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Düzey Kanıt çeĢidi
1a Randomize çalıĢmaların meta-analizinden elde edilen kanıt

1b En az bir adet randomize çalıĢmadan elde edilen kanıt

2a Bir adet iyi tasarlanmıĢ kontrollü ancak randomize olmayan çalıĢmadan elde 
edilen kanıt

2b En az bir adet diğer iyi tasarlanmıĢ yarı-deneysel çalıĢmadan elde edilen kanıt

3 Ġyi tasarlanmıĢ ancak deneysel olmayan karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar, korelasyon 
çalıĢmaları ve olgu sunumları gibi çalıĢmalardan elde edilen kanıt

4 Uzman komitelerinin raporları, görüĢleri veya saygın otoritelerin klinik 
tecrübelerinden elde edilen kanıt

EAU, 2010

Derece Tavsiyenin özelliği
A Ġyi kalitede ve tutarlı, ilgili tavsiyeye yönelik ve en az bir adet randomize 

çalıĢmayı da içeren klinik çalıĢmalara dayanarak yapılan tavsiye

B Ġyi yürütülmüĢ klinik çalıĢmalara dayanan ancak randomize klinik çalıĢmalar

olmadan yapılan tavsiye

C Konuyla doğrudan iliĢkilendirilebilecek çalıĢmalar bulunmamasına karĢın yapılan

tavsiye



 Epidemiyolojik özelikler 
 Tüm tümörler içinde böbrek tümörleri %2-3 oranında

 Ürogenital tümörler içinde 3. sırada

 Ġnsidansındaki yıllık artıĢ oranı %2
 İleri evre hastalıkta belirgin azalma

 Ġnsidental tespit oranı yaklaĢık %50 (USG ve BT kuln)
 Ortalama prezantasyon boyutu; <4 cm (3,6 cm) 

 Erkek / Kadın oranı; 3/2

 Pik yaĢı; 60-70

GĠRĠġ

 Tüm renal malignitelerde RHK oranı; %90

 %20-30 hasta tanıda metastatik

 Lokalize hastalıkta daha sonra met. oranı; %30

 Etyolojik faktörler; (2a)

 YaĢam tarzı/ SĠGARA/ OBEZĠTE/ HT ön. (B)



Risk Faktörü  RHK ile birliktelik  Yorum  

Sigara  Pozitif  
Yıllık paket sayısı ile korele, sigarayı 

bırakmak riski azaltıyor 

Obezite  Pozitif  
Vücut kitle indeksi ile korele, zayıflamanın 

riski azalttığı şüpheli 

Hipertansiyon  Pozitif  
Kan basıncının yüksekliği ile korele, HT 

kontrolü riski azaltıyor 

Ailesel kanser sendromları  Pozitif  Herediter ailesel hastalıklar ile korele  

Diabet  Pozitif  Obezite ve hipertansiyonla ilişkisiz olarak  

Son dönem böbrek hastalığı  Pozitif  Risk artıyor  

Doğum sayısı  Pozitif  
Doğum sayısı arttıkça risk artıyor, ilk 

doğumdaki yaş ile ilişki? 

Fizik aktivite  Değişken  Aktivite düzeyi ile ilişkili  

Alkol kullanımı  Değişken  Doza bağımlı  

Genetik yatkınlık  Pozitif  RHK aile öyküsü ile yakın ilişki  

RHK için risk faktörleri

Ljungberg B, Eur Urol 2010; 58:398-406.



 Tartışmalı;

– Görece olarak nadir bir tümör grubu

– %10-20 adenomlar ve yavaş büyüyen benign tümörler bildirilmiş

 Semptomatik değerlendirme (hematüri) ve USG 
 Klasik triad nadir (%6-10)

 USG ile tarama maliyet-yarar oranı tartışmalı

 Riskli hastalara önerilebilir;

– Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar (5-100 kat artmış risk)
– Uzun yaşam beklentisi ve düşük komorbidite

– Diyalizin 3. yılında USG ve BT ile

– VHL
– 15-20 yaşlarında takip başlar

– Herediter papiller RHK

– Tüberozskleroz 

 Periodik USG ve BT

Böbrek Tümörlerinde Tarama



 Kitle bulguları

 Paraneoplastik sendromlar
 %20-30 (4)

 Metastaz bulguları (2b)
 Kemik ağrısı, öksürük vb

 Klasik triad; 

 Ağrı

 Hematüri

 Kitle 

Nadir; % 6-10 (3)

Paraneoplastik

Sendromlar (%20)

SEMPTOMATĠK DEĞERLENDĠRME

 Artmış sedimantasyon hızı; %55,6

 Hipertansiyon; %37,5

 Anemi; %36,3

 Kaşeksi; %34,5

 Kilo kaybı; %34,5

 Ateş; %17,2

 Anormal KC fonksiyonları; %14,4

 Hiperkalsemi; %4,9

 Polistemi; %3,5

 Nöromyopati; %3,2

 Amiloidoz; %2

Semptomatik hastalar genelikle daha yüksek evrededir.



 Fizik Muayene;

Sınırlı role sahip,

 Palpe edilebilir abdominal kitle

 Palpe edilebilir sevikal LAP

 Kitle etkisine bağlı varikosel

 Venöz tutuluma bağlı alt ekstremite ödemi

SEMPTOMATĠK DEĞERLENDĠRME-2



 Serum kreatinin değeri
 GFR
 Hemoglobin 
 Eritrosit sedimantasyon hızı
 Alkalen fosfataz 
 LDH ve serum kalsiyum düzeyi

– Renal fonksiyonun önemi; (2b)
 Soliter böbrek
 Bilateral tümör varlığı
 Komorbidite, 

DM, Böbrek taşı varlığı, pyelonefrit öyküsü, RVH ... 

Laboratuvar Bulguları (4)



 Geleneksel olarak, 

– USG, BT VE MR renal kitleleri tanımlamada ve 
klasifiye etmede yeterli.

 İVP;
Geleneksel olarak hematüride hala ilk seçenek olb. 

– Kitleye ait kalsifikasyon

– Kontur düzensizlikleri

– İrregüler böbrek çeperi

Görüntüleme Yöntemleri



 USG, 
– Kistik lezyonların değerlendirilmesi

– Anjiomyolipomun karekteristik ekojenitesi değerlendirilmesi 



 BT;
–Üç fazlı BT abdomen ve pelvis değr
–Hounsfield Ünitesi (HU) karşılaştırması kuln. 
–20 HU ve üstü değişimler önemli (3).

<-20 HU ise AML
>15 HU ise RHK 

–Karşı böbreğin fonksiyon ve morfolojisi (3)
–Primer tümörün yayılımı ve böbrek dışı uzanımları 
–Venöz tutulum durumu
–Lenf nodlarını değerlendirilmesi
–Adrenallerin ve karaciğerin değerlendirilmesi (3)



>20 HU + RHK olgusu

Campbell-Walsh Urology, 9. baskı

1. Kontrastsız değerlendirme
2. Kortikomeduller faz
3. Nefrografik faz

Solid lezyonların en iyi değerlendirildiği aşama

4. Eksretuvar faz

Çok kanallı BT, (bugün rutin)
Etkin inceleme zamanı
ArtmıĢ uzaysal çözünürlük
ArtmıĢ radyasyon yükü !



VHL bir olguya ait BT görüntüsü









 Magnetik Rezonans Görüntüleme;

– Tanı almış hastalarda lezyon değerlendirmede kuln.

 Kontrast madde allerjisinde kuln.

 Renal fonksiyon bozukluğunda tercih edilir

 Çok planlı görüntüler, cerrahi anatomi için ön

 Koronal plan, üç boyutlu görüntüler vasküler invasyon için değerli 
(venöz trombüs)

 Vasküler anatomi, minimal invaziv giriĢimler için değerli

 Benign lezyonlar, AML ayrımında değerli

– BT’ye göre; 

daha pahalı, güç erişilebilir



MR; sağ renal kitle
A: Gadolinium uyg. öncesi
B: Gadolinium +

Campbell-Walsh Urology, 9. baskı



FDG PET/CT; RHK olg.

 Primer tanı da etkinliği düĢük (1b)

 Metastaz ve rekürrens tespitini %85.7 doğrulukla yapabilmekte 



 duyarlılığı

özgüllüğü dır.

 Hücresel tipi belirlemede üstünlüğü yok

 Tümör yatağında tümör – skar ayrımında değerli

 Uzak metastaz değerlendirmesinde faydalı

 Tüm vücut taramasında avantajlı

• PET/CT



Kemik Sintigrafisi;

– Osteolitik metastazlar beklenir

– Semptomatik hastalara önerilir

– Duyarlılığı blastik lezyonlardan düşüktür



 Toraks değerlendirmesi;

– Radyografik değerlendirme (3)

– BT (3)

 Kranial değerlendirme;

– Semptomatik hastalarda BT (3)



Campbell- Walsh, 9. Baskı

USG

ĠVP: Kitle?

Kalsifikasyon
Doku dansitesinde artma
Ġrregüler sınır
Toplatıcı sistemde deformite

Basit kortikal kist; 
aseptomatik hasta ise izlem

Hiperekojen solid kitle;
AML, komplike kist, kitle 

yönünden değerlendir

Evet Hayır

CT; ±ĠV kontrast

Renal yemezlik
Allerji ?

Basit kist; asemptomatik ise izlem
Komplike kist; malignite riskine göre

Pseudotümör olası; DMSA
Yağ içeriği (<-20 HU); AML
Solid kitle (>15 HU); 

Lenfoma?
Met.?
Apse, enfs.?: doku tanısı- biyopsi

Trombüs?; MRI

Kor biyopsisi veya ĠĠAB

Kitle; ?
Lenfoma?
Met.?
Apse, enfs.?: doku tanısı- biyopsi

MRI; ±ĠV gadolinium

Basit kist; asemptomatik ise izlem
Komplike kist; malignite riskine göre

Pseudotümör olası; DMSA
Yağ içeriği; AML
Solid kitle; 

Lenfoma?
Met.?
Apse, enfs.?: doku tanısı- biyopsi

Trombüs?; MRI



Böbrek Kistlerinde Bosniak Sınıflaması

Özellikler Tanım

I Septa, kalsifikasyon ve solid kompenent 
içermeyen ince duvarlı basit kistler, kontrast 
tutulumu yok

Benign

II Kist duvarında ve ince septalarında yoğun 
olmayan kalsifikasyon, keskin sınırlı, kontrast 
tutulumu yok, < 3cm

Benign

IIF Kist duvarında ve septalarında minimal 
kalınlaşma ve kontrast tutulumu, nodüler 
kalsifikasyon, intrarenal > 3cm iyi sınırlı 
kistler, intra renal yerleşimli, düzgün sınırlı

Takip, düşük malign 
potansiyel

III Kalın, irregüler duvarlı ve septalı, kontrast 
tutulumu olan kistler

Cerrahi yada takip, 

>%50 malign

IV Kontrast tutulum gösteren yumuşak doku 
kompenenleri olan malign kistler

Cerrahi



T: Primer tümör
Tx: Tümörün varlığı kesin olarak 

değerlendirilememektedir.

To: Primer tümör saptanamamıştır.

T1a: Börekte sınırlı, en büyük çapı  ≤ 4 cm

T1b: Böbrekte sınırlı, en büyük çapı 4-7 cm

T2: Böbrekte sınırlı, en büyük çapı > 7 cm

T2a: Tümör > 7 cm, ≤ 10 cm.

T2b: Tümör > 10 cm

T3a: Renal vene yada segmental dallarına yada 
perinefritik dokuya ve/veya renal sinusa 
(peripelvik yağ dokusuna) invazedir ancak 
Gerota fasyasını aşmamıştır.

T3b: Diyafram altında vena kavaya yayılım

T3c: Tümör gros olarak diyafram üstünde vena 
kavaya yayılım yada vena kava duvarına 
invazyon 

T4: Tümör gerota fasiyasını aşmıştır ve/veya 
ipsilateral surrenal invazyonu

N: Rejyonel lenf nodları 
(RLN)

Nx: RLN varlığı kesin olarak 
değerlendirilememektedir.

No: Belirgin RLN saptanmamıştır.
N1: Tek RLN metastazı mevcut.
N2: Birden çok RLN

M: Uzak metastaz
Mx: Kesin olarak 

değerlendirilememektedir.
Mo: Uzak met yok
M1: Uzak met var

Evreleme (TNM-2009)



Metastaz %

Akciğer 50-60

Kemik 30-40

Bölgesel lenf nodları 15-30

Renal ven 15-20

Perirenal yağ dokusu 10-20

İpsilateral adrenal 10-15

Vena kava 8-15

Beyin 10-13

Komşu organlar 20

Karşı böbrek 10



(Prog. Rekürr. !!)

 p53
Bcl-2
Bax
Ki-67

G250/MN/CA9 
- ġeffaf hüc RHC için ön
- 147 olgu- 137 olgu +
- Derece ve evre ile 

ekspresyonu artıyor
(Grammaier,2000) 

1- Tümöre özgü proteinler
2- Tümöre özgü 

olmayan proteinler

Hücre adhesyon molekülleri 
Prognostik

 Ġntegrin
 Ġmmunglobulinler
 Selectin
 Cadherin

E-Cadherin, RHK Ø
N-Cadherin, +
Cadherin-6, +

 Cyclin A
 Cyclin D1
 Cyclin bağımlı kinaz inhb. P21

TÜMÖR BELĠRLEYĠCĠLER
Tanı
Evreleme 
Tarama amaçlı kullanılırlar



Tanısal değeri olabilir

ELĠZA yönt kuln.

Prüvat kinaz alt tipi;

Tu M2-PK, sentezi 
artmıĢtır

MUC1, prognostik

CD 44, prognostik

3- Malign hücrelerde aĢırı 
eksprese olan proteinler

4- Tümör antijenleri

G250 antijeni;

RHK da %80 oranında 
saptanır

Tüm Ģeffaf hüc RHK da 
eksprese edilir

TÜMÖR BELĠRLEYĠCĠLER-2



 Ferritin;
tümör hacmi ile korelasyon +

 NMP-22;
Radikal nefrektomi sonrası düĢtüğü göstr

 Eritrosit sedimantasyon hızı;
Prognostik

 Neopterin
 Tümör iliĢkili tripsin inhibitör
 Doku polipeptit spesifik antijen (TPS)
 Gama enolaz

Evreleme ve tedavi ile iliĢkili olb.

 iNOS
Venöz invazyon ve trombüs riski ile iliĢkili
Trombüste iNOS+ ise prognoz kötü

 Timidilat sentaz
Malign potansiyelle iliĢkili

 Ag-NOR proteinleri
 CA 125, CA 15-3

Diğerleri

TÜMÖR BELĠRLEYĠCĠLER-3



 Tanı

 Takip   

 Ablatif tedaviler için kuln artmakta (3).

AMAÇ; 

 Malignite varlığının tespiti

 Malignitenin alt tipinin belirlenmesi

 Tümör derecesinin tespiti

Büyük kitlelerde nadiren endikasyon konur

Radyolojik değerlendirme gelişimine paralel PPV arttı

Negatif biyopsi tedavi kararını değiştirmiyor (3)

RENAL KĠTLELERDE BĠYOPSĠ



 Küçük renal kitlelerin %20-25’i benign

 >4 cm ise, %90 malign

 Nefrektomilerin %15’i benign kitlelere yapılıyor !   

 Küçük insidental kitleler artıyor

 Komorbiditesi yüksek hastalar artıyor

 Ġzlem ve ablatif- min invaziv tedaviler artıyor

- <2cm kitlelerin insidansı % 250 artmış

- >7cm kitlelerin insidansı % 20 artmış

Görüntüleme ile yeterli sonuç çoğu zaman alınıyor

 DüĢük yağ dansitesi olan anjiomyolipomlar

 Onkositomlar

 Homojen büyüyen kitleler sorun olb.

TANIDA  BĠYOPSĠ



 Yeterli materyal olmalı

 Tanısal keskinlik olmalı

 Tedaviyi yönlendirebilmeli   

Biyopsi – Patoloji uyumu, %86-95

Duyarlılık; %86-100

Özgüllük; %97-100

PPV birçok çalıĢmada %100’e yakın

Yetersizlik; %8.9

(Lane, 2008; 2474 biyopsi sonucunun değerlendirilmesi)

USG, BT, MR kuln

Daha çok kor alınması önerilir

Kalın iğne ile baĢarı artar (18 G)

GeliĢen immunohistokimyasal ve PCR yöntemleri kuln.

TANIDA  BĠYOPSĠ



 Biyopsi ve cerrahi sonrası patoloji karĢılaĢtırması

Şeffaf hücreli; uyum % 91
Papiller hücreli; uyum % 91
Kromofob hücreli; uyum %100 

(Neuzillet, 2004)

 Tümör derecesini tespitte baĢarı oranı;  %70-83

(Lebret, 2007)
(tümör heterojenitesi %15-25)

TANIDA  BĠYOPSĠ

 Biyopsi tipleri

Kor biyopsileri

Doğruluk oranı daha yüksektir

Yetersiz materyal % 3

Ġnce iğne aspirasyon biyopsileri, sitoloji

Yetersiz materyal % 11

(Schmidbauer, 2008)



 Ekstrarenal primer kanseri olduğu bilinen hastalar
 En yaygın endikasyon
 Öntanı nedir? 

Lenfoma / AC kanseri ?

 Cerrahi olarak çıkarılamayacak görünümdeki tümörler
 Tedavinin devamı için doku tanısı gerekli

 Yüksek komorbiditesi olan hastalar

 Enfeksiyon kaynaklı olabilecek renal kitleler
 Fokal bakteriyel pyelonefrit
Ksantogranülomatöz pyelonefrit ?   

BĠYOPSĠ ENDĠKASYONLARI

Daha fazla çalıĢma gereken endikasyonlar;

 Parankimle ilgili küçük, homojen büyüyen kitleler

 Perkutan ablasyon planlanan kitleler
 Benign kitleleri ablasyon riskinden korumak

 Hala çalıĢmalar devam etmekte



 Renal kitlelerin % 20-25’i benign
 Kitle büyüdükçe benign olma olasılığı azalır,

<1 cm- 2 cm- 3 cm- 4 cm için oranlar
%46.3- %22.4- %22- %19.9 

 Benign lezyonlarda radikal nefrektomi oranı % 60’ın üzerinde !   
(Frank, 2003)

Benign lezyonların %70’i Onkositom
%18’i AML olarak bildirilmiĢ. (T2 sekanslar)

(Lane, 2007)

Bu hastalarda en azından nefronkoruyucu cerrahi seçeneği olb

 Küçük kitleler çok yavaĢ büyür
 Takip Ģemaları uygulanabilir mi?
 Ablatif tedaviler daha rasyonel mi?
 T1a tümörlerde Metastatik hast oranı %3.9 !!!

Küçük Renal Kitleler



Küçük renal kitlelerde biyopsi sonuçları, (Laguna, 2009)

Hem santral hem de periferal biyopsiler önerilmektedir
Ġmmunohistokimya %50 gerekebilir ve baĢarıyı arttırır
BaĢarısız biyopsiler,

Nekroz, pseudofibrotik kapsül, hücresel heterojenite etkili



 Kanama (en sık)
 Genelikle önemsiz ve subklinik; < %1

 Hematüri, retroperitoneal kanamalar

 Pseudoanevrizmalar (kalın iğne kuln)

 Tümör ekimi (en korkulan)
 < % 0.01

 TCC varlığında uygulanmamalı

 Pnömotoraks
 Ġnterkostal giriĢlerde % 14-30

Komplikasyonlar




