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Böbrek tümörleri-2014-SEER 



Tanı sırasında evre dağılımı-Evrelere göre 5 yıllık sağkalım 



mRCC nin doğal seyri-sağkalım 

yazar hasta 6 ay % 1 yıl % 3 yıl % 5 yıl % 

James AG 
1966 

443 ? 36 17 1.7 

Lokich JJ 
1975 

72 ? 50 32 15 

Dekernion 
JB 1978 

86 53 43 ? 13 

Maldays JD 
1986 

181 73 48 ? 9 



mRCC gerçekler 

• kalıcı tam yanıt oranı düşük 

• RX ve KX rezistan 

• sitokin tedavisi 
– yanıt oranı düşük 

• IFN %2.5, %26  

• IL-2 %5-7 ,% 15-20 

– toksisite yüksek 

• mortalite %4 

 

Sistemik bir hastalık olan mRCC de cerrahinin önemli rolü var 



Biz cerrahlar olarak… 
primer tümörün ve/veya metastatik lezyonların 
mümkünse komplet rezeksiyonunun tek küratif 
seçenek olduğuna inanırız(dık ?) 
 
…...ve aynı zamanda sistemik tedavinin olası 
toksisitesinden de kaçınılır 

 



AMA… 
hedefe yönelik tedaviler  çağında 
cerrahi yaklaşımların etkinliği 
sistemik tedavi seçenekleri ile hiç 
karşılaştırılmadı 



Böbrek kanseri tek bir kanser değil 

Linehan 2003 J Urol 

mRCC genetik, biyolojik ve klinik olarak büyük farklılıklar gösteren bir hastalık 



RCC histolojik tipleri ve prognoz 



SN ve sistemik tedavi sonrası onkolojik seyri 
etkileyen faktörler 

 Performans durumu 
 Metastatik odak sayısı 
 Tanı sonrası tedaviye kadar 

geçen zaman 
 Metastaza kadar geçen zaman 
 Düzeltilmiş serum kalsiyum 
 Hemoglobin 
 LDH 
 Nötrofil sayısı 
 Trombosit sayısı 



RCC de FDA onaylı tedavi seçenekleri 

OS ve PFS sağkalım farkı, daha az toksiste 



mRCC de Potansiyel Tedavi Seçenekleri 

mRCC 

RN sonrası 

 Hedefe yönelik 
tedavi 

Hedefe yönelik 
tedavi  

sonrası RN 

RN ve komplet 
metastazektomi 

Hedefe yönelik 
tedavi 



Vaka 1 E.Y. Müzisyen 

• Erkek-45yaşında  

• Sigara 30 paket/yıl 

• Özgeçmiş:özellik yok 

• Kasım-2013 Hematüri 







mRCC de Potansiyel Tedavi Seçenekleri 

mRCC 

RN sonrası 

 Hedefe yönelik 
tedavi 

Hedefe yönelik 
tedavi  

sonrası RN 

RN ve komplet 
metastazektomi 

Hedefe yönelik 
tedavi 



Metastatik hastaya yaklaşım-Adnan Şimşir 

 

• Tedaviye karar vermeden önce ek 
tetkiklere ihtiyacımız var mı? 



Tedavi öneriniz ?- herkes 

• Toraks BT: Akc bazalinde en büyüğü 7-8 mm nodüller 

• Hemogram da bir özellik yok 

• LDH, normal 

• Ca normal 

• Kreatinin 1.2 ng 

• ALT, AST normal 



• Seçenekler konuşuldu 

• Hasta önce ilaç almak istedi 



Hedefe yönelik tedavi-Dr Nil Molinas 

• Ek tetkik? 

• Hangi hastalarda tedavinin etkin olacağını 
anlayabilir miyiz? 

• Klinik marker lar var mı? 

• Bugün için bunu öngörebileceğimiz 
genetik ya da moleküler marker var mı? 





Histolojik alt tip mRCC de  
ilaç seçimini/prognozu etkiler mi? 

• Sistemik tedavi öncesi biyopsi 
?biyopsi seçiminizi etkiler mi? 

• Hangi ilaçla tedaviye başlarsınız ? 







Kişiseleştirilmiş tedavi—sistemik tedavi almamış mRCC 

International Consultation on Urological Diseases 
 and the European Association of Urology guidelines on mRCC 



Nonrezektabl RCC de medikal tedaviye 
başlamadan önce biyopsi? 

56 yaşinda kadın, RCC ön tanılı biyopside B-cell lenfoma 



• Sutent(Sunitinib)50 mg 4 hafta tedavi 2 hafta ara 

• Tedaviye başlıyor şiddetli hematüri/transfüzyon ihtiyacı 

• 13/1/2014 radikal nefrektomi 

 

 



Sitoredüktif nefrektomi-Dr İbrahim Cüretlibatur 

• SN RN göre morbiditesi daha yüksek midir? 

• mRCC her hastada SN yapalım mı?  

• SN için hasta seçimi için kriterler var mı?  

• Overtreatment ve sonradan yapılacak sistemik 
tedaviyi sınırlama tehlikesi var mı? 



RN sonrası 30 günlük mortalite yaş ve evrenin rolü 

Coultier Eur Urol 2009  



mRCC de SN sonrası sağkalım- Abel 2010 Cancer 



Kötü hasta seçimi=overtreatment=sistemik tedavi 



Halbert RJ, Treatment of patients with metastatic renal cell cancer: a RAND 

Appropriateness Panel. Cancer 2006;107(10):2375–83 

SN için hasta seçimi 

Cerrahi riski 
düşük 

Cerrahi riski 
yüksek 

Primer tm ilişkin semptom var 

Primer tm ilişkin semptom yok 

Primer tm ilişkin semptom var 

Primer tm ilişkin semptom yok 

uygun 

belirsiz 

uygun 

belirsiz 

belirsiz 

uygun değil 

sınırlı yaygın sınırlı yaygın 

immunoterapi Hedefe y. tedavi 

metastatik yük metastatik yük 



• Sutent 50 mg  

• Nisan/2014 kilo 89.7 El-ayak send. 

• Hct : %42 PLT:201 ALT:30,  AST:24 





 



İlacı değiştirelim mi?  
Ardışık tedavi için net bir protokol var mı? 
Second line tedavi için hangi ilacı önerirsiniz?  
Dr Nil Molinas 



Kişiseleştirimiş algorithm—mRCC de second-line tedavi 



• Afinitor(everolimus) 10 mg/gün başlandı 
• 3 ay kullandı 

• Ağustos 2014 yakınmasız, 83.3 kg, fm özellik yok 

• Toraks BT 

– Mediastinal 1 cm gecen LAP LAR 

– Sağ hemitoraksda 3.5 cm yumuşak doku 
lezyonları? 

– Akciğer yeni lezyonlar 

• Batın MR 

– Progresyon 

 
 



• Afinitora devam ? 

• 16/09/2014 afinitore bağlı pnömoni 

• Afinitor kesildi 

• Toraks BT 

• Bilat plevral efüzyon 3-5 cm, mediastinal LAP progrese 

• Nil Molinas 



Kişiseleştirimiş algorithm—mRCC de second-line tedavi 



• Axitinib 20 mg 

• 13/11/2014 

•  Kramplar ,el-ayak sendromu 

• Toraks bt  
– Plevral efüzyon yok olmuş 

– Mediastinal LAP belirgin regresyon 

– Akciğer nodüllerde gerileme 

• Batın MR 
– Belirgin regresyon 

25-11-2014 Öksürük Krizi-Pnömotoraks 

Daha az toksik? 



Vaka 2 FS 

• Kadın 48 /2002  

• Radikal nefrektomi sağ  

• T1N0M0 

– Böbrek alt polde 4 cm ve hemen 
yanında 2 cm bir tm daha  

– tanı:böbrek parankim tümörü? 





Vaka 2  

• 2008 (yaş 54) 

• Hipertansiyon ,Kreatinin 1.8 

•  Hematüri 

• BT: 2 ayrı lokalizasyonda 2 tümör 4 er cm 
daha çok endofitik renal sinüse doğru 

• Metastaz yok 

• ÖNERİ ? 

 

 



mRCC de hedefe yönelik tedavilerin primer tümör yanıtı-
retrospektif review-Abel Eur Urol 2011 

Az sayıda parsiyel yanıt, tam yanıt nadir 



Lokalize ve mRCC de faz II prospektif neoadjuvan hedefe 
yönelik tedavi ile alınan sonuçlar  



Vaka 2 

• Frozen eşliğinde NKC 

• Her iki tümör tabanında CS(+) 

• Radikal Nefrektomi 

• 3 ayrı odak 

• Fuhrmann III berrak hücreli 

• Intravasküler tümör gelişimi  





Vaka 2 

• Diyaliz programına devam/Yakınmasız 

• Şubat 2012 Nüks yok MR/BT 

• 4 yıl  aile transplant arayışında 

• Ekim 2012 Batın MR  

– Pankreas kuyruğunda 25x23x38 cm 
kontrast tutan kitle 

– Başka metastaz bulgusu yok 





Kasım 2012 kitle biyopsi 



Vaka 2 

• Aralık 2012 kitle rezeksiyonu 

• Pankreas kuyruk rezeksiyonu ile birlikte 
kitle rezeksiyonu + splenektomi 









Lokal rekürrens 
- Genel olarak renal fossa rekürrenslerinin tedavisi cerrahi 
- Metastatik hastalık olmayan olgularda lokal rekürrensler 
için agresif cerrahi rezeksiyon önerilmektedir 

J Urol 2009 


