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Prognostik faktörler 
 

Performans status 
 
Metastaz yeri 
 
Metastaz yükü 
 
Metastaz free interval 
 
Patolojik evre 
 
Nukleer grade 
 
Histolojık tip 



Tümor boyutu 

 

Yaş 

 

 Irk 

 

Cinsiyet 

 

Aile hikayesi 

 

Paraneoplastik sendrom 

 



3 predimoninan patolojik tip metastaz ile 
yakın ilişkilidir 

 

Şeffaf hücreli 

 

Sarkomatoid tip 

 

Papilller tip 



Akciğer metastazı en iyi 

 

 

Kemik iyi 

 

 

Karaciğer en kötü prognostik faktör 



 Motzer ve ark.1999 ve 2002 (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) 

 

 Sağkalım için bağımsız prediktif değerler: 

 Karnofsky skoru   < %80 

 Artmış LDH düzeyi (normal üst limitin 1.5 kat fazlası) 

 Düşük hemoglobin düzeyi 

 Artmış düzeltilmiş Ca düzeyi   

 (Ölçülen total Ca + [0.8 x (4 – albumin düzeyi)] 

 Hastalık nuksu   < 1 yıl 

 

 

Sağkalımı etkileyen faktörler? 



Risk grubu Olumsuz prognostik 
faktör 

Genel medyan sağkalım 

iyi                0           20 ay 

orta              1-2           10 ay 

kötü              3-5            4 ay 



 100%  

  normal, yakınması yok, semptom yok 

 90% 

 normal aktivitesini sürdürebilir, hastalığın birkaç semptomu veya bulgusu olabilir 

 80% 

 bazı zorluklarla beraber normal aktivitesini sürdürür, hastalığın minör bulgu ve belirtisi var 

 70% 

 kendine bakabilir, normal aktivite ve işini yapamaz 

 60%  

 gereksinimlerini karşılayabilir, nadir yardım gerekir biraz yardıma ihtiyaç duyar 

 50% 

 sıkça yardım ve tıbbi bakım gerekir 

 40%  

 özel bakım ve yardım gerekir 

 30%  

 hastane bakımı gerektirecek derecede sakat fakat ölüm riski yoktur 

 20% 

 çok hasta, hastanede aktif destek tedavisi gereksinimi vardır 

 10%  

 ölmek üzere 

 0%  

 ölüm. 

Karnofsky performans skalası 



 0 - Asemptomatik (Tam aktif, tüm hastalık öncesi aktivitelerini kısıtlama 
olmaksızın yapabilir) 
 

 1 - Semptomatik fakat tamamen ayakta (Zorlu fizik aktivitede kısıtlama 
var, ancak ayakta ve hafif işleri yapabilir. Örneğin hafif ev ve ofis işleri) 

 

 2 - Semptomatik, %50'den daha az yatakta (Ayakta ve kendi bakımını 
yapabilir, ancak herhangi bir işte çalışamaz ve gündüz 
saatlerinin %50'sinden fazlasını ayakta geçirebilir) 
 

 3 - Semptomatik, %50'den daha fazla yatakta (Kendi bakımını yapmakta 
zorlanıyor, gündüz saatlerinin %50'sinden fazlasında yatakta) 
 

 4 - Yatalak (Kendi bakımını yapamıyor, tam olarak sandalye veya yatağa 
bağımlı) 

 

 5 - Ölüm 
 

ECOG(Eastern Cooperative Oncology Group) 
 performans skalası 



  AKCİĞER 

 BHK en sık metastaz alanıdır (%45-76) 

 Pulmoner metastatik rezeksiyonun survi üzerine katkısı  

kanıtlanmıştır. 

 1936 yılında Barney ve Churchill ilk kez yayınlamışlar: 

 “If a metastasis is apparently solitary and accessible to surgical 

removal, it is definitely worthwhile to undertake removal of the 

metastasis as well as the primary growth.” 

 1961-2005 

 RCC de soliter akciğer metastazektomisi ile 5 yıllık yaşam şansı : 

%13-50 



KEMİK 

 
BHK’de %15-34  metastaz izlenir 

 

 İskelette herhangi bir yer ayırtetmeden 
tutulum olur 

 

Akciğer ile karşılaştırıldığında kemik 
metastazlı olgularda survi çok daha kısadır 

 

 



    KARACİĞER 

 

BHK Metastazlarının % 20 si bu alana 
olmaktadır 

Karaciğer metastazlı hastalarda ortalama 
yaşam süresi 14 ay 

Hepatik rezeksiyon ile yaşam süresi: 

1 yıl için  % 46 

3 yıl için  % 24 

5 yıl için  % 18 
 

 

 



   BEYİN 

 

 BHK Metastazlarının % 17’si bu alanı tutar 

 Tutulum yeri ve lokalizasyonu ile ve ödem ile ilişkili 
semptomlar görülür 

 Başağrısı 

 Nöbet 

 Motor/duyusal sorunlar 

 Bu lezyonlar için tedavi seçenekleri: 

 Radyoterapi 

 Steryotaktik radyocerrahi(Gamma knife) 

 Ve/veya cerrahi rezeksiyon 
 



Resultante importante 



Statistics are like mini-skirts, shows a lot 
of things but does not show what is 
essentially. 
 October 5, 2010 at 3:19am 



 


