artırmaktadır. Bu yüzden mikrometastatik hastalık gelişmeden 

mesane kanserini ortadan kaldırmak hayati önem taşımaktadır (344-346).  

Sylvester ve arkadaşları, toplam 2596 KİOMK hastasını kapsayan 7 EORTC 

çalışmasında nüks ve progresyonu predikte etmek amacıyla 6 klinik ve patolojik 

faktörü [nüks sıklığı, tümör derecesi, invazyon derinliği (evre), tümör sayısı (çok 

odaklılık), tümör boyutu ve CIS birlikteliği] değerlendirmeye almış ve bu faktörlere 

göre bir skorlama sistemi düzenlemiştir. Buna göre 1. yıldaki nüks oranları %15-61 

arasında değişmekte iken, progresyon oranları %1-17 olarak bildirilmiştir. 5. yıldaki 

nüks oranları ise % 31-78 arasında ve progresyon oranları % 1-45 olarak 

belirtilmiştir (202). Çalışma klinisyenlere takip ve tedavi açısından yol gösterici 

olmasına rağmen, hala bazı hasta gruplarında hangi tedavi yaklaşımına karar 

verileceği konusunda kuşkular devam etmektedir. Bu çalışmada yer verilmeyen 

ancak KİOMK hastalarının seyrini kestirmekte faydalı oldukları gösterilmiş olan 

başka histopatolojik faktörler de bulunmaktadır. Bunlar arasında lenfovasküler 

invazyon varlığı (10,347), mikropapiller mesane kanseri görülmesi (14,348), 

prostatik mukoza ve kanallara yayılan tümör varlığı ve lamina propria derinliği 

(200,349-352) sayılabilir. 

Mesane kanseri hastalarının prognozlarını kestirmek amacıyla biyolojik 

araştırma laboratuarlarında tümör dokusu, idrar veya kan örnekleri kullanılarak 

ELISA, reverse transkriptaz PCR, floresans in situ hibridizasyon ve 

immunohistokimya teknikleriyle yapılan moleküler ve genetik çalışmalar sonucunda 

her geçen gün mesane kanseri ile ilgili yeni belirteçler bulunmaktadır (13,353). 

Gen ekspresyonu microarray’lerinin (gen çipi) kullanımıyla mesane 

kanserinin evre, derece, progresyon ve metastaz yapma olasılıkları 

kestirilebilmektedir. Genomik instabilite üzerinde yapılan çalışmalar da prognozu ön 

görmek açısından oldukça yararlı bilgiler vermektedir, bununla birlikte genomik 

instabilitenin etkinliği gen ekspresyonundan daha düşük görünmektedir (354).   
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Bugüne kadar yapılan çalışmalarda mesane kanserinde prognozu predikte 

edebilecek belirteçlerden en değerlileri Ki-67 (355,356), fibroblast büyüme faktörü 

reseptörü-3 (FGFR-3) (357), vasküler epidermal büyüme faktörü (VEGF) (358,359), 

gen hipermetilasyonları (360-362), survivin (276,363), epidermal büyüme faktörü 

reseptörü (EGFR)(228), hücre siklusü belirteçleri (364-366); E-Cadherin / kateninler 

(215,216); N-Cadherin (217); timidin fosforilaz (TF-Platelet Derived Endotelial 

Growth Factor) (367), NMP-22 (368) ve Cox-2 (369,370) olarak sıralanabilir. Fakat 

araştırmalar şu ana kadar hiç bir moleküler belirtecin sistoskopiyle yer değiştirecek 

duyarlılık veya özgüllüğe sahip olmadığını göstermiştir (353,354,371-373).  

P53 geninin hücre proliferasyonu, apoptozis ve genetik stabilitenin 

kontrolünde temel rolü bulunmaktadır. İmmunohistokimyasal tekniklerle nukleus 

içinde p53 overekspresyonu saptanılması, p53 mutasyonu için bir işaret olarak kabul 

edilmiştir. Mesane kanserindeki moleküler belirteçler arasında en fazla araştırma 

konusu olmuş olanı p53’tür.  Malats ve arkadaşları p53’ün mesane kanserinde nüks, 

progresyon ve mortaliteyi predikte etmedeki rolünü ortaya koymak amacıyla      

1993-2003 yılları arasında yayınlanmış olan 698 orijinal makaleyi taramış ve 10026 

mesane kanserli hastayı kapsayan toplam 117 araştırma üzerinde bir metaanaliz 

yapmışlardır (374). 72 (%62) çalışmanın Avrupa’da, 23’ünün (%16) A.B.D’de, 

19’unun (%16) Asya’da ve 4’ünün(%3) dünyanın diğer yerlerinde yapıldığı bildirilen 

çalışmaların meta-analizinde ortalama takip süresi 5,5 yıl olarak belirtilmiştir. 

Hastaların ortalama yaşı 66,1 olup bunların %82’si erkektir. Sadece 15 çalışmanın 

(%13) prospektif olduğu bildirilmiştir. 3 çalışmanın (%3) sadece KİOMK olgularını, 

9’unun (%8) sadece KİMK olgularını ve diğer 105’inin (%90) bütün tümör 

evrelerindeki olguları kapsadığı ve bütün olgulardan %76’sının yüksek dereceli 

tümörü olduğu rapor edilmiştir. 6609 (%66) hastanın KİOMK ve 3417 (%34) 

hastanın KİMK olduğu bildirilmiştir. Çalışmaların %20-25’inde cinsiyet ve yaş gibi 

sosyodemografik bilgilerin eksik olduğu görülmüştür. P53 mutasyonu tespitinde 112 

(%96) çalışmada immunohistokimyasal yöntemler kullanılırken, 5’inde (%4) 

moleküler analiz yapılmıştır. 70 çalışmada nüks, 42 çalışmada progresyon, 62 

çalışmada mortalite, 10 çalışmada kemoterapiye cevap ve 4’ünde radyoterapiye 

cevap değerlendirilmiştir. 18 çalışmada (%16) sonuçlar yalnızca istatistiki testlerle 

ilişkilendirilmiş olup bunlarda hayatta kalım analizi yapılmamıştır. Sadece 62 
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çalışmada çok değişkenli analiz yapılmış olup bunların birkaç tanesinde riskin 

sağkalım üzerindeki etkileri (hazard ratio) belirtilmiş ve sadece 27’sinde %95 güven 

aralığı bildirilmiştir. Çalışmaların büyük çoğunluğunda p53’teki değişiklikler ile 

KİMK arasında bağlantı kurulmuştur. Bununla birlikte KİMK normal popülasyonda 

ortalama %25 gibi oranlarda görülmekte iken meta-analizde KİMK’li hastalara daha 

çok yer verildiği (%34) görülmüştür. Çok değişkenli analizler sonucunda p53’ün, 

tüm çalışmaların %27’sinde nüks, %50’sinde progresyon ve %29’unda mortalite ile 

belirgin olarak ilişkisi olduğu rapor edilmiştir (374). 

Garcia-Rojo ve arkadaşları 2008 yılında, p53’ün artmış ekspresyonu ve 

mesane kanserindeki prognostik önemini ortaya koymak amacıyla şu ana kadar 

yayınlanmış en geniş seri (1356 hasta) olan çok merkezli prospektif çalışmalarını 

açıklamışlardır. Çalışmanın sonucunda p53 ekspresyonu ile yüksek evre, yüksek 

derece, büyük tümör boyutu ve çok odaklılık arasında belirgin korelasyon olduğu 

bildirilmiştir. P53 overekspresyonunun %20’den fazla olduğu tümörlerde hastaların 

nüks, progresyon ve mortalite açısından anlamlı risk taşıdıkları belirtilmiştir. Bu 

çalışmadan elde edilen en önemli veri,  p53 ekspresyonunun KİOMK hastalarında 

prognozu yeterli düzeyde predikte edemediğidir (375). Bu bulgu daha önce yapılan 

bazı araştırma sonuçlarıyla çelişmektedir (129,376).  

Şu ana kadar tanımlanmış biyolojik belirteçler ümit verici gözükseler de, 

farklı çalışmalardan alınan birbirinden farklı sonuçlar,  bunların rutin klinik kullanım 

için hala uygun olmadığını ortaya koymaktadır (14). Son zamanlarda yapılan 

araştırmalarda CLU geni ekspresyonunun apoptotik hücre kaybı için bir belirteç 

olabileceği ortaya konulmuştur (18). CLU apoptotik hücre ölümü, hücre siklusü, 

DNA onarımı, hücre adezyonu, dokunun yeniden yapılanması, lipid transportu, 

membran recycling (geri dönüşümü), immun sistem regülasyonu gibi karsinogenez 

ve tümör büyümesi için önemli olan pek çok fizyolojik olayda rol almaktadır        

(15-17). CLUin artmış ekspresyonu çeşitli kanserlerde [böbrek (302),  prostat (20-

23,303), kolon(17), meme(25,26), akciğer(27), pankreas (326)] ve bazı dokularda 

[hipofiz adenomu (28,377)] rapor edilmiştir.  
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CLU up-regülasyonunun mesane kanseri gelişimi ve prognozundaki rolünü 

belirlemeye yönelik yapılan çalışmalar henüz çok kısıtlı sayıdadır. CLU 

ekspresyonunun mesanenin ürotelyal karsinomundaki tümör nüksü ve prognozu için 

prediktif bir faktör olup olamayacağının araştırıldığı ilk çalışma 2002 yılında Miyake 

ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. 89 mesane kanserli doku örneğinde Northern 

Blot yöntemiyle CLU mRNA ekspresyonuna bakılan bu çalışmada 29 hasta Ta, 14 

hasta T1, 24 hasta T2 ve 22 hasta T3 olarak tanımlanmıştır. Dansitometrik analiz 

sonucunda, normal ürotelyal dokuda ölçülenden +2 standart sapma yüksek olan CLU 

mRNA ekspresyonu güçlü ekspresyon olarak değerlendirilmiştir. KİMK’de CLU 

mRNA ekspresyonu seviyesi KİOMK’den 4 kat, normal ürotelyal epitelden 5 kat 

fazla bulunmuştur. Bununla birlikte KİOMK ile normal mesane dokusu örneğinde 

CLU ekspresyonu açısından anlamlı fark görülmemiştir. CLU mRNA 

ekspresyonunun cinsiyet, yaş, tümör boyutu ve sayısı ile arasında önemli bir ilişki 

görülmemiştir. Ancak patolojik evre ve derecenin CLU ekspresyonu ile yakından 

ilişkili olduğu belirtilmiştir. Hayatta kalım oranları güçlü CLU ekspresyonu olan 

hastalarda, zayıf ekspresyon izlenenlere göre belirgin olarak düşük bulunmuştur. 

Ayrıca komplet transüretral rezeksiyon yapılan KİMK’li hastaların nükssüz hayatta 

kalım oranlarının güçlü CLU ekspresyonu olan hastalarda daha düşük olduğu 

bildirilmiştir (32). 

Krüger ve arkadaşlarının KİMK nedeniyle radikal sistektomi yapılan 132 

hastanın tümör spesimenleri üzerinde, immunohistokimyasal yöntem kullanarak 

yaptıkları retrospektif çalışma, CLUin mesane kanserinde önemli bir prognostik 

belirteç olabilmesi yolunda oldukça değerli bilgiler sunmaktadır. 

İmmunohistokimyasal boyamaların multitissue array yöntemiyle (MTA) yapıldığı 

çalışmada CLU, p53 indeksi, Ki-67 antijen indeksi ve Her-2 antijenlerine bakılmıştır. 

118 vakanın 29’unda (%25) CLU ekspresyonu pozitif bulunmuştur. 113 vakada 

median Ki-67 indeksi %52, 105 vakada median p53 indeksi %24 olarak saptanmıştır. 

Her-2 immunreaktivitesi 111 tümörün 23’ünde (%21) 3+ (güçlü ekspresyon) olarak 

skorlanmıştır. Pozitif CLU ekspresyonu yüksek p53 indeksi ile korele olarak 

bulunmuştur; ancak diğer immunohistokimyasal veya klinikopatolojik değişkenlerle 

(Ki-67 antijen indeksi, Her2 skoru, yaş, cinsiyet, tümör derecesi, evresi, lenf nodu 

tutulumu) arasında istatistiki bir korelasyon görülmemiştir. Tek değişkenli analizde 
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CLU immunreaktivitesinin hastalıkla ilişkili hayatta kalım ile korele olduğu 

belirtilmiştir. Çok değişkenli analizde tümör evresi, nodal yayılım, Ki-67 antijen 

indeksi ve Her2 skoru tümörle ilişkili hayatta kalımda bağımsız prediktif faktörler 

olarak tanımlanmıştır. Yüksek p53 immunreaktivitesi olan mesane kanseri 

spesimenlerinde önemli oranda (%32)  CLU ekspresyonu olduğu görülmüştür. 

Düşük p53 immunreaktivitesi olanlarda ise CLU ekspresyonu düşük (%10) olarak 

tespit edilmiştir (378). Bugüne kadar yapılmış çalışmalar sonucunda P53’ün, mesane 

kanserinde ve özellikle KİMK’lu hastalarda prognozu predikte edebilecek en önemli 

belirteç olduğu ve bu çalışmadaki CLU-p53 uyumu göz önüne alındığında, CLUin 

güvenilir bir belirteç olabilme potansiyelinin araştırılmasının önemi ortaya 

çıkmaktadır.  

Luo ve arkadaşları 81 mesane kanserli olgudan alınan doku örneklerinde 

immunohistokimyasal yolla CLU ekspresyonuna bakmıştır. 81 olgunun 69’unda 

immunohistokimyasal değerlendirme yapılabilmiş ve 32(%46,4) olguda CLU 

proteini ekspresyonu görülmüştür. CLU ekspresyonunun kötü diferansiye (G3) 

tümörlerde %75, iyi diferansiye (G1-G2) tümörlerde %34.7 oranında gözlenirken; 

KİMK’de (T2-T4) %65,4, KİOMK’de (Ta-T1) %34,9 oranında tespit edilmiştir. 

CLU ekspresyonunun mesane kanserli hastalarda prognozla negatif korele olduğu 

belirtilirken; nükssüz yaşam sürelerinin CLU overekspresyonu olan hastalarda CLU 

ekspresyonu normal olan hastalara göre daha kısa olduğu rapor edilmiştir (31).  

Chen ve arkadaşlarının CLU ekspresyonunun mesanenin ürotelyal 

karsinomundaki tümör hücresi proliferasyonu ve apoptozis ile olan ilişkisini araştıran 

çalışmasında 87 ürotelyal karsinomlu olgudan alınan TMA’ler incelenmiştir. CLU ve 

Ki-67 proteini ekspresyonuna ve hücredeki apoptozis durumuna immunohistokimya 

ve TUNEL(terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated nick end-labeling) 

yöntemleriyle bakılmıştır. 87 ürotelyal karsinom’un 37’sinde(%43) CLU 

overekspresyonu gözlenmiş olup, tümör evresi ve derecesiyle CLU ekspresyonu 

arasında belirgin ilişki olduğu görülmüştür. CLU ekspresyonu sıklığı kötü 

diferansiye tümörlerde (G3) %71, ileri evre tümörlerde (T2-4) %62 olarak 

bulunurken, iyi diferansiye tümörlerde (G1-2) %29 ve erken evre tümörlerde (Ta-T1) 

%28 olarak saptanmıştır. Ek olarak CLU ekspresyonuyla tümör apoptotik 
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indeksi(AI) arasında önemli bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Artmış CLU 

ekspresyonu gözlenen ürotelyal karsinomların %57’sinde düşük AI, normal CLU 

ekspresyonu gözlenen tümörlerin %72’sinde yüksek AI tanımlanmıştır. Fakat CLU 

ve Ki-67 ekspresyonu arasında anlamlı korelasyon görülmemiştir. Sonuç olarak, 

artmış CLU ekspresyonunun mesane kanserinde tümör diferansiyasyonu ve invazyon 

derinliği ile doğru, tümörün apoptotik indeksiyle ters orantılı olduğu belirtilmiştir 

(30). 

Stejskal ve arkadaşları 43 mesane kanserli ve 50 benign ürolojik hastalığı 

olan toplam 93 hastada idrar ve serum CLU konsantrasyonlarını değerlendirmiştir. 

Serum ve idrar CLUini saptamak için ELISA yöntemi kullanılan bu çalışmada 

mesane kanserli olgulardaki serum ve idrar CLU seviyeleri belirgin bir şekilde daha 

yüksek bulunmuştur. Mesane kanseri tanısında serum CLU seviyeleri ile %73 

duyarlılık ve %55 özgüllük gözlenirken, idrarda CLU seviyeleri bakılması ile %49 

duyarlılık ve %92 özgüllük sağlandığı görülmüştür (379). 

KİMK’de tedaviye rezistan fenotip gelişmesinde CLUin rolü olduğu, hücre 

ölümünün akut fazında CLU ekspresyonunun arttığı ve bunu baskılamanın insan 

mesane kanseri hücrelerinde apoptozise olan duyarlılığı artırdığı belirtilmektedir. 

Buradan yola çıkarak mesane kanserinde CLU genini hedef alan  CLU anti-sense 

ODN(oligodeoxynucleotide) teknolojisini kullanarak kemoterapi 

[cisplatin(29,34,36); gemcitabin(37)] ve radyoterapinin (38) etkinliğinin 

artırılabileceğini bildirilen çalışmalar bulunmaktadır.  

Şu ana kadar CLU ile mesane kanseri arasındaki ilişkinin ortaya konulduğu 

ve artmış CLU ekspresyonunun mesane kanserli hastalarda prognoz üzerindeki 

prediktif değerinin araştırıldığı toplam 5 makale (30-32,378,379)  bulunmaktadır. 

Bütün çalışmalar retrospektif olup, 1 çalışmada (378) sadece KİMK’li hastalar 

araştırmaya katılırken, 3 çalışmada (30-32) bütün evrelerdeki mesane kanserli 

hastalar araştırmaya dahil edilmiştir. 1 çalışmada (379) ise mesane kanserli hastaların 

patolojik evreleriyle ilgili bilgi verilmemiştir. Bizim çalışmamız KİOMK hastalarını 

kapsamaktadır.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Stejskal%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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CLU ekspresyonuna 3 çalışmada (30,31,378) immunhistokimyasal yöntemle, 

1’inde Northern Blot yöntemiyle (32) ve diğerinde de (379) kan ve idrar analizleriyle 

bakılmıştır. İmmunohistokimyasal yöntem kullanan 3 çalışmada da dokular TMA 

yöntemiyle hazırlanmıştır. Bizim araştırmamızda ise formalinle fikse edilmiş 

parafine gömülü bloklardan elde edilen kesitler üzerinde immunohistokimya çalışma 

yapılmıştır. Bilindiği gibi TMA yöntemi birçok dokunun tek bir kesitte 

incelenmesine fırsat tanımaktadır. Bu yöntem sayesinde laboratuar çalışmaları hız 

kazanmış ve araştırma maliyetleri de düşmüştür. Ancak TMA yöntemiyle materyal 

elde edilirken hücre morfolojisinde ve dokunun yapısında bazı bozulmalar 

olabilmektedir. Ayrıca, TMA yönteminin önemli bir dezavantajı da bazen küçük bir 

odaktaki tümörün net olarak ortaya konulmasındaki zorluktur (380). Bu yöntemin 

duyarlılığı mesane kanseri gibi mukozal tümör invazyonu açısından oldukça 

heterojenite gösteren tümörlerde tartışmaya açıktır.  Kruger ve arkadaşları 

immunohistokimya çalışmalarında “fare monoklonal antibody-7D1)” (1:50 dilüe 

edilmiş; Novo-castra, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom) kullanmışlardır. 

Bizim çalışmamızda ise tavşan anti-human CLU-α/β (H-330) poliklonal antibody 

(1:100 dilüe edilmiş, Santa Cruz, CA, USA) kullanılmıştır. 

 İmmunohistokimyasal analiz yapılan çalışmalar arasında CLU 

immunreaktivitesi değerlendirilirken Kruger ve arkadaşları %10 veya altı tümör 

hücresi boyanırsa “negatif”; %10 dan fazla tümör hücresi boyanırsa “pozitif” skor 

kullanmışlardır (378). Diğer iki çalışmada (30,31) ve bizim çalışmamızda ise 

olgulardaki CLU pozitif tümör hücrelerinin toplam tümör hücrelerine oranı 

hesaplanarak her olgu için “CLU ekspresyonu yüzdesi” belirlenmiştir. Biz doku elde 

edilmesi, antikor kullanımı, değerlendirme aygıtlarının ve skorlama sisteminin 

seçimi gibi konuların standardizasyonu ile daha sağlıklı ve öngörü değeri yüksek 

sonuçlar elde edilebileceğini düşünmekteyiz. 

CLUin yaşlanma ve yaşlanmaya bağlı hastalıkların gelişiminde rolü olduğu 

belirtilmektedir (381). Farelerde yaşlanmayla beraber böbrek (382) ve prostatta (383) 

CLU glikoproteini biriktiği rapor edilmiştir. İnsanlarda hipofiz bezinde yaşa bağlı 

CLU artışı gözlendiğini bildiren makaleler bulunmaktadır (28,377). İnsanlarda çeşitli 

kanserlerde [hepatosellüler karsinom (384), serviks adenokarsinomu (385), renal 
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hücreli karsinom(386)] yaş ve cinsiyet ile CLU ekspresyonu arasındaki ilişkiler 

araştırılmış, ancak anlamlı bir korelasyon olmadığı görülmüştür. Yaş ve CLU 

ekspresyonu arasında bağlantı olduğunun ortaya konulduğu iki çalışma 

bulunmaktadır. Çalışmalardan birinde hipofiz adenomlarında ve adenohipofizde 

yaşlanmayla beraber CLU ekspresyonunda anlamlı artış olduğu gösterilmiştir (28) 

artış rapor edilmiştir. Bununla birlikte yaş, cinsiyet ve CLU ekspresyonu ile hayatta 

kalım arasında anlamlı ilişki gözlenmediği belirtilmiştir (326). Mesane kanseriyle 

ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalarda (30-32,378) yaş ve cinsiyet gibi 

sosyodemografik özellikler ile nüks, progresyon ve hastalıksız sağkalım gibi 

prognostik faktörler ve CLU ekspresyonu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda ise ≥65 yaş olan hastalar ve erkek cinsiyet ile 

CLU ekspresyonu arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki olduğu 

görülmüştür.  

KİOMK’deki takip protokolü konservatif tedavi yaklaşımları ile mesanenin 

korunmasına izin veriyor gibi görünmektedir. Ancak yakın aktif izleme rağmen bu 

süre içerisinde bazı tümörler kasa invaze hale gelmektedir. Yüzeyel mesane 

kanserlerinin endoskopik takip sürecinde erken yakalanan evre T2 tümörün, ilk tanı 

anında T2 saptanan de novo hastalara göre daha iyi prognoza ve hayatta kalım 

oranlarına sahip olacakları düşüncesi mantıklı görünse de, TUR-MT sonrasında 

patolojik evrelemesinin normalden daha düşük olabileceği ve T2 evresindeki bir 

tümörün daha geç yakalanabileceği de akılda tutulmalıdır. Bir çalışmada takip 

sürecinde kasa invaze hale gelen yüzeyel mesane kanserli hastaların, de novo T2 

tanısı alan mesane kanserli hastalara göre hayatta kalım süresi açısından belirgin 

dezavantajları oldukları ortaya konulmuştur (343). Yüksek dereceli T1 tümörlerde 

intravesikal tedaviye geçilmeden önce ilk TUR’dan 2 hafta sonra re-TUR yapılması 

önerilmektedir. T1 tümörler için re-TUR yapılması ile düşük evreleme riski bir 

miktar azaltılmışsa da radikal sistektomi yapılan T1 tümörlü hastaların yaklaşık 

%30’unda patolojik evrelemenin pT2 ve daha üstü olduğu gözlenmiştir (13). Sonuç 

olarak önemli bir hasta grubunda re-TUR yapılsa bile hala düşük evreleme yapıldığı 

görülmektedir. 
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Kısa süreli takiplerde mesane koruyucu yaklaşım (TUR-MT ve intravesikal 

kemoterapi veya BCG) ile takip edilen pT1 ürotelyal karsinomlu hastalarda %10-20 

oranında progresyon bildirilmiştir (5,336,350). Uzun süreli takiplerde ise 15 yıldan 

sonra hastaların yarısının kasa invazif tümöre ilerlediği ve üçte birinin mesane 

kanseri nedeniyle öldüğü belirtilmiştir (387). 

KİOMK’de intravesikal tedaviye yanıt çok önemli bir prediktif faktördür. 

Çünkü yüksek dereceli pT1 ürotelyal karsinomlarda ek tedavi yaklaşımları olmadan 

nüks gelişme riski %80’lere yaklaşmaktadır. Bundan sonraki yaklaşım tek doz 

intravesikal kemoterapi ile başlar ve takiben intravesikal BCG terapisiyle devam eder 

(5,336,350). BCG idame tedavisinin progresyonda %37 oranında azalma sağladığı 

bildirilmiştir (298). BCG idame tedavisi alan hastalarda median hayatta kalım 

süreleri, almayanlara göre 2 kat uzamaktadır (299).  

Yüksek dereceli T1 tümörlerde TUR’u takiben BCG terapisi verilmesi kadar 

erken radikal sistektomi de kabul görmüş bir tedavi seçeneğidir. Yüksek dereceli T1 

ürotelyal karsinomlu hastalarda intravesikal BCG’yi radikal sistektomi ile 

karşılaştıran prospektif çalışma henüz bulunmamaktadır. Literatürdeki hemen tüm 

sistektomi serilerinde daha önceki intravesikal terapinin başarısız olduğu kasa invaze 

olmayan ürotelyal karsinomlu hastalara odaklanılmıştır (388-390). 

Cookson ve arkadaşlarının 86 yüksek riskli ürotelyal karsinomlu hasta 

üzerinde yaptıkları 15 yıl takip süresi olan randomize çalışmada hastaların dörtte 

üçüne TUR-MT sonrası BCG terapisi uygulanmıştır. Hastaların yaklaşık yarısından 

fazlasında progresyon gelişmiş; %36’sına radikal sistektomi uygulanmış ve %34’ü 

metastatik mesane kanseri nedeniyle ölmüştür (10). Shanin ve arkadaşlarının 153 

hasta üzerinde yaptığı retrospektif  non-randomize çalışmada da benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. Her iki çalışmada da hastalığa bağlı sağkalım 5. yıldan itibaren düşmeye 

başlamıştır (391). Bununla birlikte iki çalışmada da BCG’nin uzun süreli sonuçlara 

belirgin bir etkisi saptanmamıştır. 

Radikal sistektominin benign bir prosedür olmadığı açıktır. Literatürde %3 ve 

altında operatif mortalite ve %20-30 morbidite yüzdeleri bildirilmektedir. Burada 

önemli olan üroloğun ne zaman sistektomi yapacağına karar vereceğidir (392). 
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Yüksek riskli KİOMK’de radikal sistektominin zamanlaması hastaların prognozu ve 

uzun süreli hayatta kalımları açısından önem taşır; erken sistektominin sonuçları 

oldukça iyi görünmektedir (393,394). Tedaviye dirençli T1 veya CIS’li mesane 

kanseri hastalarında erken sistektomi sonrası yapılan patolojik değerlendirmede kas 

tutulumu, ekstravesikal yayılım ve metastatik hastalığa ait bulgular saptandığında, 

gecikmiş sistektomi yapılanlara göre belirgin derecede daha iyi prognoza sahip 

oldukları görülmüştür. Bununla birlikte hastalığın progresyon gösterdiğinin ortaya 

konulması ve gecikmiş sistektomi yapılması durumunda hayatta kalımın dramatik bir 

şekilde düştüğü belirtilmiştir (390,395). Eğer erken sistektomi yapılır ve patolojik 

evreleme T1 olarak bulunursa uzun süreli kansere özgü hayatta kalım oranları 

%95’tir. Bunun yanı sıra radyoloji ve patoloji tekniklerindeki gelişmelere rağmen 

klinik T1 hastalarının %34-75 oranında düşük evrelendirildiği rapor edilmiştir 

(150,396-398).  

Denzinger ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada ilk tanısı pT1G3 

olan mesane tümörlü 105 hastaya erken radikal sistektomi önerilmiş, ancak %51’i 

erken sistektomiyi kabul etmiştir. 10 yıllık kansere özgü hayatta kalım yüzdesi erken 

sistektomi grubunda %78 iken gecikmiş sistektomi yapılan grupta %51 olarak 

bulunmuştur. Ayrıca gecikmiş sistektomi grubunda eşlik eden CIS varlığında azalmış 

kansere özgü hayatta kalım olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak erken sistektominin 

yüksek riskli T1G3 hastalarında kansere özgü hayatta kalımı belirgin derecede 

uzattığı ve özellikle CIS eşlik eden hastalarda erken sistektomi uygulanması 

gerekliliği vurgulanmıştır (399). Bununla beraber bu çalışmanın randomize olmadığı 

ve intravesikal tedavide başarısız olan veya progresyon izlenen hastaları da içerdiği 

göz önünde bulundurulmalıdır.  

 Klinik T1G3 hastalarda erken sistektominin 3 primer avantajı vardır. 

Öncelikle mesane kanseri için güçlü prediktörler olarak bilinen patolojik evreleme ve 

lenf nodu durumu ortaya konulmaktadır. Bu okkült metastatik hastalığı olan yüksek 

riskli gruba selektif adjuvan terapiler düzenlenmesine (sistemik kemoterapi) olanak 

sağlar. İkinci olarak, erken evre tümörde sinir koruyucu sistektomi ile beraber 

kontinan ileal neobladder oluşturulabilir. Böylece seksüel fonksiyonlar korunurken 

doğala yakın bir işeme sağlanmaktadır. Bu cerrahi yaklaşım büyük T2 tümörlerde 
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veya geniş ekstravesikal yayılım olan durumlarda oldukça problemlidir. Son olarak, 

sistektomi hastalarda geç nüksleri büyük oranda azaltır. Takip protokolü de oldukça 

basitleşir ve 3. yıldan sonra iyice azalır. Taş oluşumu, üreteral striktürler veya üst 

üriner trakt veya üretral nüksler, radyolojik ve laboratuar değerlendirmeyle takip 

edilebilecek oldukça ender durumlardır (400).  

Klinisyen yüzeyel mesane kanserli hastayı takip ederken oldukça dikkatli 

olmak zorundadır. Konservatif tedaviyi bırakıp sistektomi kararı almak için çok iyi 

zamanlama yapmak şarttır. Klinik olarak düşük evreleme yapılabilmesi, tümör nüksü 

ve progresyonu olasılığı ve ölüm riski göz önüne alındığında yüksek riskli hastalarda 

radikal sistektomiyi tercih etmek için geç kalınmamalıdır. Bu yararların ötesinde 

radikal sistektomi ile önemli prognostik bilgi sağlanmakta ve patolojik kriterlere 

dayanarak gerekirse hastaya adjuvan terapi verilebilmektedir (401). 

Şu an için elimizde konservatif tedavi sürecindeki mesane kanserlerinin kasa 

invaze hale geçmelerini engelleyecek bir takip protokolü mevcut değildir. EAU 

multipl rekürren tümörlerde, yüksek derece’li T1 tümörlerde, CIS’in eşlik ettiği 

yüksek dereceli tümörlerde ve intravesikal immunoterapiye dirençli tümörlerde erken 

radikal sistektominin tercih edilebileceğini belirtmektedir (402). Bununla birlikte 

uzun süreli takibi olan çalışmalarda intravesikal BCG terapisi alan T1G3 hastalarının 

yaklaşık üçte birinde hiç nüks görülmediği bildirilmiştir (403,404). Eğer bu hastaları 

klinik olarak ayırt edebilirsek radikal sistektomi bu olgularda oldukça gereksizdir.  

Hangi hastada kanserin progresyon göstererek KİMK gelişeceğini kestirmek 

oldukça güçtür. Bugüne kadar belirlenmiş olan önemli belirteçlerin mesane 

kanserinde nüks ve progresyon riskini ortaya koyarak klinik tedavi ve takip 

yaklaşımlarına ışık tutmaları beklenmektedir. Gelişen teknolojiler ve güvenilir 

belirteçlerin rutin klinik kullanıma sokulmasıyla, bu hastalardaki morbidite ve 

mortalite oranlarında belirgin azalma olacağı ve tedavi süreçlerinde de ekonomik 

açıdan bir avantaj sağlanacağı açıktır. Bu amaçla, mesane kanserinde hedef olarak 

seçilecek kitle KİOMK’li hastalar olmalıdır. Bir belirteçten beklenen hangi tümörün 

kasa invaze hastalığa ilerleme potansiyelinin yüksek olduğunu ortaya koyarak, 

üroloğun tümör kasa invaze hale geçmeden önlem almasını sağlaması ve 
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gerektiğinde konservatif tedavide ısrar etmeyip erken sistektomi kararını almada 

yardımcı bir araç olmasıdır. Bu nedenle, sadece KİOMK’li olguların seçildiği 

araştırmamızda amacımız, bu hasta grubunda CLU ekspresyonunun prognozu ve 

özellikle evre T2’ye progresyonu predikte edebilecek güvenilir bir belirteç olup 

olamayacağının ortaya konulmasıydı. Böylelikle özellikle yüksek dereceli T1 

tümörlerde ciddi risk grubunun belirlenmesi ile doğru seçilmiş hastalarda konservatif 

tedavi yaklaşımlarında uzun süre ısrarlı olmayıp, erken radikal sistektomi kararı 

almada CLUden yararlanılabilecekti. 46 hastayı kapsayan çalışmamızda ilk tanı 

anındaki patolojik evreler 10 hastada (%21,7)  pTa, 36hastada (%78,3)  ise pT1 idi. 

CLU ekspresyonu yüzdesi ortalamaları pTaG1’de %8,7, pTaG2’de %13.0, 

pT1G1’de % 8,7, pT1G2’de % 34,8 ve pT1G3’de % 34,8 olarak hesaplandı. 

Özellikle pT1G2 ve pT1G3 tümörlerde CLU yüzde ortalamalarının diğer gruplara 

göre belirgin olarak yüksek olduğu görüldü. Tüm pTa tümörlerde ortalama CLU 

ekspresyonu % 28,7 iken, pT1 tümörlerde bu oran % 47,78 idi. Luo ve ark. (31) ile 

Chen ve ark’nın (30) yaptıkları çalışmalarda CLU ekspresyonu KİOMK’li (Ta-T1) 

hastalarda sırasıyla %34,9 ve %28 olarak bulunurken, G3 tümörlerde bizim 

çalışmamızda olduğunda daha belirgin olarak yüksek (sırasıyla %75 ve %71) 

bildirilmiştir. Bu iki çalışmadaki G3 tümörler değerlendirilirken hastalar KİMK ve 

KİOMK olarak ayrılmadığı için yüksek CLU ekspresyonu saptanmasının mümkün 

olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Çalışmamızda 30 hastada nüks belirlenmiş olup, nüks gözlenen grupta CLU 

yüzdesi ortalamasının nüks gözlenmeyen gruba göre daha yüksek olduğu (sırasıyla 

%45,17 ve %29,57) görülmüştür. Bununla birlikte nüks-CLU ekspresyonu ilişkisine 

bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı sonuç çıkmamıştır (p=0,21). Miyake ve 

ark’ın çalışmasında (32) güçlü CLU ekspresyonu görülen hastalarda(+2 sd) nüks 

sıklığına bakılmazken, nükssüz hayatta kalım süresinin diğer gruplara göre anlamlı 

olarak (p<0,05) düşük olduğu belirtilmiştir. Luo ve ark’ın (31) yapmış olduğu 

çalışmada da CLU ekspresyonu yüksek olan hastalarda daha fazla nüks ve daha kısa 

nükssüz hayatta kalım süreleri görüldüğü bildirilmiştir, ancak bu bulguların istatistiki 

önemi olup olmadığı vurgulanmamıştır. Chen ve ark’ın (30) yaptıkları çalışmada 

nüks ve CLU ekspresyonu ilişkisine bakılmamıştır. Bizim çalışmamızda istatistik i 

anlamlı ilişki ortaya çıkmamasının nedeni hasta sayımızın az olması olabilir.   
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Araştırmamızda 25 hastada progresyon saptanmıştır. Progresyon görülen 

hastalardaki CLU yüzdelerinin (ortalama %53,20; ortanca %70), progresyon 

saptanmayan grubun yüzdelerine (ortalama %32,24; ortanca %25) göre belirgin 

olarak yüksek olduğu görülmüştür. Progresyon ile CLU ekspresyonu arasında 

istatistiki olarak güçlü (p=0,01) pozitif korelasyon olduğu belirlenmiştir. Bugüne 

kadar yapılan çalışmaların (30-32,378) hiç birinde mesane kanserli hastaların 

(KİOMK ve KİMK) takibinde patolojik evre ve derecelerinde progresyon 

irdelenmemiştir. Bizim çalışmamızda ilk tanı anındaki patolojik evre ve dereceleri 

bilinen KİOMK’li hastaların CLU ekspresyonları değerlendirilerek CLUin 

progresyonu predikte edip edemeyeceği araştırılmıştır. Bu noktada elde edilecek 

veriler progresyon riski yüksek T1 tümörleri belirlemede CLU ekspresyonunun 

önemini ortaya koyacaktır. Aktif konservatif tedavi sürecinde toplam 25 hastada evre 

progresyonu gözlenmiştir. 25 hastanın 15’inde (%60) evre pT2’ye ilerleme 

saptanmış olup, bunların 12’sinin pT2G3, 3’ünün pT2G2 olduğu görülmüştür. 

Ortalama takip süreleri 25 ay olarak hesaplanan 15 hastadan 13’üne radikal 

sistektomi uygulanmıştır. Sistektomi spesimenlerinin patolojik incelemesinde 5 

hastanın (%38) evresi sabit (pT2) kalırken, 8 hastanın (%62) evresinde yükselme 

(pT3+pT4) olduğu tespit edilmiştir. Evresinde değişme gözlenmeyen (pT2) 

hastalardaki ortalama CLU ekspresyon yüzdesi %29 iken, evrede yükselme görülen 

(pT3+pT4) hastaların ortalama CLU ekpresyon yüzdesi %61,88 olarak 

hesaplanmıştır. İkinci gruptaki hastaların CLU ekspresyonlarının birinci gruba göre 

dikkat çekici şekilde yüksek olarak izlenmesine rağmen bulgular istatistiki olarak 

anlamlı çıkmamıştır (p=0,09). Fakat, bu sonuç daha yüksek sayıda hasta içeren 

çalışmalarda benzer değerlendirme yapıldığında anlamlı sonuçlar elde edilebileceği 

yönünde ümit vaat etmektedir.  Bu tarz çalışmalardan elde edilebilecek destekleyici 

verilerle belirlenecek bir CLU ekpresyon yüzdesi için kestirim değeri klinikte 

kullanılabilecek pratik bir belirleyici olup, yaş ve cinsiyet faktörünü de göz önünde 

bulundurarak, örneğin CLU ekspresyon yüzdesi %50’nin altında olan hastaları daha 

konservatif tedavi yöntemleriyle tedavi etmeye yönelirken, %50’nin üzerinde olan 

hastalarda konservatif tedavide çok ısrarcı olmayıp gerektiğinde erken sistektomi 

kararı almakta faydalı olacaktır. 
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Bizim çalışmamızın tartışılabilir yönleri retrospektif olması, az sayıda hasta 

içeriyor olması, hasta takibinde bir standardizasyon olmaması ve hastaların 

birbirinden farklı tedavi protokolleri almış olmasıdır. İntravesikal kemoterapi ve 

immunoterapinin ve bunların toplam uygulama sürelerinin hastalığın nüksü ve 

progresyonu üzerinde belirgin etkileri olduğu kabul edilmiş bir gerçektir. 

İntravezikal tedavilerin CLU ekspresyonu üzerine etkileri de bilinmeyen ve 

aydınlanmayı bekleyen bir problemdir. Ayrıca, ilk tanı anındaki CLU 

ekspresyonunun yanı sıra, konservatif tedavi sırasında nüks ve progresyon görülen 

durumlarda CLU ekspresyonunda ne gibi değişikliklerin olduğu da ayrı bir çalışma 

konusu olabilir. Bu noktada CLU ekspresyon kinetiği başka bulguların ortaya 

çıkmasını sağlayabilir.  
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