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Radikal prostatektomi (RP)

Endikasyonları
Kanıt seviyesi

Düşük ve orta riskli lokalize prostat kanserli hastalar (cT1b-T2 ve Gleason skoru 2-7 arası

 

ve 
PSA<20) ve yaşam beklentisi 10 yıldan fazla 

1b

Rölatif endikasyonları

T1a hastalığı

 

olanlar ve yaşam beklentisi 15 yıldan fazla olanlar veya Gleason skoru 7 olanlar 3

Düşük hacimli yüksek riskli lokalize prostat kanserli seçilmiş

 

hastalarda (cT3a veya Gleason 
skoru 8-10 veya PSA>20)  

3

Multimodal tedavide bir seçenek olarak iyi seçilmiş

 

yüksek riskli lokalize prostat kanseri olan 
hastalar (cT3b-T4 N0 veya herhangi bir T N1)

3

Öneriler

T1-T2 hastalık tedavisinde kısa süreli (3 ay)  GNRH analoglarıyla neoadjuvan tedavi önerilmekte 1a

Preoperatif potensi olan  düşük riskli ekstrakapsüler hastalığı

 

olanlarda (T1c, Gleason skoru<7 
ve PSA<10 ng/ml veya partin tablolarına bakın) sinir koruyucu cerrahi uygulanabilir 

3

T2a hastalığı

 

olanlarda tek taraflı

 

sinir koruyucu yöntemler bir seçenek olabilir 4



EAU KEAU Kıılavuzulavuzu--20092009
Yüksek riskli lokalize hastalıkta RP

cT3a PCa, Gleason skoru 8-10 veya PSA>20 ng/ml olan seçilmiş

 

hastalarda uygun bir tedavi seçeneği

Lenf nodu tutulumu sık olduğundan şayet RP yapılırsa genişletilmiş

 

pelvik lenfadenektomi de yapılmalıdır.

Hasta moltimodal yaklaşımlar konusunda da bilgilendirilmelidir. Olumsuz tümör özelliği varlığında (pozitif cerrahi sınır, 
ektrakapsüler yayılım, seminal vezikül invazyonu), iyileşme dönemininden sonra adjuvan RT uygun olabilir.

Kanıt 
seviyesi

Patolojik evresi T3 N0 M0 olan  hastalarda radikal prostatektomi sonrası

 

hemen eksternal radyasyon 
uygulanması

 

biyokimyasal ve klinik hastalıksız sağ

 

kalımı

 

arttırır. 
1

Bir alternatif seçenek de biyokimyasal başarısızlık olduğunda (fakat PSA 1 ng/ml  üzerine çıkmadan) 
radyasyon uygulamasıdır.

3

T3-4 N0 M0 lokal ilerlemiş

 

prostat kanserinde WHO 0-1 performans statüsüne sahip hastalara 3 yıllık 
ardışık ve adjuvan hormonal tedaviyle eksternal radyoterapi genel olarak sağkalımı

 

arttırmaktadır  
1

T2c-T3 N0-x ve Gleason skoru 2-6 olan hasta grubunda radyoterapi öncesi ve esnasında kısa süreli ADT 
uygulamasının hastalıksız sağ

 

kalım üzerine olumlu etkisi olabilir  
1b

Çok yüksek riskli prostat kanserinde, ciddi komorbiditenin eşlik etmediği c-pN1 M0 hastalarda eksternal 
pelvik radyasyon ve hemen akabinde uygulanan uzun dönem adjuvan hormonal tedavinin hastalıksız 
sağkalıma, hastalığa spesifik başarısızlığa metastatik başarısızlığa ve biyokimyasal kontrolüne olumlu 
etkisi vardır 

2b
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Definitif radyoterapi

Kanıt seviyesi

Lokalize prostat kanserinde , T1c-T2c N0 M0, hatta cerrahiyi reddeden genç hastalarda da 
olmak üzere  IMRT ile birlikte veya tek olarak 3D-CRT önerilmektedir. Bu uygulamadan düşük- 
orta ve yüksek riskli hastaların fayda gördüğüne dair kuvvetli kanıt vardır.

2

Yüksek riskli hastalarda radyoterapi öncesi ve sırasında kısa süreli ADT sağ

 

kalımı

 

olumlu 
etkilemektedir.

2a

cT1-T2a, Gleason <7 (veya 3+4), PSA< 10 ng/ml, prostat hacmi < 50 ml, TUR-P hikayesi 
olmayan ve IPSS iyi olan hastalarda bir seçenekte kalıcı

 

implantlarla transperineal interstisyel 
braki terapidir.

2b

Patolojik evresi T3 N0 M0  olan  hastalarda radikal prostatektomi sonrası

 

hemen eksternal 
radyasyon uygulanması

 

biyokimyasal ve klinik hastalıksız sağ

 

kalımı

 

arttırır. 
1

Bir alternatif seçenek de biyokimyasal başarısızlık olduğunda (fakat PSA 1 ng/ml) üzerine 
çıkmadan) radyasyon uygulamasıdır.

3

T3-4 N0 M0 lokal ilerlemiş

 

prostat kanserinde WHO 0-1 performans statüsüne sahip hastalara 
3 yıllık ardışık ve adjuvan hormonal tedaviyle eksternal radyoterapi genel olarak sağkalımı

 
arttırmaktadır 

1

T2c-T3 N0-x ve Gleason skoru 2-6 olan hasta grubunda radyoterapi öncesi ve esnasında kısa 
süreli ADT uygulamasının hastalıksız sağ

 

kalım üzerine olumlu etkisi olabilir 
1b

Çok yüksek riskli prostat kanserinde, ciddi komorbiditenin eşlik etmediği c-pN1 M0 hastalarda 
eksternal pelvik radyasyon ve hemen akabinde uygulanan uzun dönem adjuvan hormonal 
tedavinin hastalıksız sağkalıma, hastalığa spesifik başarısızlığa metastatik başarısızlığa ve 
biyokimyasal kontrolüne olumlu etkisi vardır 

2b
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