
Testis Tümörü Olgu Sunumları 
               

 

Dr. Barış Kuzgunbay 

Başkent Üniversitesi 

Adana Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 

30/11/2014 
İzmir 



Olgu 1 





 







 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

 
 

• Evre I seminom  
• N=687, retrospektif 
• Aktif izlem 
• Ortalama takip 3.85 yıl 
• 5 yıllık relapsız sağ kalım %85 
• Multivariate analiz  

– Tümör boyutu (4cm vs > 4cm), HR 1.36, (95% CI 0.80, 2.36) 
– Rete testis invazyonu, HR 1.16, (95% CI 0.69, 1.96) 
– Relapsı belirlemede istatiksel olarak anlamsız 
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Bilateral Testis Tümörleri 

• İnsidans %1-4 
• %50 oranında inmemiş testis öyküsü + 
• Eş zamanlı (senkron) %15 
• Ardışık (metakron) %85 

– 50-75 ay 

• Histolojik tip 
– Seminom        (%48) 
– Nonseminom (%15)  
– Nongerminal  (%22) 

• Lenfoma  

– %85 aynı histolojik tip 

 



• İkincil tümörler 

– histopatolojik açıdan daha düşük risk 

– proliferasyon oranları düşük   

– vasküler invazyon oranları düşük  

– metastaz oranı çok nadir  

– prognozunun daha iyi 



• Testiküler germ hücreli tümörlerin öncül lezyonu  

– Testiküler intraepitelyal neoplazi (TIN) = 

– Karsinoma insitu testis (CIS) = 

– İntratubuler germ hücreli neoplazi (IGCNU) 

• + ise 5 yıl içinde invaziv testis kanseri riski %50 

• Radikal orşiektomi+kontralateral testis biopsisi 
yapılan hastaların %4.9’unda (%4 ile %13.5) karşı 
taraf testiste TIN saptanmıştır 

– Kontralateral testis biopsi +/-? 

 

 



• Testis Koruyucu Cerrahi (TKC) Endikasyonları 
– Eş zamanlı bilateral testis tümörü 

– Ardışık karşı testis tümörü 

– Soliter testis tümörü  

– Karşı testisin normal olduğu durumlarda endikasyon 
yok 
• Çok özel durumlarda gerekli önlemler alınarak  teşebbüs 

edilebilir 



– Eğer preoperatif testosteron seviyeleri normal ise 

– Eğer tümör hacmi testis hacminin %30’undan veya 
2cm.den az ise 

– Eğer tümör tabanından alınan biyopsiler negatif ise  

– Eğer kalan testis parankiminde TIN mevcut değil ise?  



• Avantajları 
– Fizyolojik androjen üretimi 
– Vücut görüntüsünün iyi olması 
– Fertilitenin devam etmesi 

• Dezavantajları 
– Rekürrens riski  
– %82 TIN beraberliği + 

• Adjuvan radyoterapi (20Gy) gereksinimi + 
– İnfertilite  
– Leydig hücre disfonksiyonu 

• Hastayı detaylı bilgilendirme 
• Deneyimli merkez 



• Testis Koruyucu Cerrahi vs Radikal Orşiektomi 

– Randomize kontrollu çalışma yok 

– Retrospktif çalışmalar 

– Orta ve uzun dönem takiplerde fark yok 

• Lokal rekürrens 

• Uzak rekürrens 



Teknik 

• İnguinal yaklaşım 

• Vasküler klemp 

• Soğuk iskemi 



• Tümör ekimi !!! 

• Tümör yatağından biopsi (cerrahi sınır) 

– 3mm normal parankim 

• Komşu normal parankimden biopsi (TIN) 
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