
ÖZ

Amaç: Kas invaziv olmayan mesane kanserlerinde (KİOMK) tedavi transüretral rezeksiyondur (TUR). Yeterli rezeksiyona rağmen bu tümörler 
rekürrens ve progresyon riski taşırlar. Çalışmamızda bu grup hastalarda rekürrens ve/veya progresyonu önlemede intravezikal Bacillus Calmette-
Guérin (BCG) ve  İnterferon-α 2A etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışmada, 1992-1996 yılları arasında KİOMK tanısı ile üroloji kliniğinde takip edilen primer veya rekürren 58 hastanın sonuçları de-
ğerlendirildi. Hastalar BCG (n=29) ve İnterferon-α 2A (n=29) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar tedavi sonrası rekürrens açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların 48’i erkek 10’u kadın olup yaşları 31-78 (ortalama 59,1) arasındaydı. Otuz sekiz hastada tümör primerken, 20 hastada se-
konder tümör mevcuttu. Hastaların 22’sinde tümör soliterken, 36 hastada multipl lokalizasyonda tümör izlendi. BCG’de başarı oranımız %82,8, 
İnterferon α 2A’da ise %48,3’tü.

Sonuç: Bacillus Calmette-Guérin; KİOMK’nde progresyon ve rekürrensi önlemede ilk seçilecek ve en etkili ilaçtır. İnterferon-α 2A’da rekürrensleri 
önlemek amacıyla intravezikal tedavide kullanılabilmekle beraber, etkinliği daha düşük ve tedavi maliyeti yüksektir. Standart tedavilerde değil, 
sadece özenle seçilmiş vakalarda kullanılması uygundur.

Anahtar kelimeler: Kas invaziv olmayan mesane kanseri,  Bacillus Calmette-Guérin, interferon-α 2A, immunoterapi

ABSTRACT

Objective: Transurethral resection (TUR) has been used in the treatment of non-muscle invasive bladder cancer. These tumors are recurrent 
and have a risk of progression despite complete resection. We evaluated the efficiency of intravesical Bacillus Calmette-Guérin (BCG) and 
interferon-α 2A for the prevention of recurrence and progression in these patients.

Methods: We evaluated 58 patients with primary or recurrent non-muscle invasive bladder tumors followed by urology clinic between 1992 and 
1996. The patients were divided into two groups: the BCG group (n=29) and the interferon-α 2A group (n=29). The post-treatment recurrence 
rates were compared betweent the groups.

Results: A total of 58 patients, aged between 31 and 78 years (mean age, 59.1 years) was evaluated. Thirty eight patients had primary tumors 
and 20 had secondary tumors. Twenty-two patients had tumors in single locations and 36 had tumors in multiple locations. Our success rate was 
82.8% in the BCG group and 48.3% in the interferon-α 2A group.

Conclusion: BCG is the first and the most efficient agent for preventing the recurrence and progression of non-muscle invasive bladder cancers. 
Interferon-α 2A can be used for the prevention of recurrence via intravesical application. However, its efficiency is low and the cost of treatment 
is high. Therefore, it is not recommend for routine use.
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GİRİŞ 

Mesane kanseri, ürogenital sistemin en sık görülen 2. kanseridir (1). 

Dünyada her yıl 350.000 yeni olgu ve 150.000 ölüm ile önemli bir 

mortalite ve morbidite sorunudur. Erkeklerde kadınlardan yakla-

şık 3 kat daha sık gözlenir (2). Mesane kanserlerinin yaklaşık %90’ı 

üretelyal kaynaklıdır. Tanı anında %70-80’i kas invaziv olmayan me-

sane kanseri (KİOMK) olup sadece %20-30’u kas invaziv mesane 
kanseridir (KİMK). Ortalama tanı yaşı 65 olup olguların %1’i 40 yaş 
altındadır (3-5).

Mesane kanseri vakalarının %40-85’i ilk rezeksiyonu takiben ço-
ğunlukla 6-12 ayda rekürrens gösterir (6). En sık rekürrens %82 
oranıyla karsinoma insituda (CIS), en az ise %30 oranıyla soliter 
papiller tümörlerde gözlenir (7-8).
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Kas invaziv olmayan mesane kanserinde gözlenen bu yüksek 
rekürrens oranları Transüretral Rezeksiyon- Mesane Tümörüne 
(TUR-MT) ek olarak mesane içine uygulanan başka tedaviler ge-
liştirilmesini gerekli kılmıştır. Kullanılan ilaç düşük maliyetli olup 
rahatlıkla bulunmalı, uygulaması kolay olmalı, yan etkisi minimum 
olmalıdır. KİOMK’de bunun temelini adjuvan olarak uygulanan 
intrakaviter kemoteröpatik ya da immunoteröpatik ajanlar oluş-
turur.

Bunun için ilk olarak 1961 yılında Thiotepa kullanılmış, zaman için-
de Mitomisin C ve Doksorubisin de kullanıma girmiştir (9). 1976 
yılında ilk kez kullanılan intravezikal Bacillus Calmette-Guérin 
(BCG) ile birlikte başarı oranları artmıştır (10). Doksanlı yıllarda ise 
interferonların intrakaviter kullanımı gündeme gelmiştir. Amaç re-
kürrensi önlemek ve aynı zamanda organı korumaktır. 

Bu çalışmada kliniğimizde son 48 aylık dönemdeki yüzeyel mesa-
ne tümörlerinde TUR-MT sonrası uygulanan BCG ve İnterferon-α 
2A’nın rekürrensi önlemedeki etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER

1992-1996 yılları arasında Sağlık Bilimler Üniversitesi Gaziosman-
paşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde Kİ-
OMK nedeniyle TUR-MT yapılmış ve sonrasında intrakaviter BCG 
ya da interferon-α 2A ile intrakaviter tedavi almış 58 hastanın so-
nuçlarını karşılaştırdık. Çalışma retrospektif olarak dizayn edilmiş 
olup etik kurul onayı alınmamıştır. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildir-
gesi insanlar üzerinde yapılan tıbbi araştırmalarla ilgili etik ilkelere 
uygun olarak gerçekleştirildi ve hastaların sözlü onamları alındı. 
Ayrıca hasta dosyalarında data kullanımına ilişkin onay vardır. Ça-
lışma grubunu oluşturan hastalara öncelikli olarak TUR-MT yapıl-
mıştı. Histopatolojik incelemeleri sonucu KİOMK saptanan hasta-
lardan adjuvan olarak BCG uygulanan 29 hasta ve İnterferon-α 2A 
uygulanan 29 hastanın sonuçları geriye dönük olarak incelendi.

Bacillus Calmette-Guérin, rezeksiyonu takip eden 15-20. günde 
uygulanmaya başlanmıştı. Uygulamadan önce hastaların tamamı 
üriner infeksiyon açısından incelenmiş infeksiyonu olanlar kültür 
antibiogram neticesine göre tedavi edilip idrar steril hale gelene 
kadar uygulama ertelenmişti.

Uygulama mesaneye steril şartlarda yerleştirilen 8 numara bes-
lenme sondasından 50 mL izotonikte sulandırılan 150 mg Pasteur 
Suşu BCG (Pasteur, Paris, Fransa) verilmek suretiyle yapılmıştı. Sıvı 
2 saat mesane içinde kaldıktan sonra (hasta 30 dakikalık periyot-
larla supin, pron, sağ ve sol lateral dekübit pozisyonda yatırılıp) 
hasta işetilmiştir. BCG 6 hafta süre ile uygulanmış sonrasında 3. 
ay ve 6. ayda birer doz rapel olmak üzere toplam 8 doz verilmiştir.

Sistoskopik kontrol, ilk yıl 3 ayda bir, 2. yıl 6 ayda bir, ardından yıl-
da bir olarak uygulanmıştır. Sistoskopide tümör saptanan olgular 
rekürrens kabul edilmiş ve gerekli tedavileri yapılmıştır.

İnterferon alfa 2A (Roferon-A, Roche Laboratories, Nutley, NJ), 
54 milyon ünite 50 mL izotonikte sulandırılıp 8 numara beslenme 
sondasından mesaneye haftada 1 kez olmak üzere 8 hafta süreyle 
uygulandı. Hastaların uygulama esnasındaki pozisyonları ve daha 
sonraki takip şemaları BCG uygulaması ile aynıydı.

Bacillus Calmette-Guérin uygulanan hastalardan 26 tanesinde 
(%89,6) dizüri oluştu, yine 26 hastada pollaküri (%89,6) gözlen-
di. Bu tip irritatif semptomlar genellikle uygulamayı takiben ilk 3 

günde meydana geldi. Semptomlar kendiliğinden geriledi ya da 
antikolinerjik ve/veya antiinflamatuar ilaçlarla düzeldi. BCG sistiti 
bulguları gösteren 2 hastaya izoniyazid verildi. 11 hastada (%37,9) 
hematüri gelişti, ancak kendiliğinden geriledi. 6 hastada 380C’yi 
geçmeyen ateş gözlendi. Antipiretiklerle iyileşme sağlandı.

İstatistiksel Analiz 
Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov Simirnov test ile ölçüldü. 
Nicel bağımsız verilerin analizinde bağımsız örneklem t test, 
Mann-whitney U test kullanıldı. Nitel bağımsız verilerin analizinde 
Ki-kare test, Ki-kare test koşulları sağlanmadığında Fischer test 
kullanıldı.

BULGULAR

Kas invaziv olmayan mesane kanseri bulunan 58 hastada TUR-MT 
yapılmış ve bu hastalara BCG’ya da interferon-α 2A ile mesane içi 
tedavi uygulanmıştı. Hastaların 48’i erkek ve 10’u kadın olup yaş-
ları 31-78 (ortalama 59,1) arasındaydı. Hastaların 38’inde primer 
tümör, 20’sinde rekürren tümör mevcuttu (Tablo 1).

On sekiz hasta Ta, 40 hasta T1 evresindeydi. Tümör derecelendir-
mesi Mostofi sınıflandırmasına uygundu.
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Özellikler Hastalar (n=58)

Yaş (yıl) 59,1

K/E oranı %20,8

VKİ (kg/m2) 22,6

Sigara kullanımı (%) %68,9

Tümör sayısı 101

Tümör lokalizasyonu (%)

 • Lateral %68,3

 • Posterior %5,9

 • Kubbe ve anterior %14,8

 • Mesane boynu %10,8

Tümör evresi

 • Ta 18

 • T1 40

Ortalama tümör çapı  1,7 cm

Primer  tümör oranı 38 (%65,5)

Sekonder tümör oranı 20 (%34,5)

Komplikasyonlar (%)

 • Dizüri-pollaküri %89,6

 • Hematüri %37,9

 • Subfebril ateş %10,3

 • Orşit %3,4

İzlem süresi (ortalama) 18 ay

VKİ: vücut kitle indeksi; K: kadın; E: erkek

Table 1. Hastaların klinik ve patolojik özellikleri



Hastalar gerek immunoterapi sonrası, gerek toplam izlenme süre-
leri olarak ayrı ayrı değerlendirildi. Hastaların toplam izlenme sü-
releri 10-132 ay (ortalama 30 ay) ve immunoterapi sonrası izlenme 
süresi ise 8-53 ay (ortalama 18 ay) idi.

Hematüri, hastaların ortak başvuru nedeni idi. Ayrıca 11 erkek 
hastada prostatizm yakınmaları ve 5 hastada şiddetli dizüri mev-
cuttu. 

Elli sekiz hastadaki toplam tümör sayısı 101 idi. Bu 101 tümörün 
69’u (%68,3) yan duvarlarda, 6’sı arka duvarda (%5,9), 11’i mesane 
boynu (%10,8), 15 tanesi ise tavan ve ön duvar (%14,8) yerleşim-
liydi (Tablo 1).

Kırk sekiz tümör 0,5 cm, 30 tanesi 1 cm, 7 tanesi 1,5 cm, 11 tanesi 
2 cm, 3 tanesi 3 cm, 2 tanesi 4 cm ebadındaydı.

Verileri değerlendirilen hastalardan 29’una BCG, 29’una 
interferon-α 2A uygulanmıştı.

Bacillus Calmette-Guérin uygulanan hastaların 26’sında (%89,6) 
dizüri ve yine 26’sında (%89,6) pollaküri gelişti. Bu şikayetler ge-
nellikle uygulamadan sonra ilk üç gün içerisinde gelişti ve kendi-
liğinden ya da antiinflamatuar ve/veya antikolinerjik tedavisi ile 
geriledi. İki hastada gelişen BCG sistiti semptomlarının izoniyazid 
300 mg/gün 3 gün verilerek gerilemesi sağlandı. 

On bir hastada (%37,9) gelişen hematüri de herhangi bir ek girişi-
me gerek kalmaksızın kendiliğinden geriledi.

Altı hastada (%10,3) 38oC’yi geçmeyen ateş oldu. Bir hastada 
(%3,4) orşit gelişti. Orşit tedavisine başlanarak düzelene kadar 
BCG uygulamasına ara verildi. 

Bacillus Calmette-Guérin uygulanan hastaların 5 tanesinde 
(%17,2) rekürrens görüldü. Bunlardan 1 hasta daha önce bir kür 
BCG tedavisi almıştı. Bu hastada tümör çapı 1 cm iken rekürrens 
gösteren diğer 4 hastada tümör çapları 0,5 cm idi. Rekürrens olan 
bir hastada progresyon görüldü. Tümör T1G2 den T1G3’e prog-

rese olmuştu. Rekürrens gösteren hastalardan biri 11 yıldır takipte 
olup 1-2 yılda bir rekürrens gösteren bir hastaydı. On hasta daha 
önce KİOMK nedeniyle TUR-MT geçiren hastalardı. Bu hastala-
rın 4’ünde (%40) yeniden tümör gelişti. Ortalama başarı oranımız 
%82,8 idi.

İnterferon-α 2A uygulanan hastalardaki yan etkiler değerlendiril-
diğinde 5 (%17,2) dizüri, 5 (%17,2) pollaküri mevcuttu. Semptom-
lar uygulama sonrası ilk 24 saatte spontan olarak gerilemişti. 4 
hastada (%13,7) grip benzeri semptom gözlendi. 2 günde kendi-
liğinden düzeldi.

Veriler incelendiğinde interferon-α 2A uygulanan 29 hasta-
dan 15’inde (%51,7) rekürrens geliştiği gözlendi. Başarı oranı 
%48,3’tü (Tablo 2). Hiçbir hastada progresyon gözlenmedi. Bu 
grupta yer alan hastaların 10 tanesi daha önce de TUR-MT ol-
muş hastalardı. Bunların 5’inde (%50) rekürren tümör oluştu. Re-
kürrens gelişmemiş olan ve tam yanıt veren hastaların 2 tanesi 
önceden TUR-MT olmuş ve bir kür BCG uygulanmış hastalardı. 
Bu hastalarda interferon-α 2A uygulaması sonrasında rekürrens 
gözlenmedi.

TARTIŞMA 

Kas invaziv olmayan mesane kanserinin primer tedavisi TUR’dur. 
Uygun biçimde ve eksiksiz rezeksiyon yaparak patolojik evrele-
menin doğru yapılması sağlanmalıdır. Düşük evre ve düşük gra-
deli tümörlerde dahi rezidü hastalık ve rekürrens riski mevcut 
olup bunu minimuma indirebilmek için geçerli uygulamalar gü-
nümüzde intrakaviter kemoterapi ya da immunoterapidir.

Genel olarak tümör çapı, sayısı, grade, nüks sayısı prognozun be-
lirlenmesinde önemlidir (11, 12).

Soliter Ta tümörlerde nüks %18, T1 tümörlerde %33 iken, multipl 
olanlarda sırasıyla %43 ve %46 bulunmuştur (13). Bizim serimizde 
bu oran %66’dır.

Çapı 3 cm’den büyük olan tümörlerde 1 yıl içinde nüks görülme 
oranı daha küçük olanlara göre çok daha fazladır. Bizim çalışma-
mızda 3 cm’den büyük 7 olgudan 3 tanesinde (%42), 3 cm’den 
küçük 52 hastanın 17’sinde (%32) rekürrens görülmüştür.

Mukoza ve lamina propriada sınırlı tümörlerin endoskopik teda-
visinden sonra intrakaviter olarak kullanılacak kemoteröpatik ya 
da immunoteröpatik ajanlar vardır. BCG bunların arasında maksi-
mum etkiyi gösteren ajandır (10). BCG’nin etkili olabilmesi için en 
önemlisi tümör hücreleriyle yakın temasıdır. Bunun için intrakavi-
ter uygulama yapılır.

Bacillus Calmette-Guérin ile başarı yelpazesi %47 ile %100 arasın-
da değişir. Bizim BCG serimiz incelendiğinde, 8-53 aylık izlemde 
(ortalama 27 ay) %82,8 bulunmuştur. Biz oranımızın yüksek oluşu-
nu uyguladığımız 2 rapele bağlamakla birlikte daha geniş sayıda 
olgunun dahil olduğu çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Çalışmanın 2. grubunu interferon-α 2A uygulanan hastalar oluş-
turuyordu. Bu ajanla yapılan çalışmalarda standart doz ve uygula-
ma süresi henüz oluşturulamamıştır. Bizim çalışmamıza dahil olan 
grupta 8 hafta süreyle haftada bir 54 milyon ünite interferon-α 2A 
uygulanmıştı. Başarı ortalama 18 aylık izlemde %48,3’tü. Ülkemiz-
de interferon-α 2A nisbeten daha zor temin edilmekte ve BCG’ye 
göre oldukça pahalı bir ajan olduğu görülmektedir.
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 BCG İnterferon 
  grubu  grubu p 

Yaş (yıl) 58,1 60,2 0,752

K/E oranı %16 %26 0,486

VKİ (kg/m2) 22,3 22,8 0,882

Sigara kullanımı (%) %65,1 %72,4 0,570

Tümör sayısı 53 48 0,360

Ortalama tümör çapı 1,6 1,9 0,158

Tümör evresi

• Ta 10 8

• T1 19 21 0,667

İzlem süresi (ortalama) 18 ay 19 ay 0,941

Rekürrens oranı %17,2 %51,7 0,005

VKİ: vücut kitle indeksi; K: kadın; E: erkek

Tablo 2. Tedavi gruplarının klinik ve patolojik özellikleri 
açısından karşılaştırılması



SONUÇ

Kas invaziv olmayan mesane tümörlerinin TUR-MT sonrasında re-
kürrenslerinin önlenmesinde intrakaviter olarak kullanılacak birincil 
öncelikli ilaç BCG’dir. En yüksek başarı bu ajanla sağlanmakla be-
raber, kullanılamayacağı durumlarda etkisi nispeten daha düşük ol-
makla beraber oldukça düşük yan etki profiliyle interferon-α 2A’nın 
tercih edilebilecek bir alternatif ajan olduğunu düşünüyoruz.
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