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Temel bilgiler

Benign prostat hiperplazisi (BPH) erkeklerde benign prostat
büyümesine (BPB), benign prostat obstruksiyonuna (BPO)
e eya alt üriner sistem semptomlar na (
) yol a abilen
erkeklerde en s k rastlanan benign hastal klardan birisidir
ya n üzerindeki erkeklerin yakla k %3 ’unda rahats z
edici
ortaya kar
tiyolo i multi akt ryeldir e ya , P
e prostat hacmi hastal k geli mesi ile ili kili ger ek akt rlerdir Bu zgül risk
akt rlerine dayanarak progresyon riski artm e erken tedai ba lanmas n n uygun olaca bir hasta grubu saptanabilir
BPH teda isi i in cerrahi gereksinim ya e ba lang taki klinik semptomlar n derecesine g re art g sterir okturi e
idrar ak m gücündeki de i ikliklerin en ng rdürücü semptomlar oldu u saptanm t r
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Bu neriler, BPH d
nedenleri bak m ndan nemli risk
alt nda bulunmayan
ya n üzerindeki erkekler i in ge erlidir
zamanl n rolo ik hastal klar olanlar, ya lar gen
84
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olanlar daha önce alt üriner sistem enfeksiyonu veya cerrahi
öyküsü bulunanlar i in daha ayr nt l tetkikler yap lmal d r
BPH’n n do ru ve erken tan s n n konulmas tedavi sonucunun daha iyi olmas n ve tedavi se iminin önceden belirlenmesini sa lar an testleri ü s n fa ayr l r ( ablo )
1. Önerilen: Kan tlar bu testlerin kullan lmas n desteklemektedir ve bu nedenle BPH bulunan tüm hastalarda bu testler yap lmal d r
bbi öykü BPH d ndaki
nedenlerini saptamak
i in öykü al nmal d r
emptom skorlar edavi belirlemeye ve yan t monitorize etmeye katk da bulundu u i in semptom de erlendirmesi yap lmal d r ünya ap ndaki yayg nl ve kullan labilirli inden dolay P anketi önerilmektedir
izik muayene Parmakla rektal muayene (PR ) ve temel
nörolo ik muayene en az asgari gerekliliklerdir PR ile
prostat boyutu tahmin edilebilir ve di er prostat patolo ilerini saptayabilir
Prostata-spesifik anti en (P ) Prostat kanseri tan s n n
yan s ra (prostat hacminin yard mc bir parametresi olarak) akut üriner retansiyon riski ve prostat cerrahisine
olan gereksinimi de erlendirmek üzere kullan labilir
Kreatinin öl ümü BPH üst üriner sistem dilatasyonuna
ve böbrek yetersizli ine neden olabilir, ancak ge mi te
bu risklerin oldu undan fazla san ld görülmektedir
st üriner sistem fonksiyonunu de erlendirmek i in kreatinin öl ümü veya alternatif olarak ultrasonografik böbrek muayenesi en az gereklilik testleridir
drar tahlili BPH d ndaki
nedenlerinin (örn , üriner sistem infeksiyonu veya mesane kanseri) ay r c tan s
yap lmal d r
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drar ak m öl ümü normal i emeyi saptar eterli bilgi
elde edebilmek i in
m idrar hacminde iki ya da
daha fazla ak m elde edilmesi önerilmektedir
eme sonras rezidüel idrar, mesane disfonksiyonunu gösterir ercihen ultrason ile iki ya da daha fazla öl üm yap lmal d r Büyük miktarda rezidüel idrar ( 2 m ), tedavinin daha olumsuz ekilde sonu lanaca n öngördürür
2. ÚsteÙe baÙlÍ: Bu tetkikler tan ve ilk de erlendirme i in
gerekli de ildir ama karar-verme sürecinde yard mc olabilir
Bas n -ak m al mas
esane k obstruksiyonu ve yetersiz detrusor kontraktilitesi aras nda ayr m yapabilecek
tek testtir ve baz durumlarda cerrahiden önce yap lmal dr
- yineleyen idrar ak m h z öl ümlerinde i eme hacmi
m
erbest idrar ak m öl ümünde ma
m s
ya erkeklerde
varl
- i eme sonras rezidüel idrar 3 m
- nöro enik mesane disfonksiyonundan ku ku duyulmas
- radikal pelvik cerrahiden sonra
- ba ar s z invaziv BPH tedavisinden sonra
ndoskopi retro-sistoskopi (minimal-invaziv) cerrahiden önce prostat n eklini ve boyutunu de erlendirmek üzere önerilmektedir ünkü bu parametrelerin
tedavi yönteminin se imi üzerinde etkisi vard r k
olarak, hematüri, üretra darl , mesane kanseri veya
alt üriner sistem cerrahisi öyküsü olan erkeklerde di er
patolo ilerinin ay r c tan s i in de üretro-sistoskopi gereklidir
riner sistem görüntüleme Kreatinin öl ümü yap l86
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mam tüm erkeklerde tercihen ultrason ile yap lmal d r ltrasonik görüntüleme üst üriner sistem dilatasyonunun saptanmas n n yan s ra böbrek tümörlerinin
tan nmas n , mesanenin de erlendirilmesini ve prostat
hacminin öl ülmesi ile birlikte i eme sonras rezidüel
idrar n de erlendirilmesini sa lar
inimal invaziv tedaviden önce cerrahinin se imi (
P,
RP veya a k
prostatektomi) ya da 5_-redüktaz inhibitörleri ile tedaviden önce prostat boyutu ve eklinin belirlenmesi i in
transabdominal veya transrektal (tercih edilen yöntem)
ultrason yap lmal d r
eme günlükleri eme s kl ve hacmi ile ilgili ob ektif
bilgi sa lamak i in, genellikle 2 saatlik i eme günlü ü
yeterlidir
3. Önerilmeyen: a daki testlerin standart BPH hastada tan sal tetkiklerde kullan lmas n destekleyecek kan t yoktur
ekskretuar ürografi, dolum sistometrisi, retrograd üretrografi,
bilgisayarl tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme
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edavinin amac BPH ile ili kili komplikasyonlar önlemenin
yan s ra
ve hastan n ya am kalitesini iyile tirmektir
1. 'özlemleyerek beklemek ('B): Hafif semptomlar olan
veya ya am kalitesi üzerinde etkisi ok az olan ya da orta
a r semptomatik hastalarda önerilmektedir B’nin uygun
hale getirilmesi i in güven verme, e itim, periyodik monitorizasyon ve ya am tarz de i iklikleri önerilmektedir
2. Medikal tedavi:
_ blokerler orta-a r
bulunan hastalarda tedavi seene idir üm _ -blokerlerinin (alfuzosin, doksazosin,
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tamsulosin, terazosin) klinik yan etki profilleri benzerdir
ancak yan etki profili alfuzosin ve tamsulosin lehinedir
5_–redüktaz inhibitörleri (finasterid veya dutasterid)
orta a r
ve prostat büyümesi ( 3 - m ) olan
hastalar i in tedavi se ene idir Her iki ila da prostat
hacmini %2 -3 azaltmaktad r ve klinik etkinlikleri benzerdir 5_–redüktaz inhibitörleri BPH progresyonunu
önleyebilir zel sorunlar (uzun dönemli ila kullan m ,
yan etkiler, maliyetler, prostat kanseri) hasta ile tart lmal d r
Bir _-blokerin bir 5_–redüktaz inhibitörü ile kombinasyon tedavisinin bu iki etken madde ile uygulanan monoterapiye göre daha yararl ve kal c oldu u görülmektedir
Kombinasyon tedavisi ile ilgili veriler finasterid ve doksazosinin analiz edildi i
OP al mas n n sonu lar ile
s n rl d r
BPH hastalar nda
tedavisi i in bitki ekstreleri henüz önerilememektedir Bu ila lar daha ileri al malar
ba lam nda uzun süreli randomize, plasebo kontrollü al malarda de erlendirilmelidir
3. #errahi tedavi:
Birinci basamak cerrahi se enekleri 3 m olan ve orta
lobu bulunmayan prostatlar i in transüretral prostat insizyonu (
P), prostat 3 - m olanlarda transüretral
prostat rezeksiyonu ( RP), ve
m olanlarda a k
prostatektomidir
a daki hastalarda cerrahi tedavi seilmelidir
- medikal tedaviden sonra iyile meyen hastalar
- medikal tedavi istemeyen ama aktif tedavi talep eden
hastalar
- tedavi i in gü lü endikasyon bulunan hastalar (refrakter üriner retansiyon, BPH’ya ba l böbrek ye88
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tersizli i, mesane ta lar , tekrarlayan üriner sistem
enfeksiyonu, 5_–redüktaz inhibitörlerine refrakter
yineleyen hematüri)
ransüretral elektrovaporizasyon (
P) özellikle kü ük
prostat olan yüksek riskli hastalarda RP’a alternatiftir
azer tedavileri (
P,
veya Holmium lazer rezeksiyonu gibi) genellikle invaziv BPH tedavisi gerektiren
yüksek riskli hastalarda endikedir Holmium lazer rezeksiyonu anatomik konfigürasyondan ba ms z olarak
RP’a ve a k prostatetktomiye alternatiftir
ransüretral mikrodalga termoterapi (
) art k ilaca
yan t vermeyen veya uzun süreli ila almak istemeyen
hastalarda cerrahiden ka nmak i in kullan l r
ayr ca tekrarlayan üriner retansiyonu bulunan yüksek riskli
hastalar i in de uygundur
Prostat n transüretral i ne ile ablasyonu (
) genel
durumu cerrahiye uygun olmayan yüksek riskli hastalarda endikedir
4. 0rostatik stentler: aln zca tekrarlayan üriner retansiyonu
olan yüksek riskli hastalarda ve di er cerrahiye uygun olmayan hastalarda sondaya alternatif olarak endikedir nkrustasyon, üriner sistem infeksiyonu veya kronik a r gibi komplikasyonlar s kl kla ortaya kmaktad r
5. 9eni GeliÜen teknikler: üksek yo unluklu odakl ultrason
(H
), prostat kemoablasyonu, su ile indüklenen termoterapi (
) ve serum fizyolo ik ortam nda plazma ener isi (PlasmaKinetic ) yaln zca klinik al malarda kullan lmal d r
6. 'ereksiz yöntemler: Balonla dilatasyon ve transrektal/transüretral hipertermi art k BPH tedavisi i in önerilmemektedir
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BPH tedavisi alan tüm hastalar n takip edilmesi gereklidir ( B
dahil) zlem plan , uygulanan tedavi tipine ba l d r ablo 2
takibin zamanlamas yla ilgili bir öneri olarak kullan labilir
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