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 ve AMAÇ

     Renal hücreli karsinom renal tübüler hücrelerden kaynaklanan, böbre in en s k görülen

(%85-90) malignitesidir. Genel popülasyonda %2-3 oran nda görülmektedir. nsidans  son

llarda giderek artmaktad r. Bu art ta görüntüleme yöntemlerine ula mada art la

insidental olarak saptanan küçük lezyonlar n rolü olmakla beraber ilerlemi  renal hücreli

kanserlerin insidans nda da bir art  söz konusudur. Renal hücreli karsinomun kabul gören

genel tedavisi radikal nefrektomidir. Cerrahi tekniklerdeki geli meler ve insidental olarak

saptanan küçük kitleler dikkatleri nefron koruyucu cerrahi üzerine çekmi tir. Burada amaç

böbrek fonksiyonlar n korunmas r.

     Bilindi i gibi renal hücreli karsinom patolojik olarak tek tip bir kanser de il, birçok

subtipi bar nd ran bir antite olarak kabul edilmektedir. Her bir subtipin birbirinden farkl

prognozu vard r. En s k görülen subtip olan berrak hücreli subtipte prognoz kötüdür. 2. ve 3.

kl kta görülen papiller ve kromofob subtiplerde prognoz hemen hemen ayn  olup, 5 y ll k

sa kal m oranlar  yakla k %90’a varmaktad r. Böbrek fonksiyonlar n korunmas  için

preoperatif dönemde RHK’n n subtiplerinin belirlenmesi önemlidir. BT ile renal hücreli

karsinomlar  subtiplerine ay rabilirsek, özellikle insidental olarak saptanan erken evre küçük

kitlelerde nefron koruyucu cerrahi uygulanabilir ve hastalar n böbrek fonksiyonlar

olabildi ince korunabilir.

     BT teknolojisindeki geli meler sayesinde art k çok k sa sürelerde tüm abdomen tetkiki

yap labilmekte, özellikle çok kesitli BT ile oldukça ince kesitler al nabilmektedir. 3D

reformat görüntüler elde olunarak rezolüsyon kayb  olmadan farkl  yönlerde kesitler elde

edilerek kitle yay mlar  daha net de erlendirilebilir. Çekim sürelerinin k salmas  sayesinde

dinamik olarak lezyonlar n kontrastlanma özellikleri de erlendirilebilir.

     Biz bu çal mada RHK’l  hastalarda kitlenin kontrast tutma özellikleri ve evrelenme

bulgular  ile tümörün subtipleri aras nda anlaml  bir ili ki olup olmad  ara rd k.

Radyolojik kontrast özellikleri ve tümör evrelemesinin subtiplerle ili kisini ortaya koyarak

hastalar n genel ve kansere spesifik survivine katk  sa lamay  amaçlad k. Çok kesitli BT’de

kontrasts z görüntüleri takiben trifazik (kortikomedüller, nefrografik ve ürografik faz)

protokol uygulayarak böbrek kitlelerinin; morfolojik ve kontrastlanma kriterlerini

de erlendirdik.
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     GENEL B LG LER

     BÖBRE N EMBR YOLOJ

     nsanlarda üriner sistem intrauterin ya am boyunca nefrojenik kord üzerinde kranialden

kaudale do ru yerle mi  birbirinden farkl  ve k smen üst üste binen üç sistem taraf ndan

temsil edilir; pronefroz, mezonefroz ve metanefoz. Bunlardan pronefroz ilkel omurgal

canl lar n böbreklerini olu tururken, insan embriyosunda varl  4. gestasyonel haftaya

kadar sürdüren rudimenter bir sistemdir ( ekil 1) ve i levi hakk nda çok az ey

bilinmektedir. Pronefroz insan embriyosunda servikal bölgedeki 7-10 adet solid hücre

toplulu u halindedir. Pronefrik duktus kaudal olarak uzan r ve kloakaya aç r (1). Daha

kaudaldekiler olu madan önce ilk olu an nefrotomlar geriledi inden 4. haftan n sonunda

pronefrik sisteme ait bütün yap lar n izleri kaybolmu  olur (1,2).

ekil  1  A. ntermediate mezodermdeki pronefrik, mezonefrik ve metanefrik sistemlerin
ili kisini gösteren çizim. B. 5 haftal k embryoda pronefrik ve mezonefrik sistemlerin
bo alt m tübüllerinin ematik çizimi (2)
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Mezonefroz ve mezonefrik kanallar üst torasikle üst lumbar (L3) segmentlerin

intermediate mezoderminden geli ir. 4. haftan n ba nda ilk bo alt m tübülleri belirmeye

ba lar. Bu tübüller boyca h zla uzarlar, S eklinde bir halka halini al rlar ve medial

uzant lar n ucunda bir glomerulus elde ederler. Burada tübüller Bowman kapsülünü

olu tururlar. kinci ay n ortas nda mezonefroz orta hatt n her iki yan nda büyük ve oval

ekilli bir organ halinde belirir. Kaudaldeki tübüller farklanmaya devam etti inden

kranialdeki tübüller ve glomerüller dejeneratif de iklikler gösterir ( ekil 2). Mezonefrozun

sa bir süre fonksiyon gösterdi i san r. 2. ay n sonunda büyük bir ço unlu u tümüyle yok

olur. Mezonefroz üriner sistemin geli iminde kritik role sahip bir yap r. Geli imindeki

aksakl klar geni  bir yelpazede çe itli genitoüriner sistem anomalileriyle sonuçlan r (1,2).

ekil 2. A. 5 haftal k embriyonun alt torasik bölgesindeki ürogenital kinlikten
geçen ve mezonefrik sistemin bo alt m tübülünün olu umunu gösteren transvers
kesit. B. Gonad ve mezonefroz aras ndaki ili ki. (2)

     Mezonefrik sistemin üriner sistemin geli imi üzerindeki etkisi mezonefrik kanaldan 5.

gestasyonel haftada ayr p yukar  do ru büyüyen ve metanefrozun metanefrik blastem

haline farklanmas  uyaran üreter tomurcu unda sakl r. Üçüncü üriner organ olan

metanefroz veya kal  böbrek, 5. haftada belirir. Yukar  do ru uzayarak metanefrozun

içine gömülen üreter tomurcu u metanefrik dokunun kal  böbrek haline gelebilmesi için

gereken süreci ba lat rken metanefrik doku da buna kar k üreter tomurcu unu toplay

sistemi olu turmas  için uyar r ( ekil 3). Üreter tomurcu u metanefrozla ili ki kuramad

takdirde metanefrik blastem kal  böbrek haline gelemez (1,2).
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              ekil 3. 5. hafta sonunda mezonefrik ve metanefrik sistem ili kisi,

              hindgut ve kloaka aras ndaki ili ki.(2)

Metanefrik doku  içine  penetrasyonun ard ndan üreter tomurcu u geni leyerek primitif

renal pelvisi olu turur ve gelecekteki ana kaliksleri olu turmak üzere kranial ve kaudal

parçalara ayr r. Metanefrik dokuya penetre olan her kaliksten iki yeni tomurcuk geli ir. Bu

tomurcuklar yakla k 16 nesil tübül olu turana kadar bölünmeye devam ederler. Geli imin

daha sonraki evrelerinde, 5. ve takip eden jenerasyonun toplay  tübülleri boyca uzay p

minör kaliksler içine do ru toplanarak renal piramidleri meydana getirirler ( ekil 4).

Yirminci haftada toplay  sistemin tamam  ve nefronlar n da 1/3’ü ortaya ç km  olur.

Üreter tomurcu unun metanefrik blastem üzerindeki uyar  etkisiyle 7. haftadan itibaren

nefronun diferansiyasyonu da ba lar. Yeni olu an toplay  tübüllerin distal uçlar n etraf

metanefrik doku apkas ad yla bilinen hücrelerle çevrelenir. Bu hücreler, tübüllerin

indükleyici etkisiyle renal vezikül olarak bilinen küçük keseciklere dönü ürler. Daha sonra

bunlardan da küçük tübüller meydana gelir. Bu tübüller glomerül ad  verilen kapiller

yumaklar yla birlikte nefronlar  veya bo alt m birimlerini olu turur. Her nefronun

proksimal ucu, glomerül taraf ndan derin ekilde yayland lm Bowman kapsülünü

olu turur. Tübülün distal ucu ise, Bowman kapsülünden toplay  kanallara geçi i

sa layacak ekilde, toplay  kanallardan biriyle ili ki kurar. Bo alt  tübüllerin uzamaya

devam etmesi sonucu proksimal k vr nt  tübüller, Henle halkas ve distal k vr nt

tübüller meydana gelir ( ekil 5). Özetlersek, böbrek iki farkl  kaynaktan: (a) bo alt m
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birimlerinin olu tu u metanefrik mezoderm ve (b) toplay  sistemin kaynakland  üreter

tomurcu undan olu ur (1,2).

ekil 4. Renal pelvis, kaliksler ve metanefrozun toplay  kanallar n geli imi. A. 6. hafta, B. 6.
haftan n sonu, C. 7. hafta, D. Yenido an. Minör kalikse aç lan toplay  kanallar n kazand
piramidal yap  (2)

ekil 5. Metanefrik bo alt m birimi. Oklar, bo alt m biriminin toplay  sistemle aç k ili kiye
girerek, idrar n glomerüllerden toplay  kanala akmas  sa lad  noktay  göstermektedir.(2)
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Nefronlar gestasyonun 10. haftas nda idrar üretecek kadar olgunla r. Böbrek 12-14.

haftadan itibaren sodyum atabilmeye ve üreyi konsantre edebilmeye ba lar. Dolay yla 18.

haftadan itibaren amniyon s n tamam na yak  fetusun idrar r. Böbreklerin idrar

üretme ve yeterince amniyon s  olu turabilme kapasitesi fetusun geli imi üzerinde ba ka

hiçbir eyle k yaslanmayacak kadar önemlidir. Amniyon s  fetus taraf ndan yutulur,

gastrointestinal kanaldan emilerek kan dola na geçer ve tekrar böbrekler taraf ndan

amniyon bo lu una geri döner. Fetal ya am süresince, y m ürünlerinin at ndan

böbrekler sorumlu de ildir; bu görev plasenta taraf ndan üstlenilmi tir. Fetus birinci

trimestrin sonunda idrar ç karmaya ba larsa da, bu dönemde idrar bir plazma ultrafiltrat

eklindedir. kinci trimestrde tübüler geri emilim oldukça yetersiz oldu undan idrar hacmi

yüksektir. drar yap  gestasyon boyunca giderek artar ve do umda saatte 51 ml’e kadar

kar. Do uma do ru su ve tuz geri emilimi artt ndan idrar miktar  önceki dönemlere göre

azal r. Fetal böbre in tek i levi, özellikle akci er geli imi için gerekli olan amniyon s n

olu umunu sa lamaktan ibarettir. 34-36. haftalar aras nda tamamlanan nefron geli imiyle

bebek d  dünyaya her böbre inde 1 milyondan fazla nefrona sahip olarak gelir (1,2).

Kal  böbrekler 9-12 haftalar aras nda bir yandan farklan rken di er yandan da

embriyonun kuyru unun uzamas  ve vücudun dikle mesi sonucu 4. lumbar vertebra

hizas ndan 1. lumbar veya 12. torakal vertebra seviyesine yükselirler. Bu s rada böbrek

mediale do ru 90° derecelik bir dönü  de yapar ve ba lang çta öne bakan pelvis mediale

bakar hale gelir (1,2).

     Özetlersek, gestasyonun 20 haftas  civar nda üreter tomurcu undan üreter, renal pelvis,

majör ve minör kaliksler, papiller kanallar ve say  yakla k 1-3 milyon aras nda de en

nefron biriminin son k sm  olan toplay  kanallar geli ir. 20. haftada toplay  sistemin

tamam  ve nefronlar n da 1/3’ü art k mevcuttur. Nefrogenez 34.-36. haftaya kadar devam

eder (1,2).

     Do umda yakla k 25 gr a rl kta olan böbrekler, eri kinlerde 300 gr a rl a ula r.

Term bir bebe in böbre indeki hücre say  eri kin böbre inin %17’si kadard r. Net DNA

sentezi do umdan sonra bir 6 ay daha devam eder. Bu dönemden sonra böbrek hücre

bölünmesinden ziyade, hücrelerin boyutunun artmas yla büyür. Do umda böbrekler, lobüle

bir görünümdedir. Süt çocuklu u döneminde nefronlar n büyümeye devam etmesi ile bu

lobüle görünüm kaybolur (1,2).
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                                       BÖBREK ANATOM

ekil 6. Böbreklerin anatomik lokalizasyonu

Böbrekler peritonun arka taraf nda (retroperitoneal) lokalize olmu lard r. Kolumna

vertebralisin hemen lateralinde ba  dokusu içerisinde yerle mi  olup, büyük ölçüde kosta

arkusu taraf ndan korunurlar ( ekil 6). S rt üstü yatar pozisyonda üstten T12 vertebra, alttan

L3 vertebra seviyeleri aras nda uzan rlar. Sa  böbrek karaci erle il kisinden dolay  sola

nazaran biraz daha a da lokalize olmu tur. Sol böbrek sa a göre daha uzun ve incedir ve

orta hatta daha yak nd r (3). Solunum olay  esnas nda diyafragman n kas lmas  ile her iki

böbrek vertikal yönde 2,5 cm kadar a  do ru yer de tirir. Her iki böbre in medial

konkav kenar nda vertikal bir yar k bulunur. Bu yar  böbrek dokusunun kal n dudaklar

çevreler ve buraya renal hilus ad  verilir ( ekil 7). Renal hilus büyükçe bir bo lu a uzan r ve

buraya renal sinüs ad  verilir. Renal hilustan önden arkaya do ru s ras yla renal ven, renal

arterin iki dal , üreter ve renal arterin üçüncü dal  geçer. Ayr ca lenf damarlar  ve sempatik

sinir lifleri de renal hilustan geçer (4).
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ekil 7 Sa  böbrek koronal kesitte renal parankim, kaliksler ve renal hilusun ematik görünümü (6)

     Böbre i Saran Örtüler

     Böbrekler, birbiri ile ili kili tek bir yap  halinde olan fasia ve ya  ile ku at lm r.

Böbre i saran yap lar unlard r ( ekil 8).

1. Fibröz kapsül; böbre i çepeçevre sarar ve böbre in d  yüzeyine yak n olarak yerle ir.

2. Adipoz kapsül; fibröz kapsülü sarar. Perinefrik ya da perirenal ya  dokusu olarak da

isimlendirilir.

3. Renal fasia; adipoz kapsülün d  taraf nda ba  dokusundan olu an bu tabaka böbrekleri ve

suprarenal bezleri sarar. Kar n yan duvar ndaki transvers fasia ile devaml k gösterir.

Medialde hilustaki damarlar  sararak aorta ve vena cava ile birle en ba  dokusu ile kayna r.

4. Pararenal adipoz korpus; Renal fasian n d  taraf nda yer al r ve genelde bol miktarda

bulunur. Retroperitoneal ya  dokusunun bir k sm  olu turur.

     Adipoz kapsül, renal fasia ve pararenal adipoz korpus böbrekleri korur ve kar n arka

duvar nda böbreklerin uygun bir pozisyonda bulunmalar  sa lar.

     Böbre in yap ;

     Her böbrek d ta bir renel korteks, içte ise renal medulla içerir. Renal korteksin renal

kolumna ad  alan uzant lar  böbrek iç k sm na do ru uzanarak renal medullay  üçgen

biçiminde ekiller olarak bölerler. Böylece renal piramisler olu ur. Renal medulla yakla k
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bir düzine kadar renal piramis içerir. Renal piramislerin her birinin piramis taban  ad  verilen

parças  kortekse do ru yerle ir. Renal piramisin apeks k sm  renal papilla ad  al r ve

medialde bulunur ( ekil 8). Piramis taban ndan kortekse do ru uzanan uzant lara radii

medullares ad  verilir (3,4).

     Renal sinüs, renal hilusun içerisinde yer alan bir bo luk olup üreterin geni lemi  olan üst

ucu ve renal pelvis burada bulunur. Renal pelvis, iki veya üç major kalikse ayr r. Bunlar n

her biri iki veya üç minör kalikse ayr r ( ekil 8). Her minor kaliks, renal piramisin apeks

sm ndaki renal papilla ile ili ki halindedir (3,4).

ekil 8. A. Sa  böbrek, anterior yüz. B. Sa  böbrek koronal kesitinde renal korteks, medulla,
piramisler, papillalar ve kaliksler görülmektedir. C. Nefronlar n pozisyonu ve böbrek içindeki kan
damarlar n düzenini gösteren böbrek kesiti.  (6)
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     Sa  Böbre in Önemli Kom uluklar

     Sa  böböre in ön yüzü çok say da yap  ile ili kidedir. Bunlardan baz lar  peritonun bir

parças  ile böbrekten ayr lm  iken baz lar  direkt olarak böbrekle ili ki halindedir. Üst

kutbun küçük bir parças  böbrek üstü bezi ile örtülmü tür. Ön yüz üst bölümünün geni  bir

parças , peritonla ayr lm  olarak, karaci erle kom udur. Medialde retroperitoneal olan

duedonumun desendan parças  ile direkt temas halindedir. Böbre in alt d  k sm  fleksura

koli dekstra ile temas halindedir.  Alt iç k m ise intraperitoneal ince barsak segmentleri ile

kom udur ( ekil 9).

     Sol Böbre in Önemli Kom uluklar

     Sol böbrek de sa  böbrek gibi baz lar  peritonla baz lar  direkt olmak üzere birçok

organla temas halindedir. Üst kutbun bir bölümü böbrek üstü bezi ile örtülüdür. Daha geni

bir k sm  ise intraperitoneal olan mide ve dalak ile temas halindedir. Orta parças

retroperitoneal pankreas ile direkt temas halindedir. Alt kutbunun d  parças  retroperitoneal

desendan kolon ve fleksura koli sinistra ile, iç k sm  ise intraperitoneal jejunal anslar ile

kom udur ( ekil 9).

Her iki böbrek arkada; üstte diyafragma, kostadiyafragmatik reses, 12. kosta, daha

da medialde psoas major kas , lateralinde quadratus lumborum ve transvers abdominal

kaslar görülür. Subkostal damarlar ve sinir (T-12), iliohipogastrik ve ilioinguinal sinirler (L-

1) arka yüzde a  ve laterale do ru seyreder (3,4).

ekil 9. Her iki böbre in ön kom uluklar . Böbrekleri saran viseral periton normal yerinde
rak lm r. Koyu renkle gösterilen k mlar böbreklerin kom u organlarla do rudan temas

göstermekte.(6)
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     Böbre in Arterleri

     Ba lang çta pelvis içerisine yerle en böbrekler arterlerini ortak iliak arterden al rlar.

Böbreklerin yükselmesiyle arterlerini aortun distalinden almaya ba lar. Kaudalde bulunan

dallar involüsyona u rar ve kaybolurlar. Böbrekler en kranial dallar  abdominal aortada

L1-L2 seviyesinden al rlar ve bu dallar kal  böbrek arterlerini olu turur (1).

     Her bir böbre i abdominal aortadan lateralden ayr lan tek ve geni  renal arter besler. Bu

damarlar genellikle 1. ve 2. lomber vertebralar n aras nda superior mezenterik arter ç

yerinin hemen alt ndan ç karlar. Sol renal arter genellikle sa dakinden biraz daha yukar dan

kar. Sa  renal arter daha uzundur ve vena cava inferiorun alt ndan geçer. Aksesuar renal

arterler s kt r, esas renal arterin alt ndan ya da üstünden olmak üzere abdominal aortadan

karlar ve renal hilus ya da ba ka bir yerden böbre e girerler (3).

     Renal arterlerin her biri genelde 5 adet segmental artere ayr r. Segmental arterlerin 4

tanesi renal pelvisin önünde ve 1 tanesi de bunun arkas nda olmak üzere renal hilustan girer.

Bu arterler böbre in de ik segmentlerine veya alanlar na da r. Segmental arterden renal

piramislerin her birine bir tane gitmek üzere lobar arterler ayr r. Böbrek dokusuna

girmeden önce lobar arter iki veya üç interlobar arter dal na ayr r ( ekil 10). nterlobar

arterler renal piramislerin her iki yan na seyrederek renal kortekse do ru gider. Renal

korteks ile medulla birle me yerinde interlobar arterler arkuat arter dallar  verir ve arkuat

arterler piramis taban nda bir ark olu turur. Arkuat arterden interlobuler arterler ayr r ve bu

arterler renal kortekse do ru seyreder ( ekil 10). nterlobuler arterlerin dallar  ise afferent

glomeruler arteriollerdir (4).

           ekil 10. Böbre in arterleri (4)
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     Böbre in Venleri

     Venöz kan arterlere e lik eden venlere drene olur. Renal ven, renal arterin önünde

seyrederek renal hilus’tan ç kar. Renal venler inferior vena kavaya drene olur. Önemli bir

nokta sol renal venin abdominal arta ile superior mezenterik arter aras ndan geçerek vena

kava inferiora ula mas r (3,4). Dolay yla sol renal ven bu iki damara ait patolojilerden

etkilenebilir (3).

     Böbre in Lenf Drenaj

     Lenf damarlar  renal arteri takip eder ve renal arterin ba lang  etraf ndaki lateral aortik

(lumbal) lenfatik nodlara aç r, (3,4).

     Böbre in Sinirleri

     Böbre e gelen sinirler sempatik pleksusdan (renal pleksus) orijin al r ve böbrekteki

damarlar n seyri boyunca da m gösterir. Renal pleksusda seyreden afferent sinir lifleri

medulla spinalise 10, 11 ve 12. torakal spinal sinirler ile gelir (4).

BÖBRE N TÜMÖRLER

     Adenoma;

Böbrek adenomlar  en s k görülen iyi huylu böbrek parankim lezyonudur. yi huylu

tümörler aras nda say lmalar na ra men böbrek adenokarsinomlar ndan ay rt edebilecek

klinik, radyolojik, histolojik veya immünohistokimyasal kriterleri yoktur. Bu nedenle her

büyüklükteki adenom erken evre böbrek kanserinin belirtisi olarak kabul edilmeli ve hasta

buna göre takip ve tedavi edilmelidir (5-7).

     Onkositoma;

     Böbrek onkositomas  iyi huylu bir tümörden habis tümöre kadar de en bir davran

yelpazesine sahiptir. Genellikle fibröz bir kapsül içine yerle irler. Nadiren böbrek kapsülü,

perinefrik ya , renal pelvis içine invazyon gösterirler. Ay rt edici klinik özellikleri

bulunmad ndan tan lar  patolojik olarak konur. BT, MRG ve USG ile ay rt edici

karakteristik bulgusu yoktur. Anjiografik olarak bisiklet tekerle i görünümü ve homojen

nefrogram gibi bulgular bildirilmi  olsa da daha sonralar  RHK’da da benzer bulgular

görülmü . Tan da perkutan biyopsinin yeri tart lmaktad r. Malign olgulardan ay rt

edilemedi i için tedavi seçene i olarak nefron koruyucu cerrahi yerine radikal nefrektomi

uygulanmaktad r (5-7).
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Anjiomyolipoma;

     Anjiomyolipomlar kan damarlar , düz kas ve ya  dokular  içeren benign bir böbrek

tümörüdür. Tüberosklerozlu hastalarda görülme oranlar  artmaktad r ve genellikle çok

say da ve bilateral olurlar. Kanamaya meyilli lezyonlar olup s kl kla retroperitona kanarlar.

Görüntüleme yöntemleri ile ya  içeri inin gösterilmesi tan  koydurucudur. Dü ük ya

içerikli ya da ya  içeri inin olmad  olgular  RHK’dan ay rt etmek zordur. Tedavilerinde

küçük lezyonlarda takip, kanamal  ve büyük lezyonlarda nefron koruyucu cerrahi ya da renal

arter embolizasyonu tercih edilebilir (5,6).

     RENAL HÜCREL  KARS NOM

     Renal neoplazmlar n büyük ço unlu u epitelyal kaynakl  olup ço unlukla maligndir.

Önceleri tek bir tür olarak kabul edilen Renal hücreli karsinom (RHK) günümüzde

histolojik, sitogenetik, ve moleküler çal smalar n sonucu olarak birbirinden ayr labilir,

morfolojik ve genetik özellikleri aras nda s  ili ki olan bir grup olarak kabul görmektedir

(8).

     RHK nispeten az görülen tümörlerden olup, eri kinlerdeki malignitelerinin yakla k %

3’ünü, böbrek malignitelerinin ise % 85’ini olu turur (5-7,9). Erkeklede 7. en s k, kad nlarda

9. en s k kar la lan malignitedir (9). Erkek/kad n oran  2/1’dir. Genellikle eri kinlerde ve

en s k 5-7. dekadlarda görülmekle birlikte her ya ta görülebilir (5-7,9). nsidans  beyaz ya da

siyah rktan hastalarda farkl k göstermez (5) . Genel insidans son 20 y lda kademeli olarak

artm r (9). Buna kar k tan sal tekniklerin geli mesi ve buna ba  erken tan  ve tedavi

imkanlar ndaki geli me sayesinde 5 y ll k sa kal m oranlar nda belirgin iyile me bu insidans

art na e lik etmi tir (10,11).  Endüstrile mi  ülkelerde en s k kar la lan maligniteler

ralamas nda geli memi  ülkelerdekinden daha ön s ralarda yer almaktad r (12). RHK’da

insidans art ndan genel olarak 3 cm’den küçük tümörler sorumludur, ancak u bir gerçektir

ki ilerlemi  tümörlerin insidans nda da bir art  mevcuttur (12).

     RHK çocukluk ve genç eri kinlerde nadir görülür. Bu dönemde RHK, tüm böbrek

tümörlerinin ancak %5‘inden az  olu turur. Çocuklarda ortalama ba lama ya  8-9 dur ve

erkek ve k zlar e it oranda tutulurlar.  Çocuklarda RHK geli im riskininin ailede RHK

hikayesi ile il kisi olabilece i söylenmektedir. Ayr ca nöroblastom olgular nda ikincil

kanser olarak RHK insidans n artt  bildirilmi . Eri kinlerde oldu u gibi çocukluk ça

RHK’lar nda da cerrahi tedavi uygulanmaktad r (13-16).
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     RHK kortikal yerle imlidir. Genellikle parankim d na do ru büyürler ve kontur

lobülasyonu yaparlar. Bu görünümleri görüntüleme yöntemleri ile kolayca tan nmalar na

olanak sa lar (5,6). Bu kanserler bulunduklar  zaman s kl kla büyüklükleri 3 ila 15 cm çapta,

küresel bir kitle olarak görülürler. Her iki böbrekte görülme insidanslar  ayn r. Böbre in

herhangi bir yerinden geli ebilirler. Üst veya alt kutuplar aras nda rastgele da m gösterir

(5,6). Genelde tümör iyi s rl r, ancak zamanla küçük uzant lar çevre parankim içerisine

do ru ilerler ve çevre dokuda küçük uydu nodülleri bulunur. Bazen perinefritik ya  dokusu

ve adrenal gland içerisine do rudan invazyon yapar. Tümör büyüdükçe toplay  sistem

duvarlar  boyunca yay larak kalikslere ve renal pelvise kadar uzanabilir. Bazen daha da

ilerleyerek üretere invaze olabilir. Daha s k olarak renal vene invazyon yapar, damar içinde

solid bir kitle eklinde geli ir. Bazen vena kava inferior ve sa  atriyuma kadar uzanabilir.

Hastalar n yakla k üçte biri metastatik hastal kla kendini gösterir (5,6).

     Etyoloji

Biyolojisinde de ik faktörler rol oynar ancak kesin bir neden gösterilememi tir (6).

Tütün kullanan insanlarda daha fazla RHK görülmektedir. Erkeklerde hastalar n %39’u

tütün kullanmaktad r (17,18). As  kilolu ve obez bireylerdeki artm  RHK insidans n

mekanizmas nda östrojenlerin rolü olabilir. Pek çok retrospektif ve prospektif çal ma RHK

riskinin a  kilonun en yayg n ölçüsü olan vücut-kitle indeksi art  ile paralel gitti ini

göstermi tir (19,20). RHK insidans  obesite ve tütün kullan ndan ba ms z olarak

hipertansiyon hikayesi olanlarda önemli ölçüde artm r (19,21). Endüstriyel süreçler ya da

içme suyu ile maruz kal nan karsinojenik asbest, RHK riskini artt rmaktad r (6,22).

     Etkileri henüz net olmamakla birlikte ailede RHK öyküsü olmas , do um kilosu, diüretik

ndaki antihipertansifler, meyve ve sebze tüketiminin az olmas  di er risk faktörleri

olarak say labilir (7).

     Ailesel RHK nadirdir; ancak Von Hippel-Lindau sendromu (VHL), atnal  böbrek, eri kin

polikistik böbrek hastal  ve kronik böbrek yetmezli ine ba  olu an kistik hastal k

durumlar nda insidans n artt  bildirilmi tir (7,9,12). RHK, otozomal dominant bir

hastal k olan VHL’lu popülasyonun yakla k %50’sinde görülür. Bu hastalardaki RHK daha

erken ya larda ortaya ç kar, çok say dad r ve baz lar  atipik de iklikler gösteren kistlerle

ili kilidir (5,9,12). Edinsel polikistik böbrek hastal na sahip uzun dönem diyalize giren

hastalar n yakla k yar nda renal hücreli adenom ya da karsinom geli ir. Tümörler küçük,
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multipl, bilateral ve genellikle konvansiyonel tümörlerden daha dü ük bir proliferatif

kapasiteye sahiptirler. Metastaz oranlar  %5-7’dir (9,23-25).

     Klinik Özellikler

     Böbreklerin retroperitoneal bölgedeki gizli lokalizasyonu dolay yla birçok tümör ileri

evreye gelene kadar semptomsuz ve nonpalpabl kalabilir. Bugün nonspesifik semptomlar

nedeniyle s k uygulanan noninvaziv yöntemler sayesinde RHK’lar n yakla k %50’si

insidental olarak te his edilir. Birçok çal ma bunlar n böbre e s rl  oldu unu ve

prognozlar n iyi oldu unu göstermektedir (9,12,26).

     Klasik triad olan yan a , gross hematüri ve abdominal kitle bugün oldukça az

oranlarda (hastalar n ancak %10-15’inde) görülmektedir ve ilerlemi  hastal n bir

göstergesidir (5,7,9).

     En s k ortaya ç kan klinik bulgu olgular n %50’den fazlas nda görülen hematüridir.

Tümör yeterince büyüdü ü zaman, yan a  (%35) ve palpe edilen bir kitle (%25) gibi

kitlenin büyüklü ü ile ilgili belirtiler verebilir. Olgular n %50’sinde eritrosit sedimantasyon

nda art , %33 oran nda hematüri ile ili kisiz normositik anemi mevcuttur. Ayr ca kilo

kayb  (%30), ate  (%10), erkeklerde ani geli en varikosel (%2), polisitemi (%3) (böbrek

tümöründen aç a ç kan eritropoetine ba ), hepatosplenomegali ve hormon benzeri

maddeler olu turarak hiperkalsemi (%5), hipertansiyon (%25), Cushing sendromu gibi

tablolara (paraneoplastik sendromlara) yol açabilir. Jinekomasti, gonadotropin veya

prolaktin üretimi ile olur. % 3 hastada AA tipinde sistemik amiloidoz geli ebilir. Birçok

hastada birincil tümör sessiz kalabilir ve yaln zca metastazlara ba  semptomlar olu tuktan

sonra saptanabilir (%30). Metastazlar için öncelikli yerler akci erler ve kemiklerdir. Bazen

mesane gibi beklenmedik lokalizasyonlarda da metastaz görülebilir (5-7,9,27).

     Patoloji

Elektron mikroskopik çal malar ve immünohistokimyasal analizler RHK’n n proksimal

tübüler hücrelerden kaynakland  göstermi tir. Yak n bir zamana kadar RHK’lar n tek bir

antite oldu u dü ünülmü tür. Bununla birlikte histolojik, sitogenetik ve moleküler

çal malar RHK’lar n tek bir tümör grubu olmad  ortaya koymu tur (5-7, 9).
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     Birçok RHK gross olarak yuvarlak ya da ovoid yap dad r. Çevresinde komprese olmu

parankim ya da fibröz doku vard r. Üst üriner sistemin de ici epitelyal karsinomlar n

aksine birçok RHK gross olarak infiltratif görünebilirler. Tümör çap  ortalama 5-8 cm

olmakla beraber; birkaç milimetreden bütün abdomeni dolduracak kadar büyük de olabilir.

Genellikle gerçek bir kapsülü bulunmaz, ancak komprese parankim, fibröz doku ve

inflamatuar hücrelerden olu an psödokapsüle sahiptir. Çok az  gross olarak uniform

görünümde olup genellikle de ik derecelerde hemoraji ve nekroz içerirler. Olgular n %10-

25’inde nekroz ve rezorpsiyonlar sonucu kistik dejenerasyonlar görülür. Olgular n %10-

20’si de ik ekillerde kalsifikasyonlar içerir (5-7,9,).

     RHK s kl kla lokal agresif davran  gösterir. Gerota fasias  lokal yay ma bir engel

olu tursa da yüksek dereceli tümörler bu bariyeri a arak çevre doku ve organlara yay m

yapabilir. Direkt olarak perinefrik ya , adrenal bez veya kom u kas yap lar na invazyon

gösterebilirler. Karaci er, dalak, pankreas ve kolona invazyon daha nadirdir. Toplay

sistem ya da renal kapsül invazyonu %20 olguda görülür. Ancak bu yap lar n kitle bas na

ba  olarak yer de tirmeleri daha s k görülür. Olgular n yakla k % 10’unda renal vende

tümöral trombüs görülür. Baz  olgularda trombüs vena kava inferiora, hatta atriuma kadar

uzanabilir (5-7,9).

     RHK % 2 oran nda bilateral olabilir. Bu oran VHL ve ailesel formlarda artmaktad r (5-

7,19,28).

     Olgular n yakla k %30’unda tan  an nda uzak metastaz mevcuttur. En s k uzak metastaz

akci erleredir. Karaci er, kemik, ayn  taraf lenf nodlar , adrenal bez ve kar  böbrek

yay n s k oldu u di er bölgelerdir (5-7,9,27,29).

     RHK’lar n S fland lmas ;

     Yak n bir zamana kadar RHK’lar n tek bir antite oldu u dü ünülmü tür. Bununla birlikte

histolojik, sitogenetik ve moleküler çal malar RHK’lar n tek bir tümör grubu olmad

ortaya koymu tur (5,6,7,8).

     S flama çal malar , 1981 y nda Dünya Sa k Örgütü’nün (WHO) böbre in epitelyal

neoplazilerini hücre tipi özellikleri, yap sal özellikler ve orjinlerine göre grupland rmas yla

ba lar. Thoenes ve ark. 1985 y nda RHK’un kromofob tipini sunduktan sonra 1986 y nda

yine Thoenes ve ark. tümör hücre sitoplazmas nda izlenen morfolojik, histokimyasal ve

elektron mikroskopik özelliklere göre Mainz s flamas  ortaya ç kard lar. 1993 y nda
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sitogenetik temelli, 1997 y nda moleküler genetik temelli Heidelberg-Rochester s flamas

kabul edildi (30). Heidelberg-Rochester s flamas  yeniden gözden geçirilerek WHO 1998

flamas , Kovacs ile ba layan moleküler ara rmalar n sonuçlar n yeniden

incelenmesiyle de WHO 2004 s flamas  ortaya ç kt  (31).

Tablo 1; Renal kitlelerin S fland rmas  (30,31)
Heilderberg-Rochester
1997

WHO
 1998

WHO
2004

1. Benign
a) Papiller adenom
b) Onkositom
c) Metanefrik adenom-

adenofibrom

1. Renal hücreli adenom
a) Metanefrik tip
b) Papiller tip
c) Onkositik tip

A- Benign
1- Papiller adenom
2- Onkositom

2. Malign (Renal hücreli
karsinom)

a) Berrak hücreli karsinom
b) Papiller karsinom
c) Kromofob karsinom
d) Toplay  kanal

karsinomu
e) fland lamayan

2. Renal hücreli karsinom
a) Berrak hücreli tip
b) Papiller tip
c) Kromofob tip
d) Toplay  kanal tipi
e) Nöroendokrin tip
f) fland lamayan

B- Malign (Renal hücreli
karsinom)

1- Berrak hücreli tipte renal
hücreli karsinom

2- Multiloküler berrak hücreli
karsinom

3- Papiller tipte renal hücreli
karsinom

4- Kromofob tipte renal
hücreli karsinom

5- Bellini’nin toplay  kanal
karsinomu

6- Renal medüller karsinom
7- Xp11 translokasyon

karsinomu
8- Nöroblastom ile ili kili

karsinom
9- si hücreli ve müsinöz

tübüler karsinom
10- fland lamayan renal

hücreli karsinom

     Dünya Sa k Örgütünün (WHO) s flamas na göre RHK’lar; berrak hücreli, papiller,

kromofob, toplay  kanal tipi RHK’lar ve di erleri (tablo 1) olarak s fland lmaktad r.

Berrak hücreli ya da konvansiyonel RHK en s k görülen subtip olup RHK’lar n yakla k

%70’ini olu turur. Berrak hücreli RHK’larda 5 y ll k sa kal m oranlar  %55-60 aras nda

seyretmektedir (32,33). Papiller RHK %15-20 görülme oran  ile ikinci s kl kta görülen tip

olup %80-90 5 y ll k sa kal m oran na sahiptir (32-35). Kromofob RHK % 6-11 oran nda

görülür. Bu subtipteki 5 y ll k sa kal m oranlar  yakla k olarak %90’d r (33,36). Toplay

kanal tipi RHK nadir görülen bir tiptir. Görülme oran  %1’in alt ndad r. En kötü prognoza

sahip olan tiplerden biridir. 5 y ll k sa kal m oranlar  %5’in alt ndad r (5-7,33,37,38).
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Sarkomatoid tip RHK nadir görülmektedir. RHK subtipleri içerisinde odaklar halinde

sarkomatoid de iklikler eklinde görülme oran  primer sarkomatoid tipine göre daha s kt r.

Sarkomatoid tip RHK’n n prognozu kötüdür. Benzer ekilde sarkomatoid dejenerasyon

gösteren subtiplerin prognozu da kötüle mektedir (5-7,9,33,39). Venturina ve ark.(39)

yapt klar  çal mada sarkomatoid de iklik gösteren subtipler aras nda istatiksel olarak

anlaml  farkl k bulunmam r, 5 y ll k sa kal m oran  %22, 10 y ll k sa kal m oran  %13

olarak bulunmu tur.

     RHK’lar n Nükleer Derecelendirilmesi (gradeleme)

     Renal tümörlerin derecelendirilmesi için nükleer, sitoplazmik ve yap sal özellikleri

kullanan pek çok sistem önerilmi tir. lk RHK derecelendirmesini 1932 y nda Hands ve

Broders yapt lar. 1971 y nda Skinners ve arkada lar  dikkati yeniden nükleer özellikler ve

sa kal m aras ndaki ili kiye çevirdiler (40,41).

     Derecelendirme sistemleri içinde en yayg n olarak kullan lan  Fuhrman ve arkada lar n

önerdikleri derecelendirme sistemidir (Tablo 2). Fuhrman sistemi derecelendirmede nükleer

boyut, kontur ve nükleol belirginli ini kullan r ve birden dörde kadard r. En yüksek nükleer

derece tümörün derecesi olarak kabul edilir (7,9,23,40-42). Klinik gidi le Fuhrman nükleer

derecesi aras nda berrak hücreli RHK’larda s  ili ki vard r. Papiller ve kromofob RHK'da

Fuhrman veya di er derecelendirme sistemlerinin kullan  ise tart mal r, farkl

çal malarda papiller ve kromofob RHK'larda nükleer derece ve sa kal m süreleri aras ndaki

ili kiye ili kin birbiri ile çeli en sonuçlar yay nlanmaktad r (35,43,44).

Tablo 2; Fuhrman Derecelendirme Sistemi (42)

Nükleer
derece

Özellikleri

Derece 1 Yuvarlak, yakla k olarak 10 m çap nda uniform nükleus, nükleolus yok ya da
çok küçük.

Derece 2 Yakla k olarak 15 m çap nda, hafif düzensiz konturlara ve x400 büyütme ile
görünen nükleollere sahip nükleus.

Derece 3 Yakla k olarak 20 m çap nda, orta-belirgin derecede düzensiz konturlara ve
x100 büyütme ile görünen büyük nükleollere sahip nükleus.

Derece 4 Nükleus, derece 3’te görülen nükleusa benzer, multilobuler ya da multipl nükleus
ya da bizaar nükleus ve kromatin kabala mas  olabilir.
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     RHK’lar n Evrelemesi

1969 y nda Robson ve arkada lar n olu turdu u evreleme sistemi (Tablo 3) pek çok

klinisyen ve patolog taraf ndan kullan lm  ve sa kal mla e güdüm sa lam r (7,9,40,41).

International Union Against Cancer (UICC) ve American Joint Committe on Cancer (AJCC)

birli i ile TNM sistemi olu turulmu  ve bu sistemde böbrekte s rl  tümörler evre 1 ve

evre 2 olarak yer alm lard r. Bu evreleme sistemi 1997 ve 2002 y llar ndaki düzenlemelerle

bugünkü halini alm r (Tablo 4) (5,6,40,41,45). TNM de erlerine göre evrelendirme

sistemini tablo 5’te özetlendi. Tümör boyutu ve kapsül d  yay m kromofob hücreli

RHK’da berrak hücreli RHK’da oldu u kadar fazla prognostik öneme sahip de ildir.

Kromofob hücreli RHK’lar ortalama 8-9 cm çaplarla renal kortikal neoplazilerin en

büyükleri olmalar na kar n hastal ks z yasam oranlar  yakla k % 90’d r (42).

Tablo 3; Robson (1969) Evreleme Sistemi (42)

Evre 1 Tümör herhangi bir boyutta, organa s rl

Evre 2 Tümör perinefrik doku içerisinde

Evre 3 Tümör renal ven, vena kava ya da bölgesel lenf nodlar  içerisinde

Evre 4 Tümör kom u organlara metastaz yapm  ya da uzak metastaz mevcuttur

Tablo 4; TNM Evreleme Sistemi (2002), (42)
Primer Tümör (pT)
Tx De erlendirilemeyen primer tümör

T0 Primer tümöre ait bulgu yok

T1 Tümörün büyük çap  7 cm. ve tümör böbre e s rl
       T1a;  Tümörün büyük çap  4 cm ve tümör böbre e s rl
       T1b; Tümörün büyük çap  > 4 cm,  7 cm ve tümör böbre e s rl

T2 Tümörün büyük çap  > 7 cm ve tümör böbre e s rl

T3 Tümör major venlere yay m göstermekte ya da Gerota fasyas  a madan adrenal
beze veya perinefrik dokuya invazyon mevcut
      T3a;  Tümör Gerota fasyas  a madan do rudan adrenal beze veya
                perirenal ve/veya renal sinüs ya  dokusuna invazedir
      T3b;  Tümör makroskopik olarak renal vene ya da renal venin kas içeren
                 dallar ndan birine veya diafragma alt  vena kavaya yay m
göstermektedir
      T3c;  Tümör makroskopik olarak diafragma üzeri vena kavaya yay m ya da
              vena kavan n duvar na invazyon göstermektedir

T4 Tümör Gerota fasyas n s rlar n ötesine yay lmaktad r



20

Bölgesel Lenf Nodlar  (pN)
Nx De erlendirilemeyen bölgesel lenf nodlar

N0 Bölgesel lenf nodu metastaz  yok

N1 Bir bölgesel lenf noduna metastaz mevcut

N2 Birden fazla bölgesel lenf noduna metastaz mevcut

Uzak Metastaz (pM)
Mx De erlendirilemeyen uzak metastaz

M0 Uzak metastaz yok

M1 Uzak metastaz var

Tablo 5; Evrelerin Grupland rmas  (42)
Evre  I T1 N0 M0

Evre  II T2 N0 M0

Evre  III T3
T1,T2,T3

N0
N1

M0
M0

Evre  IV T4
Herhangi bir T
Herhangi bir T

N0,N1
N2
Herhangi bir N

M0
M0
M1

     Prognostik Faktörler

RHK’da sa kal  ön görmede en önemli faktör tümör evresidir. Tümör boyutu,

histolojik alt tür ve hücre tipi ile nükleer derece, DNA içeri i ve nükleer morfometri

prognostik önemi olan di er parametrelerdir. Kötü prognoz belirtisi olan klinik semptomlar;

hastan n tan  an nda semptomatik olmas , %10’dan fazla kilo kayb  ve kötü performans

statüsüdür. Bunlara ek olarak pek çok laboratuar de eri; örne in hemoglobin düzeyi,

eritrosit sedimentasyon h  ve yüksek alkalen fosfataz düzeyleri sa kal mla ili ki aç ndan

ara lmaktad r (46-48).

RHK’da evre, sa kal ma ili kin en önemli prognostik faktördür (47,48). Renal ven, vena

kava, renal pelvis, perinefrik ya  dokusu ve lenf nodu tutulumu prognoza ili kin pek çok

çal man n konusu olmu tur. Renal ven uzan n uzun süre kötü prognozu gösterdi i

dü ünülmü se de baz  çal malar bunu kabul etmemektedir. Pek çok geni  serili çal mada

tümör trombüsü tamamen ç kar labildi i için vena kava invazyonunun sa kal m süresini çok
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az etkiledi i bildirilmektedir (46,48-50). Renal pelvise tümör invazyonu daha fazla

lenfadenopati riski, daha yüksek nükleer derece ve daha fazla sarkomatoid de iklik

göstermesi nedeniyle perinefrik ya  doku invazyonuna göre daha kötü bir prognostik

faktör olarak kabul edilir (46). Renal kapsül ve perinefrik ya  dokusunu invaze eden

tümörlerde invazyon olmayan hastalara göre hastal ktan ölüm oranlar n yakla k 1,5 kat

daha fazla oldu u bildirilmi tir (46,49,51,52). Lenf nodu metastaz n varl  kötü prognoz

belirtisi olup, 5 y ll k sa kal m oran  % 11-35’dir. Ancak tümörün ekstranodal yay na

oranla uzak metastaz olmaks n lenf nodu metastaz  olan hastalarda sa kal m oranlar  iki

kat daha iyidir (46,48,53). Metastatik hastal  olan hastalar n prognozlar  en kötüdür ve

ras  ile 5 ve 10 y ll k sa kal m oranlar  % 5-10 ve % 0-7 dir. Bunun yan  s ra metastaz n

kemi e oldu u durumlarda hastal n seyri daha kötü olmaktad r (46). Retrospektif

analizlerde metastatik hastal  olan olgularda radikal nefrektominin hastal n seyrine etkisi

olmad  bildirilmi tir (46). Tümör boyutunun 24 cm’nin üzerinde oldu u hastalarda tümöre

ba  ölüm riski metastatik hastalar ile ayn r (47). Tan  an nda hastan n ya  ve hastan n

semptomatik olmas  da prognozu etkileyen faktörlerdir (47,54,55). Jung ve ark.(55) genç

hastalardaki RHK’lar n daha küçük boyutlarda, daha erken evrelerde ve daha dü ük nükleer

derecede olduklar  ve bu hastalarda evre I ve II RHK’larda daha uzun kanser spesifik

ya am süreleri görüldü ünü belirmekteler.

     Pek çok çal ma, uzun dönem sa kal m için nükleer derecenin ba ms z prognostik

de erini göstermektedir (46,48,56,57). Tümör derecesi ba ms z bir prognostik faktör

olmas na kar n derecelendirme sistemlerindeki uniformitenin olmamas  ve görecelili i

nedeniyle evreden daha de erli de ildir.

     RHK’da prognoz histolojik alt tür ile yak ndan ili kilidir. RHK’n n en s k kar la lan

türü berrak hücreli RHK’d r ve 5 y ll k sa kal m bu alt türde %55-60 olarak bildirilmektedir.

Toplay  kanal tipi RHK (Bellini duktus karsinomu) tüm RHK’lar içinde %1’den az yer

tutar, s kl kla kortikal lenfatik tutulum ve tan  an nda hastalar n % 45 kadar nda metastaz

vard r; neredeyse tümü yüksek derecelidir ve bu hastalarda 5 y l ya am süreleri % 5’in

alt ndad r. Medüller RHK’da ba vuru an nda hem böbrek içi hem böbrek d  metastaz

vard r ve bildirilen tüm hastalar cerrahi ve agresiv kemoterapiye ra men haftalar ya da aylar

içinde ölmektedirler. Kromofob ve papiller RHK birlikte RHK’lar n %15-20’sini

olu tururlar Bu histolojik alt türlerin her ikisinin de 5 y ll k sa kal m süreleri birbirine yak n

olup %90 kadard r (45,46,57).



22

     Tüm RHK türlerinde sarkomatoid de iklikler görülebilmektedir ve RHK’n n

progresyonu olarak de erlendirilmektedir. Sarkomatoid de iklik gösteren RHK’lar daha

agresiv seyretmekte olup, prognozlar  daha kötüdür (6,39,46).

     Mikrodamar invazyonu gösteren veya yüksek derecede anjiogenez gösteren RHK

hastalar n metastaz için yüksek risk alt nda oldu unu bildiren çal malar vard r. RHK

hastalar nda anjiogenez art  dola mdaki artm  endostatinlerle (faktör 8, CD34) ili kilidir.

Mikrodamar invazyonu olan RHK’lar daha yüksek oranlarda metastaz yaparlar ve

prognozlar  daha kötüdür (46,58).

     Tedavi

     RHK için tedavi seçenekleri cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormonal tedavi,

immünoterapi ve bunlar n kombinasyonudur. Uygun tedavi tümörün tan  an ndaki evresine

ba r. Cerrahi rezeksiyon, lokalize RHK tedavisi için bilinen en etkili tedavidir.

Metastatik hastal kta palyasyon amaçl  olarak da kullan r (5-7).

     Radikal nefrektomi, lokalize renal karsinomun tedavisinde standart prosedürdür. Radikal

nefrektomi böbre in ve çevreleyen fasialar n (Gerota) ayn  taraf adrenal bez, üreter ½

proksimali, renal damarlar n kesilme yerlerinin proksimalindeki lenf nodlar  da içine

alacak ekilde blok halinde ç kart lmas  ifade eder (5-7,53). Birçok çal mada evre I ve II

RHK’da bölgesel lenfadenektominin hayatta kalma oran  art rd  belirtilmektedir

(53,59,60). Böbre e s rl  RHK’da radikal nefrektomi sonras  5 y ll k sa kal m oran  %75-

95, perinefrik ya  veya adrenal tutulumu olanlar için %65-80, vena kava trombüsü olanlar

için % 40-60, lenf nodu tutulumu olanlar için %10-20 ve metastatik hastal  olanlar için ise

% 0-5’tir (6).

     Bilateral RHK veya soliter böbrekte RHK durumlar nda standart yakla m de ir. Bu

hastalarda radikal nefrektomi, uzun süreli diyaliz veya renal transplantasyon gerektirdi i için

morbiditeyi art rmaktad r. Bu nedenle yeterli parankim kalacak ekilde parsiyel nefrektomi

tercih edilen tedavi eklidir (6,7).

     Son y llarda özellikle rastlant sal olarak saptanan küçük boyutlu tümörlerde radikal

nefrektomiye alternatif olarak tan mlanan nefron koruyucu cerrahi (NKC) tümör tedavisinde

önemli bir geli medir.  lk kez Vermooten taraf ndan tan mlanan NKC’de amaç böbrek

fonksiyonlar n korunmas r. NKC’de renal pediküle giri im gerekmeyi i, minimal

fonksiyonel böbrek dokusu kayb n olu u, basit olmas , k sa sürmesi ve böbre in her
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lokalizasyonundaki tümöre uygulanabilmesi bu tekni in önemli avantajlar r (6,7,9). 4 cm

ve daha küçük tümörlere uygulanan NKC sonras  5 y ll k sa kal m %85-95 olarak

bildirilmi tir. Dave ve ark. (61) yapt klar  çal mada özellikle 4 cm’den küçük RHK’larda

NKC ile radikal nefrektomi aras nda uzun dönem ya am oranlar  aç ndan fark

saptamam lar ve kar  böbre i normal olan hastalarda 4 cm’den büyük kitlelerde de

NKC’nin güvenilir ve efektif bir yöntem oldu unu eklemi ler. Krejci ve ark. (62) NKC’nin

kromofob ve papiler subtiplerde berrak hücreli subtipe oranla daha iyi sonuçlar verdi ini

belirtmi ler. Yapt klar  çal mada 344 (225 berrak hücreli, 96 papiller, 21 kromofob, 1

toplay  kanal tipi ve 1 undiferansiye) RHK hastas  takip etmi ler. 5 ve 10 y ll k sa kal m

oranlar  berrak hücreli tipte %94,4 ve %91,5 iken, kromofob ve papiller tip birlikte

de erlendirildi inde 5 ve 10 y ll k sa kal m oranlar  ise %99 ve %99 olarak bulmu lar.

NKC’nin tart lma sebeplerinin ba nda multifokalite ve yetersiz eksizyona ba  olarak

lokal nüks görülmesi gelmektedir (53).

     Hem radikal nefrektomi hem de nefron koruyucu cerrahi, aç k yap labilece i gibi kapal

(laparoskopik) olarak da yap labilir. Günümüzde RHK’lar n daha erken evrelerde ve daha

küçük boyutlarda daha s k saptan r olmas  sebebiyle laparoskopik cerrahi ile de aç k

cerrahiye e de er ba ar  oranlar  elde edilebilmektedir. Hemal ve ark. (63) laparoskopik

cerrahi ile aç k cerrahiye yak n oranlarda ba ar  elde ettiklerini belirtmi ler ve özelikle T1 ve

T2 evre tümörlerde yüksek 5 y ll k genel ve kanser spesifik ya am süreleri yakalam lar.

Lokal rekürrens oranlar nda da laparoskopik cerrahi ile aç k cerrahi aras nda istatistiksel

anlaml  fark saptamam lar.

     Renal ven veya inferior vena kavada tümöral trombüsü olan hastalardan trombüsü I ve II

seviye olanlarda, trombüs renal vende s rl  ya da vena kavada hepatik seviyenin alt ndad r

ve cerrahi olarak trombüs rezeksiyonu yap labilmektedir. Seviye III ve IV trombüsü olan

hastalarda tedavi komplike bir hal almakta ve bu hastalarda genellikle kardiyak by-pass

gerekmektedir (63-65).

     Preoperatif renal arter embolizasyonu cerrahiye yard mc  olarak radikal nefrektomiyi

kolayla rmak veya ilerlemi  ve metastatik hastal kta palyasyon sa lamak amac yla

uygulanmaktad r (7).

     Radyasyon tedavisi preoperatif (neoadjuvan) veya radikal nefrektomi sonras  adjuvan

tedavi olarak bildirilmektedir, ancak etkisi tart mal r (5-7). Beyin ve kemik

metastazlar nda palyatif olarak kullan labilir, ancak RHK relatif olarak radiorezistand r ve

yüksek doz tedavi gerektirir (11).
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     Radiofrekans ablasyon tedavisi yeni bir tedavi seçene idir. NKC’ye alternatif güvenli bir

tedavi seçene i olarak bildirilen yay nlar mecuttur. USG veya BT k lavuzlu unda yap labilir

(66,67).

     Metastatik RHK’larda tedavi seçenekleri s rl r, çünkü RHK’lar bilinen komoterapötik

ajanlar n ço una dirençlidir (5-7). Metastatik hastal a sahip seçilmi  hastalar

immünoterapiye (IL-2 ve IFN ) yan t verir (7,9,27,46,68). Ayr ca, günümüzde süren klinik

deneylerde, vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve trombosit kökenli büyüme

faktörünü de içeren, bir multikinaz inhibitörü olan Sorafenib ve Sunitinib’in tek ba na ya da

interferonla kombine olarak metastatik RHK tedavisinde kullan lmaktad r (7,9,67,69). Di er

tedavi seçenekleri aras nda tümör infiltratif lenfositler, anjiogenez inhibitörleri, soliter

metastazlar n rezeksiyonu say labilir (7,9,27,46,68).

     GÖRÜNTÜLEME

Günümüzde görüntüleme teknikleri ile renal kitlelerin daha erken ve daha dü ük

evrelerde saptanma ihtimali artm r. Erken evre RHK’lar n yakla k 2/3’ü ba ka nedenlerle

uygulanan görüntüleme teknikleri ile ortaya ç kar (5,6). Üriner sistem görüntülemesinde

kullan lan radyolojik yöntemler intravenöz pyelografi ( VP), ultrasonografi (USG),

bilgisayarl  tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve anjiografi olarak

say labilir. Ço u merkezde ilk basamak olarak kullan lan teknik VP olmas na ra men

böbrek kitlelerinin ço u USG ve BT ile saptan r. En uygun tan sal yöntem klinik bulguya

göre seçilmelidir. Hematüri ikayeti olan bir hastada ilk seçilecek yöntem VP olmal r.

VP ve USG’de spatanan üpheli lezyonlar BT ile de erlendirilmelidir (70-72).

     Nükleer t p radyodiagnostik anabilim dal ndan ayr  bir bilim dal  oldu u için bu bölümde

nükleer t pa ba  görüntüleme yöntemlerinden bahsedilmemi tir.

VP

     Tek ba na do ruluk oran  dü üktür, bu nedenle di er yöntemlerle do rulanmal r.

Kalikslerde distorsiyon ve deformasyonlar görülebilir, toplay  sistem içine büyüyen

kitleler pelviste dolma defekti yapabilirler. Kapsül invazyonu varsa böbrek s nda

düzensizlesme görülebilir. Alt pole yerle en ve büyük boyutlara ula an kitleler proksimal

üreteri mediale itebilir. Düz röntgenogramlarda böbrek üzerine dü en kalsifikasyon (%5- 10

olguda ) önemli bir bulgudur ve böbrek malignite ihtimalini art r. Santral kalsifikasyonu
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olan böbrek kitlelerinin ço unlu u malign iken periferal kalsifikasyonu olan kitlelerin büyük

ço unlu unun ise benign karakterde lezyonlar oldu u belirtilmektedir. VP’de orta hatta,

özellikle de böbrek posterior k sm nda yerle mi  tümörler bu tetkikle gözden kaçabilir

(70,71).

USG

     Non invaziv, kolay uygulanabilir ve ucuz bir yöntemdir. USG solid, kistik ve kompleks

yap daki kitleleri ay rmada etkindir. USG’de basit kist oldu u üpheli olan bir lezyonda ileri

inceleme gereklidir. Solid böbrek kitleleri böbre e göre daha dü ük ya da yüksek ekoda

olabilir. Baz  lezyonlar böbrek ile izoekoik olup sadece böbrek konturunda lobülasyon ile

tan nabilirler. Küçük kitleler genellikle düzgün konturlu, iyi s rl  olup renal sinüs ve

kalikslerde yer de tirme yapmazlar. Böbrek konturu d na ta arabilirler. Hiperekojen

kitlelerin ço u anjiomyolipom veya hemanjiomdur. Hiperekojen RHK nadirdir. RHK

nadiren pür kistik de olabilir. Doppler USG kitlenin damarlanma özelliklerini ve vasküler

yap lara tümöral uzan mlar  göstermede faydal  olabilir. Paraaortik lenfadenopati ve

karaci er metastazlar  USG ile saptanabilir (71-73). Doppler USG’de RHK için iki ak m

paterni tariflenmi . Bunlardan birincisi arterio-venöz anta ba  arteriel ve venöz yüksek

frekansl  ve amplitütlü ak m, ikincisi ise dü ük amplitütlü yüksek frekansl  ak md r (74).

Habboub ve ark (75) yapt klar  çal mada doppler USG ile renal vende tümöral trombüsü

saptamada %87 do ruluk oran , %75 sensitivite ve %96 spesifite de erleri elde etmi lerdir.

BT

     Renal tümör tan  ve evrelemesinde tercih edilmesi gereken temel yöntemdir. Kontrast

öncesi ve sonras  görüntüler al nmal , kesit kal nl  lezyonun boyutuna uygun olarak

belirlenmelidir. En az 100-150 ml iyotlu kontrast madde iv yoldan 2-3 ml/sn h zla

verilmelidir. Kontrast tutulumu de erlendirmesinde en az 10 HU üzeri kontrastlanma

anlaml  kabul edilir. Çok kesitli BT (ÇKBT) ile hastan n nefes tutamamas na ba  olu acak

tan sal zorluklar ortadan kalkm r. Yine ÇKBT ile çok h zl  çekimler yap lmas  sayesinde

renal ven pik kontrastlanma safhas nda görüntülenebilmekte ve bu sayede venöz trombüs

daha iyi de erlendirilebilmektedir. ÇKBT multifazik incelemeye de olanak sa lamaktad r.

Bu sayede kortikomedüller fazda böbrek korteksi ile benzer oranlarda kontrast tutan küçük

lezyonlar nefrografik fazda böbrek parankimine göre hipodens kalarak saptanabilmektedir.

Benzer ekilde medullaya yak n yerle imli lezyonlar kortikomedüller fazda gözden

kaçabilirken, portal faz görüntülerde bu lezyonlar daha net ortaya konmaktad r. ÇKBT

protokolünde, kontrasts z üst abdomen çekimini takiben, kortikomedüller faz için kontrast
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verilmesinden 15-30 sn sonra, nefrografik faz için 45-60 sn sonra ve ürografik faz için 180

sn sonra çekim yap lmas  önerilmektedir. Nefrografik faz çekiminin di er abdominal

yap lar , ürografik faz çekiminin ise üreterleri ve mesaneyi de içerecek ekilde

tamamlanmas  önerilmektedir. Multiplanar Reformat ve 3D Volume Rendering incelemeler

ile özellikle arteriyel faz görüntüler daha detayl  olarak incelenmeli; kitlenin var olan

invazyonlar , çevre yap larla ili kisi klinisyenler için görüntülenmelidir (9,70-72,76,77).

BT’de RCC için tan sal kriterler;

1-) Böbrek konturunda lobülasyon; Çünkü RHK korteks yerle imlidir ve genellikle

ekzofitik büyüme gösterirler.

2-) Atenuasyon de erlerinde farkl k; Kontrasts z imajlarda RHK genelde böbrek ile

izodenstir. Büyük tümörler içerdikleri nekroz veya hemorajiye ba  heterojen olabilirler.

Hemorajik tümörler hiperdens olarak görülebilir. Baz  tümörlerde, özellikle kromofob ve

papiller subtiplerde internal kalsifikasyonlar görülebilir.

3-) Normal parankimden farkl  kontrastlanma; Tüm RHK’lar de ik oranlarda kontrast

tutarlar. Kontrastlanma paternleri de de kendir. Subtiplerine göre kontrastlanma miktar ve

paternleri ileriki bölümlerde tart lacakt r.

4-) Normal parankimle keskin olmayan s r; Bu bulgu malignite için çok de erli bir

bulgudur ancak ço u RHK, özellikle küçük boyutlu olanlar, oldukça iyi s rl r.

5-) Kistik komponentli kitlelerde kal n ve irregüler duvar, kal n septalar; Kontrastl

incelemede kontrast tutarlar.

6-) kincil bulgular; Venöz yay m, metastaz, lenfadenopati, kom u organ invazyonu gibi

bulgular n varl  maligniteyi dü ündürür (78).

     BT kesitsel anatominin görüntülenmesine olanak verir; çevre dokularla kitlenin iliskisini

gösterir. Anjiografiden çok daha az invaziv bir yöntemdir. 3 cm’den küçük tümörleri

göstermede USG ve VP’ye göre daha üstündür. BT ince kesitlere ve 3 boyutlu

yap land rmaya olanak vermekte ve cerrahi planlama için de mükemmel bir araç olmaktad r

(70-73,76,78).

     Bununla birlikte BT’nin yetersiz oldu u konular da vard r. Örne in perinefrik

de iklikler ve lenfadenopatiler (72,79).

     BT’de perirenal ya  dokusu invazyonu en fazla evreleme hatas na neden olan faktördür.

Perinefrik alanda izlenen küçük nodül hayli spesifik olmas na ra men sadece %46 olguda

görülmektedir. Daha s k görülme ekli olan perinefrik uzant lar ise yakla k %50 hastada
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görülür ve nonspesifiktir. Ödem, vasküler angorjman ve inflamasyona sekonder olarak

görülebilir (72,79). Sonuç olarak, BT’nin perinefrik ya  dokusuna invazyonunu

belirlemekteki rolü s rl r.

     Daha önce belirtti imiz gibi bölgesel lenf nodu metastaz n varl  prognozu olumsuz

etkilemektedir. BT’de 1 cm’nin üstünde k sa aksa ula an lenf nodlar  patolojik olarak kabul

edilir. 1 cm çaptan daha küçük olan lenf nodlar nda mikrometastazlar gözden yanl  negatif

sonuçlara sebep olmaktad r. 1 cm’den büyük olan reaktif lenf nodu hiperplazileri de yanl

pozitifliklere sebep olmaktad r (72,79).

     BT’nin di er kullan m yeri de metastaz taramas r. Ön-arka akci er grafisi üpheli olan

olgularda akci er ve klinik bulgu varl nda beyin metastaz  aramak için BT kullan labilir

(5-7).

     MRG

RHK evrelemesinde BT ile e de er olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte temel

avantaj , renal ven ve inferior vena kavan n tümöral invazyonu hakk nda kontrast maddeye

gereksinim duymadan faydal  bilgiler vermesidir. Ancak kontrasts z MRG küçük lezyonlar

saptamada BT’ye göre daha az duyarl a sahiptir. Günümüzde MRG inferior vena kava

tümör trombüsünü de erlendirmede en de erli tetkik olarak kabul edilmektedir. MRG, lokal

invaziv malignitede, muhtemel venöz tutulumda, böbrek yetmezli inde ve intravenöz

kontrast alerjisi olanlarda tercih edilmelidir. MRG vasküler yap lar  lenfatik yap lardan

ay rarak, retroperitoneal nodlar n de erlendirilmesinde spesifiteyi artt r (65,72,78,80-82).

     ANJ OGRAF

     Selektif renal arteriografi, böbrek kitlelerinin de erlendirilmesinde etkin ancak en son

ba vurulmas  gereken bir yöntemdir. Günümüzde yerini BT’ye b rakm r., ancak soliter

böbrekte kitle tan  ve tedavi planlanmas nda primer diagnostik yöntem olmaya devam

etmektedir. Tipik olarak RHK hipervasküler, içinde kan gölcükleri veya nekrotik alanlar

bulunan ve kontrast maddeyi h zl ca renal vene ta yan antlar içeren solid bir kitledir. 3

cm’den küçük lezyonlarda duyarl  dü üktür. Normal renal arteriogram RHK tan

latmaz. Bununla birlikte anjiografinin spesifitesi de dü üktür. Onkositoma,

angiomyolipoma, granülom, ksantogranülomatöz pyelonefrit arteriografide neoplazm  taklit

edebilirler. %10 kadar RHK (özellikle kromofob ve papiller tip) hipovasküler veya

avaskülerdir. Kontrast madde vermeden önce epinefrin infüzyonu normal damarlar

daralt rken tümör damarlar  daraltmayarak ayr ma yard mc  olabilir (5,6,72,83).
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     Renal kitlelerin de erlendirmesinde perkütan biyopsi ya da aspirasyonun

endikasyonlar  günümüzde azalm r. Bunun nedenleri; görüntüleme yöntemlerinde giderek

artan teknik geli me ve do ruluk oran  ile biyopsi ya da aspirasyondaki örnekleme ve yorum

hatalar n fazlal r. nvaziv bir yöntemdir ve perirenal kanamaya yol açabilir. Yöntemin

en önemli sorunu yanl -negatif sonuçlar n fazla olmas r. Primer endikasyonu; renal apse

ya da enfekte kist üphesi ya da renal hücreli kanserin metastatik tümör ya da lenfomadan

ayr lmas  gerektiren durumlard r. Genel olarak solid böbrek kitlelerin % 83-90’n nda

patolojik sonucun RHK oldu u bilinmektedir. nce i ne aspirasyon biyopsisi ( AB) bunun

üzerine ekstra bir katk  yapmamaktad r. AB’nin RHK tan ndaki sensitivite ve spesifitesi

%80 ve %95’tir (7,9,84).

     AYIRICI TANI;

     RHK’da ay  tan  di er solid kitlelerle yap r. BT’de solid kitle görünümü veren

birçok patoloji vard r. Malign lezyonlardan benign olanlar  ay rmak bazen zor olabilir.

BT’de maligniteyi dü ündüren bulgular; renal parankim ile lezyon aras nda zay f ara yüzey

(interface), perinefrik ya  ve kom u dokulara invazyon, internal kalsifikasyon varl ,

toplay  sistemde deformasyon, perirenal veya paraaortik lenfadenopati, renal vasküler

yap lara invazyon ve uzak metastaz olarak say labilir (78).

     Böbrek adenomlar  en s k görülen iyi huylu böbrek parankim lezyonudur. yi huylu

tümörler aras nda say lmalar na ra men böbrek adenokarsinomlar ndan ay rt edebilecek

klinik, radyolojik, histolojik veya immünohistokimyasal kriter yoktur. Bu nedenle her

büyüklükteki adenom erken evre böbrek kanserinin belirtisi olarak kabul edilmeli ve hasta

buna göre takip ve tedavi edilmelidir (5-7).

     Böbrek onkositoma  iyi huylu bir tümörden habis tümöre kadar de en bir davran

yelpazesine sahiptir. Genellikle fibröz bir kapsül içine yerle irler. Nadiren böbrek kapsülü,

perinefrik ya , renal pelvis içine invazyon gösterirler. Ay rt edici klinik özellikleri

bulunmad ndan tan lar  patolojik olarak konur. BT, MRG ve USG ile ay rt edici

karakteristik bulgusu yoktur. Anjiografik olarak bisiklet tekerle i görünümü ve homojen

nefrogram gibi bulgular bildirilmi  olsa da daha sonralar  RHK’da da benzer bulgular

görülmü . Tan da perkutan biyopsinin yeri tart lmaktad r. Malign olgulardan ay rt

edilemedi i için tedavi seçene i olarak nefron koruyucu cerrahi yerine radikal nefrektomi

uygulanmaktad r (5-7,84,85).
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Anjiomyolipomlar kan damarlar , düz kas ve ya  dokular  içeren benign bir böbrek

tümörüdür. Tüberosklerozlu hastalarda görülme oranlar  artmaktad r ve genellikle çok

say da ve bilateral olurlar. Kanamaya meyilli lezyonlar olup s kl kla retroperitona kanarlar.

Görüntüleme yöntemleri ile ya  içeri inin gösterilmesi tan  koydurucudur. Dü ük ya

içerikli ya da ya  içeri inin olmad  olgular  RHK’dan ay rt etmek zordur (5,6,71,86).

Ksantogranülomatöz pyelonefrit ayr  tan da dü ünülmesi gereken bir di er hastal kt r.

%70 hastada böbrek pelvisinde ta  görülür (stag-horn ta ). Böbrekler büyümü tür ve çok

say da dü ük yo unluklu (-15--20 HU) lezyonlar görülür. Dilate debris dolu kaliseal yap lar

seçilebilir. %90 olguda perinefrik ya  dokuda inflamatuar de iklikler vard r. Renal vende

trombüs görülebilir. Hastalarda enfeksiyon klini inin varl  tan ya yard mc  olur (71).
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     GEREÇ VE YÖNTEM

     Çal mam zda Nisan 2008-Temmuz 2009 tarihleri aras nda Selçuk Üniversitesi Meram

p Fakültesi Hastanesi Radyodiagnostik ana bilim dal na böbrek kitlesi ön tan  ile

ba vuran ve patolojik olarak RHK tan  alan 57 hastada (35 erkek, 22 kad n hasta) saptanan

59 kitle lezyonunu radyolojik olarak de erlendirdik. ki bayan hastada tan  an nda,

ipsilateral böbrekte iki er adet kitle lezyonu tespit edildi.

     Hastalar n tümünde BT i lemleri Siemens 64 kesitli Somatom Sensation cihaz  ile

yap ld . Çekim protokolünde tüp voltaj  120 kVp, efektif tüp ak  160 mAs, kolimasyon

64x0.6 mm, tüp rotasyon zaman  0,5 sn ve rekonstrüksiyon intervali 1 mm olarak belirlendi.

Tüm hastalara antekubital yoldan intravenöz olarak 100 ml iyotlu kontrast madde (300/100

mg/ml=30 gr), otomatik enjektör yoluyla 3-4 ml/sn h zla verildi. Çekimler hastan n nefes

tutmas  esnas nda yap ld .

     Bütün hastalarda öncelikle kontrasts z görüntüler elde olundu. Kontrast madde

verilmesini takiben 25 sn sonra kortikomedüller (arteriyel) faz görüntüler, 60 sn sonra

nefrografik faz görüntüler ve 300 sn (5 dk) sonra ürografik faz görüntüler al nd .

Nefrografik faz görüntüler al nd ktan sonra i lem pelvik incelemeyi de kapsayacak ekilde

devam ettirildi. Al nan tüm görüntülerden 3 boyutlu incelemeye olanak sa lamas

bak ndan 1 mm kal nl nda rekonstrüksiyonlar elde edildi.

     Evreleme sistemi olarak 2002 TNM evreleme sistemi kullan ld .

     Patolojik tümör s fland rmas nda dünya sa k örgütünün (WHO) tarifledi i

fland rma sistemini kulland k. Olgular n subtip da na göre 5 subtipi

de erlendirme kapsam na ald k. Bunlar berrak hücreli RHK, kromofob RHK, papiller RHK,

sarkomatoid RHK ve toplay  kanal tipi RHK idi.

     RHK’n n nükleer derecelendirmesinde ise Fuhrman ve ark.’lar n derecelendirme

sistemi kullan ld .

     majlar n Analizi;

majlar n de erlendirilmesinde olgular n A) kontrast tutma özellikleri ve B) evrelenme

bulgular  ayr  ayr  de erlendirildi.
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A- Kontrastlanma özellikleri;

1) Kitlelerin kontrastlanma paternleri homojen ve heterojen veya periferik rl kl

kontrastlanma olmak üzere iki gruba ayr ld . Kitlenin büyük ço unlu unun uniform ekilde

boyand  olgular homojen kontrastlanma olarak; kitlenin genel olarak kontrastlanmas n

zay f oldu u, sadece periferik halka eklinde ya da septalarda kontrastlanma gösteren

olgular a rl kl  periferik kontrastlanma olarak; geri kalan olgular ise heterojen

kontrastlanma olarak kabul edildi.

2) Büyük kitlelerde subtipten ba ms z olarak santralde gözlenen intratümöral nekroz

veya hemoraji nedeniyle heterojen kontrastlanma paterni gözlenmektedir. Kontrastlanma

paterninin tümör boyutuyla olan bu etkile imini azaltmak için kitle lezyonlar  TNM

evreleme sistemine uygun olacak ekilde 4 cm’den küçük, 4-7 cm ve 7 cm’den büyük olmak

üzere üç gruba ay rd k ve subtiplere göre tümör boyut ve kontrastlanma paternlerini

de erlendirdik.

3) Kitlelerin atenuasyon de erlerini hesaplarken kitle içinde 3 ayr  dairesel 1-2 cm²

‘lik solid alandan dansite ölçümü yap p bu de erlerin ortalamas  al nd . Kalsifikasyon

bulunan alanlardan dansite ölçümünden kaç lmaya çal ld .

4) Her bir faz için ölçülen dansite de erleri kontrasts z kesitlerde ayn  bölgelerden

yap lan ölçüm de erlerinden ç kart larak kontrastlanma miktarlar  hesapland .

5) Kitle lezyonlar ndaki kontrastlanma miktarlar  hastadan kaynaklanan internal

faktörlerden, kontrast verilme h ndan, kontrast madde miktar ndan etkilenmektedir. Sabit

protokoller kullanarak eksternal faktörler kontrol alt na al nmaya çal lsa da hastadan

kaynaklanan intrensek faktörler (kardiak out-put, vasküler yatak, hastan n kilosu vb) ki iden

ki iye de mektedir (100).

     Bu faktörler kitleden ölçtü ümüz kontrastlanma de erlerinin olmas  gerekenden az ya da

fazla ölçülmesine sebep olabilmektedir. Örne in kardiyak out-putu dü ük olan hastada,

aortada yeterli oranda kontrast seviyesine ula lamayacak, ve sonuç olarak renal kitleden

ölçtü ümüz atenuasyon de eri olmas  gerekenden az olacakt r. Benzer ekilde kardiyak out-

putu yüksek hastada olmas  gerekenden daha yüksek atenuasyon de erleri ortaya ç kacakt r.

Bu da kitlelerin kontrastlanma özellikleri de erlendirmede yanl klara sebep olacakt r. Bu

nedenle her hastada kullan labilecek bir düzeltme katsay  belirlenmesi önemlidir. Bu i lem

esas nda bir do ru orant  i lemidir. Bu i lemi bir örnekle anlatal m.

     Örne in ‘y’ hastas nda kortikomedüller fazda aortadan ölçtü ümüz dansite 200 HU, renal

kitleden ölçtü ümüz dansite ise 100 HU olsun. Bu hastada renal kitlenin kortikomedüller



32

fazda aorta göre düzeltilmi  atenuasyon de erini hesaplayal m. Bunun için öncelikle tüm

hastalarda aortadan renal arter ç  yeri seviyesinden ölçülen atenuasyon de erlerinin

(AAD) ortalamas  hesaplad k. Bu de ere aortun ortalama atenuasyon de eri (AOAD)

ismini verdik. AOAD; 100 ml kontrast madde verdi imizde renal arterlerin ç  yeri

seviyesinde aortadan ölçmemiz beklenen atenuasyon de eridir. Daha sonra bu ortalama

de eri (AOAD), hastan n (y) aortundan ölçülen atenuasyon de erine (AADy) bölerek bu

hasta (y) için kortikomedüller fazda aorta ait düzeltme katsay  (ADKy) elde ettik. Bu

katsay  (ADKy kortikomedüller faz) ile hastan n (y) kitlesinden kortikomedüller fazda

ölçülen atenuasyon de erini (KADy kortikomedüller faz) çarparak hastan n (y)

kortikomedüller faz için aorta göre düzeltilmi  atenuasyon de eri (ADADy kortikomedüller

faz) hesaplad k.

     Formulize edersek kortikomedüller fazda aorta göre düzeltilmi  de er için;

Aort OAD’si (250) / AADy  (200)  = Aorta ait düzeltme katsay  (ADKy) (1,2)

[ADKy] (1,2) x [ kitle atenuasyon de eri (KADy)] (100) = ADADy (120)

            ---------------------------- do ru orant eklinde incelersek  ------------------------------

AOAD (250)                 AAD(y) (200)                         AOAD x KAD(y)

                                                                                = X= ---------------------------

X                              KAD(y) (100)                               AAD(y)

     Bu i lemi di er fazlar için de uygulad k. Böylece bir hasta için kortikomedüller faz,

nefrografik faz ve ürografik fazlar için toplam üç adet aorta göre düzeltilmi  de er elde ettik.

     Ayn  i lemleri normal böbrek parankimi için de tekrarlad k.

     Daha sonra bu i lemleri tüm hastalar için ayr  ayr   tekrarlayarak her hasta için 3’ü aorta

göre, 3’ü böbrek parankimine göre olmak üzere 6’ ar adet düzeltilmi  de er hesaplad k.

     Aorta göre düzeltilmi  de erleri hesaplarken kulland z OAD de erleri

kortikomedüller fazda 250 HU, nefrografik fazda 120 HU, ürografik fazda 90 HU idi.

     Böbre e göre düzeltilmi  de erlerde ise OAD de erleri kortikomedüller fazda 100 HU,

nefrografik fazda 115 HU ve ürografik fazda 110 HU belirlendi.

6) Kontrastl  kesitlerde farkl  fazlarda ölçtü ümüz kitle atenuasyon de erlerini ve bu

de erlerin düzeltilmi  de erlerini kontrasts z kesitlerdeki atenuasyon de erine bölerek tüm

bu parametreler için relatif kontrastlanma de erlerini hesaplad k. Bu i lemi aorta göre

düzeltilmi  de erler ve böbrek parankimine göre düzeltilmi  de erler için de ayr  ayr
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yapt k. Böylece her kitle için her fazda 3’er adet olmak üzere relatif kontrastlanma de erleri

elde ettik. Bu de erlerin patolojik subtiplerle aras nda istatiksel de erlendirmesi yap ld .

7) Kitle lezyonlar ndan elde etti imiz kontrastlanma de erlerinden istatiksel olarak

anlaml  düzeylerde fark olanlar nda; belirli bir subtipi di erlerinden ay rt edebilmek için en

yüksek do ruluk oranlar  temsil eden cut-off de erlerini her bir parametre için ayr  ayr

hesaplad k. Bunun için ROC curve analizi kulland k. Yüksek sensitivite ve spesifite

de erleri içeren birkaç cut-off de erini crosstabs analizleri ile inceledik. Crosstabs analizi ile

pozitif ve negatif prediktif de erleri ve do ruluk oranlar  bulduk. En yüksek do ruluk

oran na sahip de eri cut-off de eri olarak kabul ettik.

B) majlar n evreleme bulgular n de erlendirmesinde ise u kriterleri kulland k:

     Bütün gruplarda BT görüntüleri hasta ya  ve cinsiyeti; 1) kitle boyutu, 2) tümör yay m

paternleri; kapsül invazyonu, perinefrik de iklikler, renal vasküler invazyonlar, üreter

invazyonu, lenfadenopati ve metastaz gibi kitle yay m paternleri aç ndan de erlendirildi.

2a) Perirenal ya  dokuda izlenen çizgilenme, bu bölgede izlenen anormal

damarlanmalar, nodüler olu umlar ve gerota fasias nda kal nla ma perinefrik de iklik

olarak kabul edildi.

2b) Renal ven veya vena kava inferiora kitlenin uzan  olan olgular venöz invazyon

olarak de erlendirildi.

2c) K sa çap  1 cm’den daha büyük lenf nodu varl  lenfadenopati olarak yorumland .

     Evreleme kriterleri kullan larak TNM sistemine göre radyolojik evrelemesi yap ld .

Radyolojik evrelemesi patolojik evreleme ile kar la ld . ki evreleme yöntemi aras nda

anlaml  fark bulunmad  için radyolojik evreleme ile patolojik subtipler aras nda istatiksel

de erlendirmesi yap ld .

     statiksel Analiz;

     Hastalar n BT tetkiklerinden ve patoloji raporlar ndan elde edilen veriler SPSS 15,0

program na girildi. Tan mlay  bulgular ortalama ± standart deviasyon (SD) ve yüzdelerle

gösterildi.

     statiksel analizler berrak hücreli, kromofob, ve papiller RHK’lara uyguland .

Sarkomatöz ve toplay  kanal tipi RHK’lar say lar  az olmas  sebebiyle istatiksel analize

dahil edilmedi.
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     Kategorik verilerin kar la lmas nda ‘ki kare testi’ kullan ld . RHK subtiplerine göre

yap lan kar la rmada ‘Kruskal-Wallis varyans analizi’ uyguland . Anlaml k düzeyi

olarak ‘p< 0,05’ kabul edildi. Üçlü kar la rmada istatistiksel anlaml  fark olan

parametrelerde ikili kar la rmalar için ‘Bonferroni düzeltmeli Mann-Withney U testi’

kullan ld . kili kar la rmalarda anlaml k de eri p< 0,05 / 3=0,017 olarak kabuk edildi.

     Kontrastlanma özelliklerinde cut-off de erlerin hesaplanmas  için ROC curve ve

crosstabs analizlerini kulland k.
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     BULGULAR

     Çal mam zda 57 hastada tespit edilen 59 RHK kitlesini inceledik. Hastalar n 35’i

erkek, 22’si kad n hasta olup erkek/kad n oran  1,6 idi. Ortalama hasta ya  ± SD 55,4 ± 11,3

(33-79) idi.  Ortalama kitle çap  ± SD = 7,2 ± 4,3 (2-20 cm) olarak ölçüldü. Tespit edilen

kitlelerin 34 tanesi Berrak hücreli RHK (%58), 15 tanesi Kromofob RHK (%25), 7 tanesi

Papiller RHK (%12), 2 tanesi Sarkomatoid RHK (%3)  ve 1 tanesi Toplay  kanal tipi RHK

(%2) idi. Hastalara ait BT bulgular z ek 1’de tablo 6 ve 7’de özetlenmi tir.

     A-) Kontrastlanma özellikleri;

     1-) Kontrastlanma paternleri

     Kitle lezyonlar n kontrastlanma paternlerini de erlendirdi imizde 34 berrak hücreli

RHK’n n 32’sinde heterojen veya periferik a rl kl  (Resim 1), sadece 2 tanesinde homojen

kontrastlanma görüldü. 15 kromofob RHK lezyonunun 12 tanesi heterojen veya periferik

rl kl  (Resim 2), 3 tanesi homojen kontrast tutulumu göstermektedir. Papiller RHK’da ise

7 kitlenin 4 tanesi heterojen veya periferik a rl kl , 3 tanesi ise homojen (Resim  3)

kontrastlanmaktad r. 2 sarkomatoid (Resim  4)  ve  1  toplay  kanal  tipi  RHK  (Resim  5)

heterojen veya periferik a rl kl  kontrastlanmaktad r (Tablo 8).

     Heterojen veya periferik a rl kl  kontrastlanma RHK’n n berrak hücreli subtipinde di er

subtiplere göre daha yüksek oranlardad r (%94). Homojen kontrastlanma ise papiller

RHK’da di er subtiplere göre daha yüksek oranda görülmektedir (%43).

     statiksel olarak subtipler aras nda kontrastlanma paternleri aç ndan anlaml  fark

saptanmad  (p>0.05).

2-) Kontrastlanma paterni ile kitle boyutu ili kisi;

     RHK subtiplerine ait kontrastlanma paternleri, kitle çaplar  ile ili kisi tablo 8’da

özetlenmi tir.

      4 cm’den küçük lezyonlarda heterojen veya a rl kl  periferal kontrastlanma 13 berrak

hücreli RHK hastas n 12’sinde (%92), 4 kromofob RHK’l  hastan n 3’ünde (%25) ve 5

papiller RHK’l  hastan n 3’ünde (% 60) saptand .

4-7 cm boyutlu kitlelerde berrak hücreli RHK’da 7 (%87), kromofob RHK’da 4 (%100)

hastada heterojen veya periferik a rl kl  kontrastlanma gözlendi.

7 cm’den büyük tüm lezyonlarda heterojen veya periferik a rl kl  kontrastlanma

saptand .
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     Toplay  kanal tipi ve sarkomatoid tip RHK’da tüm hastalar heterojen ya da periferik

rl kl  kontrastlanma (%100) görüldü.

Tablo 8; Kontrastlanma paternlerinin kitle boyutuyla ili kisi
Subtip Kontrastlanma

paterni

<4 cm 4-7 cm >7 cm Toplam

Berrak

hücreli

Homojen 1     (%8) 1 (%13) - 2      (%6)

Heterojen veya

Periferik a rl kl

12   (%92) 7     (%87) 13   (%100) 32    (%94)

Kromofob Homojen 2     (%75) 1 (%20) - 3 (%20)

Heterojen veya

Periferik a rl kl

1     (%25) 4     (%80) 7     (%100) 12    (%80)

Papiller Homojen 2     (%40) 1     (%100) - 3      (%43)

Heterojen veya

Periferik a rl kl

3     (%60) - 1     (%100) 4      (%57)

Sarkomatoid Homojen - - - -

Heterojen veya

Periferik a rl kl

- 1     (%50) -1     (%50) 2      (%100)

Toplay  kanal

tipi

Homojen - - - -

Heterojen veya

Periferik a rl kl

- 1     (%100) - 1      (%100)

     3-) BT atenuasyon de erleri;

     Kitle lezyonlar n atenuasyon de erleri tablo 9’da özetlenmi tir.

     Atenuasyon de erlerine ait istaistik verileri tablo 10’da özetlenmi tir.

Kontrasts z kesitlerde ortalama atenuasyon ± SD de erleri berrak hücreli RHK’da 33±5,

kromofob RHK’da 33±4, papiller RHK’da 32±4 olarak ölçülmü tür. Kontrasts z kesitlerde

atenuasyon de erleri aç ndan RHK subtipleri aras nda istatiksel olarak anlaml  farkl k

gözlenmemi tir (p>0.05) (Resim 1a, 2a, 3a , 4a, 5a).

Kortikomedüller fazda atenuasyon de erleri berrak hücreli subtipinde ortalama 118 ±

33 SD, kromofob subtipte 74 ± 22 SD, papiller subtipte 62 ± 13 SD olarak ölçülmü  olup

berrak hücreli subtipte atenuasyon de erleri di er iki subtipe göre istatiksel olarak
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anlaml r [kromofob (p<0,017) ve papiller (p p<0,017)]. Kromofob ve papiller subtipler

aras nda kortikomedüller fazda atenuasyon de erleri aç ndan anlaml  farkl k

saptanmam r (p>0.05) (Resim 1b, 2b, 3b,4b, 5b).

Nefrografik fazda ortalama ± SD atenuasyon de erleri berrak hücreli RHK’da 88 ± 19

HU, kromofob RHK’da 73 ± 19 HU ve papiller RHK’da 58 ± 12 HU’dur. Nefrografik fazda

sadece berrak hücreli ile papiller subtipler aras nda istatiksel olarak anlaml  düzeyde

atenuasyon de eri fark  izlenmektedir (p p<0,017). Berrak hücreli ve kromofob subtipler

aras nda izlenen atenuasyon de erleri fark  nefrografik fazda ortadan kalkm r (Resim 1c,

2c, 3c, 4c, 5c) .

Ürografik fazda ortalama ± SD atenuasyon de erleri berrak hücreli RHK’da 67 ± 14

HU, kromofob RHK’da 65 ±13 HU ve papiller RHK’da 52 ± 12 HU olarak ölçülmü tür. Bu

fazda RHK subtipleri aras nda atenuasyon de erleri aç ndan istatiksel anlaml  fark

gözlenmedi (p>0.05) (Resim 1d, 2d, 3d, 4d, 5d).

Tablo 9; Tüm subtiplerin BT Atenusyon de erleri
BHRHK KRHK PRHK SRHK TKRHK

KNTSZ 33±5 HU

(20-44 HU)

33±4 HU

(22-42 HU)

32±4 HU

(26-37 HU)

35 HU

(35-35 HU)

36 HU

KMF 118±33 HU

(44-192 HU)

74±22 HU

(48-134 HU)

62±13 HU

(42-86 HU)

84 HU

(80-88 HU)

80 HU

NF 88±19 HU

(61-133 HU)

73±19 HU

(52-120 HU)

58±12 HU

(40-75 HU)

61,5 HU

(61-62 HU)

76 HU

ÜF 67±14 HU

(48-97 HU)

65±13 HU

(48-99 HU)

52±12 HU

(35-68 HU)

55,5 HU

(52-59 HU)

72 HU

   Tablo 10; BT Atenuasyon de erlerine ait istatiksel verileri
KNTSZ KMF NF ÜF

BHRHK-KRHK p>0,05 p<0.01 p=0,018 p>0,05

BHRK-PRHK p>0,05 p<0.01 p<0.01 p>0,05

KRHK-PRHK p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

   4-) Kontrast tutma miktar ;

     Kitle lezyonlar n atenuasyon de erlerinin kontrasts z imajlardakinden ç kart larak elde

eti imiz kontrast tutma miktarlar  (tablo 11) aç ndan da durum farkl  de ildir.



38

Kortikomedüller fazda Berrak hücreli RHK’da kontrast tutma miktarlar  85 ± 31 HU,

Kromofob RHK’da 41 ± 23 HU, Papiller RHK’da 30 ±12 HU olarak ölçülmü tür.

Nefrografik fazda Berrak hücreli RHK’da kontrastlanma miktarlar  55 ±18 HU,

Kromofob RHK’da 40 ±19 HU, Papiller RHK’da 26 ±9 HU olarak ölçülmü tür.

Ürografik fazda Berrak hücreli RHK’da kontrastlanma miktarlar  34 ± 13 HU,

Kromofob RHK’da 31 ±13 HU, Papiller RHK’da 20 ± 9 HU olarak ölçülmü tür.

     statiksel olarak kortikomedüller fazda berrak hücreli RHK ile kromofob (p<0.01) ve

papiller (p<0.01) RHK’lar aras nda anlaml  farkl k saptand .

     Nefrografik fazda sadece berrak hücreli ile papiller RHK aras nda anlaml  fark vard r

(p<0.01).

     Ürografik fazda ise subtipler aras nda istatiksel olarak anlaml  farl k yoktur (p>0.05).

     Kromofob  ve  papiller  RHK  subtipleri  aras nda  her  üç  faz  için  de  istatiksel  anlaml

düzeyde farkl k saptanmam r (p>0.05).

     Kontrast tutma farklar na ait istatistik verileri tablo 12’de özetlenmi tir.

Tablo 11: Kontrast tutma miktar
BHRHK KRHK PRHK SRHK TKRHK

KMF 85±31 HU

(44-157HU)

41±23 HU

(20-108 HU)

30±12 HU

(16-51 HU)

54 HU

53-55 HU

44 HU

NF 55±18 HU

(26-97 HU)

40±19 HU

(22-94 HU)

26±9 HU

(14-40 HU)

27 HU

26-27 HU

40 HU

ÜF 34±13 HU

(16-61 HU)

31±13 HU

(18-64 HU)

20±9 HU

(9-33 HU)

21 HU

17-24 HU

36 HU

Tablo 12; Kontrast tutma miktarlar na ait istatistik verileri
KMF NF ÜF

BHRHK-KRHK p<0,01 p=0,021 p>0,05

BHRK-PRHK p<0,01 p<0,01 p>0,05

KRHK-PRHK p>0,05 p>0,05 p>0,05

5-) Aorta göre düzeltilmi  atenuasyon de erleri;

     Kortikomedüller fazda Berrak hücreli RHK’da 121±33 HU, Kromofob RHK’da 74±25

HU, Papiller RHK’da 63±15 HU olarak bulunmu tur.
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Nefrografik fazda Berrak hücreli RHK’da 88±21 HU, Kromofob RHK’da 78±24 HU,

Papiller RHK’da 61±16 HU olarak bulunmu tur.

Ürografik fazda Berrak hücreli RHK’da 66±11 HU, Kromofob RHK’da 63±14 HU,

Papiller RHK’da 53±14 HU olarak bulunmu tur.

     Aort ile yap lan düzeltilmi  atenuasyon de erleri aç ndan bak ld nda kortikomedüller

fazda berrak hücreli subtip ile hem kromofob (p<0,01) ve hem de papiller subtipler (p<0,01)

aras nda  istatiksel  olarak  anlaml  fark  var  iken,  kromofob  ve  papiller  subtipler  aras nda

anlaml  fark saptanmam r (p>0.05).

     Nefrografik fazda aorta göre düzeltilmi  de erlerde, berrak hücreli subtip ile papiller

subtip aras nda istatiksel olarak anlaml  fark izlendi (p=0.014). Kromofob ve papiller

subtipler aras nda anlaml  fark saptanmam r (p>0.05).

     Ürografik fazda ise aorta göre düzeltilmi  de erlerde subtipler aras nda anlaml  fark

görülmedi (p>0.05).

     Düzeltilmi  atenuasyon de erleri tablo 13’de özetlenmi tir.

     Aorta göre düzeltilmi  atenuasyon de erlerinin istatistik verileri tablo 14’de

görülmektedir.

6-) Böbrek parankimine göre düzeltilmi  atenuasyon de erleri;

Kortikomedüller fazda Berrak hücreli RHK’da 122±47 HU, Kromofob RHK’da 86±32

HU, Papiller RHK’da 61±16 HU olarak bulunmu tur.

Nefrografik fazda Berrak hücreli RHK’da 90±25 HU, Kromofob RHK’da 75±18 HU,

Papiller RHK’da 54±12 HU olarak bulunmu tur.

Ürografik fazda Berrak hücreli RHK’da 72±17 HU, Kromofob RHK’da 63±12 HU,

Papiller RHK’da 51±12 HU olarak bulunmu tur.

     Kortikomedüller fazda böbrek parankimine göre düzeltilmi  de erlerde berrak hücreli

subtip ile hem kromofob subtip (p<0.01) hem de papiller subtip (p<0.01) aras nda istatiksel

anlaml  fark vard r, ancak papiller ve kromofob subtipler aras nda anlaml  fark yoktur

(p>0.05).

     Nefrografik fazda berrak hücreli subtip ile papiller subtip aras nda istatiksel olarak

anlaml  fark izlendi (p<0.01). Kromofob ve papiller subtipler aras nda anlaml  fark

saptanmam r (p>0.05).

     Ürografik fazda ise böbre e göre düzeltilmi  de erlerde subtipler aras nda anlaml  fark

görülmedi (p>0.05).
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     Düzeltilmi  atenuasyon de erlerinin özeti tablo 13’te gösterilmektedir.

     Böbre e göre düzeltilmi  atenuasyon de erlerinin istatistik analizleri tablo 14’de

görülmektedir.

Tablo 13; Aort ve böbre e göre düzeltilmi  atenusyon de erleri
Aorta göre düzeltilmi  de erler Böbre e göre düzeltilmi  de erler

KMF NF ÜF KMF NF ÜF

Berrak

hücreli

121±33 HU

(75-213 HU)

88±21 HU

(46-135 HU)

66±11 HU

(45-93 HU)

122±47 HU

(74-267 HU)

90±25 HU

(62-160 HU)

72±17 HU

(40-112 HU)

Kromofob 74±25 HU

(44-84 HU)

78±24 HU

(42-136 HU)

63±14 HU

(42-124 HU)

86±32 HU

(43-154 HU)

75±18 HU

(48-108 HU)

63±12 HU

(44-84 HU)

Papiller 63±15 HU

(42-90 HU)

61±16 HU

(40-85 HU)

53±14 HU

(33-80 HU)

61±16 HU

(48-96 HU)

54±12 HU

(42-75 HU)

51±12 HU

(36-69 HU)

Sarkomatoid 87 HU

(82-93 HU)

71 HU

(66- 75 HU)

55 HU

(54-56 HU)

89 HU

(86-92 HU)

62 HU

(59-65 HU)

54 HU

(46-62 HU)

Toplay

kanal tipi

79 HU 68 HU 61 HU 87 HU 75 HU 75 HU

Tablo 14; Düzeltilmi  atenuasyon de erlerinin istatistik verileri
Aorta göre düzeltilmi  de erler Böbre e göre düzeltilmi  de erler

KMF NF ÜF KMF NF ÜF

BHRHK-KRHK p<0,01 p>0,05 p>0,05 p<0,01 p>0,05 p>0,05

BHRK-PRHK p<0,01 p<0,01 p>0,05 p<0,01 p<0,01 p>0,05

KRHK-PRHK p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

     7-) Relatif kontrastlanma de erleri;

     Kontrastl  kesitlerde her üç fazda kitlenin atenuasyon de erlerini kontrasts z kesitlerdeki

atenuasyon de erine bölerek relatif kontrastlanma de erlerini hesaplad k. Bu i lemi aorta

göre düzeltilmi  de erler ve böbrek parankimine göre düzeltilmi  de erler için de ayr  ayr

yapt k. Böylece her kitle için her fazda 3’er adet olmak üzere relatif kontrastlanma de erleri

elde ettik .

Relatif kortikomedüller faz de erleri ± SD Berrak hücreli RHK’da 3,5±0.16, Kromofob

tipte 2,2±0.22, Papiller tipte 1,9±1,33 olarak ölçülmü tür.
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Relatif nefrografik faz de erleri Berrak hücreli tipte 2,7±0,1, Kromofob tipte 2,2±0,19,

Papiller tipte 1,8±0,87 olarak ölçülmü tür.

Relatif Ürografik faz de erler Berrak hücreli tipte 2,0±0,75, Kromofob tipte 1,9±0,10,

Papiller tipte 1,6±0,82, sarkomatoid tipte 1,6±0,10 olarak ölçülmü tür.

     Relatif kontrastlanma de erleri (Tablo 15 a) göz önüne al nd nda kortikomedüller

fazda berrak hücreli subtip ile hem kromofob (p<0,01) hem de papiller (p<0,01) subtipler

aras nda istatiksel olarak anlaml  düzeyde fark saptanmaktad r. Kromofob ve papiler

subtipler aras nda ise anlaml  farkl k gözlenmemi tir (p>0.05). Relatif kontrastlanma

de erlerine ait istatistik verleri tablo 15 b’de özetlenmi tir.

     Nefrografik fazda berrak hücreli subtip ile papiller subtip aras nda (p<0.01) istatiksel

anlaml  fark var iken berrak hücreli ve kromofob subtipler aras nda anlaml  fark

saptanmam r (p>0,05). Yine kromofob ile papiller subtipler aras nda da anlaml  fark

görülmemi tir (p>0.05).

     Ürografik fazda ise üç subtip için de istatiksel olarak anlaml  fark saptanmad  (p>0.05).

Tablo 15 a; Relatif kontrastlanma de erleri
Berrak

hücreli

Kromofob Papiller Sarkomatoid Toplay

kanal tipi

Relatif

KMF

3,5±0,16

(2,2-5,8)

2,2±0,22

(1,7-5,1)

1,9±0,13

(0,3-2,4)

2,1±0,11

(2,3-2,5)

2,2

Relatif

NF

2,6±0,10

(0,6-4,0)

2,2±0,19

(1,6-4,6)

1,8±0,08

(1,5-2,1)

1,7±0,01

(1,7-1,8)

2,1

Relatif

ÜF

2,0±0,07

(1,4-3,3)

1,9±0,10

(1,5-2,8)

1,6±0,08

(1,3-1,9)

1,6±0,10

(1,5-1,7)

2,0

         Tablo 15 b; Relatif atenuasyon de erlerinin istatistik verileri
KMF NF ÜF

BHRHK-KRHK p<0,01 p>0,05 p>0,05

BHRK-PRHK p<0,01 p<0,01 p>0,05

KRHK-PRHK p>0,05 p>0,05 p>0,05

8-) Aorta göre düzeltilmi  relatif kontrastlanma de erleri;

     Kortikomedüller fazda berrak hücreli subtipte 3,6±0,15, kromofob tipte 2,2±0,20, papiller

tipte 2,0±0,15 olarak ölçüldü.
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     Nefrografik fazda berrak hücreli tipte 2,6±0,11, kromofob tipte 2,3±0,22, papiller tipte

1,9±0,14 olarak ölçüldü.

     Ürografik fazda berrak hücreli tipte 2,0±0,73, kromofob tipte 1,9±0,11, papiller tipte

1,6±0,11 olarak ölçüldü.

     Aorta göre düzeltilmi  relatif kontrastlanma de erleri tablo 16 a’da bu verilere ait

istatistik hesaplar tablo 16 b’de özetlenmi tir.

     Kortikomedüller fazda berrak hücreli subtip ile hem kromofob hem de papiller subtip

(p=0.000 ) aras nda istatiksel olarak alaml  fark var.

     Nefrografik fazda sadece berrak hücreli ile papiller subtipler aras nda istatiksel olarak

anlaml  fark izlendi (p=0.003).

     Ürografik fazda ise hiçbir subtip aras nda anlaml  oranda fark gözlenmedi (p>0.05).

Tablo 16 a; Aorta göre düzeltilmi  atenuasyonlar n relatif kontrastlanma de erleri

Berrak hücreli Kromofob Papiller sarkomatoid Toplay

kanal tipi

Relatif düz.

KMF (Aort)

3,6±0,15

(2,1-6,0)

2,2±0,20

(1,4-4,1)

2,0±0,15

(1,3-2,6)

2,5±0,16

(2,3-2,7)

2,2

Relatif düz.

NF (Aort)

2,7±0,11

(1,3-4,1)

2,4±0,22

(1,1-4,8)

1,9±0,14

(1,5-2,4)

2,0±0,12

(1,9-2,1)

1,9

Relatif düz.

ÜF (Aort)

2,0±0,07

(1,3-3,0)

1,9±0,11

(1,1-2,5)

1,6±0,11

(1,3-2,1)

1,6±0,03

(1,5-1,6)

1,7

Tablo 16 b; Aorta göre düzeltilmi  relatif kontrastlanma de erlerinin istatistik verileri
KMF NF ÜF

BHRHK-KRHK p<0,01 p>0,05 p>0,05

BHRK-PRHK p<0,01 p<0,01 p>0,05

KRHK-PRHK p>0,05 p>0,05 p>0,05

     9-) Böbre e göre düzeltilmi  relatif kontrastlanma de erleri;

Kortikomedüller fazda berrak hücreli subtipte 3,6±0,21, kromofob tipte 2,6±0,26,

papiller tipte 1,9±0,14 olarak ölçüldü.

Nefrografik fazda berrak hücreli tipte 2,7±0,13, kromofob tipte 2,2±0,15, papiller tipte

1,6±0,10 olarak ölçüldü.
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Ürografik fazda berrak hücreli tipte 2,1±0,10, kromofob tipte 1,9±0,08, papiller tipte

1,6±0,09 olarak ölçüldü.

     Böbrek parankimine göre düzeltilmi  relatif kontrastlanma de erleri tablo 17 a’da bu

verilere ait istatistik hesaplar tablo 17 b’de özetlenmi tir.

     statiksel aç ndan bak ld nda kortikomedüller fazda berrak hücreli subtip ile hem

kromofob (p<0,01) hem de papiller (p<0,01) subtipler aras nda istatiksel anlaml  farkl k

görüldü. Kromofob subtip ile papiller subtip aras nda ise anlaml  fark saptanmad  (p>0.05)

     Nefrografik fazda berrak hücreli subtip ile papiller subtip aras nda istatiksel anlaml  fark

gözlendi (p<0.01). Berrak hücreli subtip ile kromofob subtip aras nda ve Kromofob subtip

ile Papiller subtip aras nda anlaml  fark izlenmedi (p>0.05).

     Ürografik fazda ise subtipler aras nda istatiksel olarak anlaml  fark bulunmad  (p>0.05).

 Tablo 17 a; Böbre e göre düzeltilmi  atenuasyonlar n relatif kontrastlanma de erleri
Berrak

hücreli

Kromofob Papiller Sarkomatoid Toplay

kanal tipi

Relatif düz.

KMF (Bb)

3,6±0,21

(1,7-7,6)

2,6±0,26

(1,3-4,9)

1,9±0,14

(1,5-2,7)

2,5±0,08

(2,4-2,6)

2,4

Relatif düz.

NF (Bb)

2,7±0,13

(1,8-5,2)

2,3±0,15

(1,5-3,8)

1,7±0,10

(1,3-2,1)

1,8±0,08

(1,7-1,9)

2,1

Relatif düz.

ÜF (Bb)

2,2±0,10

(1,3-4,0)

1,9±0,08

(1,4-2,4)

1,6±0,09

(1,3-2,0)

1,5±0,23

(1,3-1,8)

2,1

Tablo 17 b; Böbre e göre düzeltilmi  relatif kontrastlanma de erlerinin istatistik verileri

KMF NF ÜF

BHRHK-KRHK p<0,01 p>0,05 p>0,05

BHRK-PRHK p<0,01 p<0,01 p>0,05

KRHK-PRHK p>0,05 p>0,05 p>0,05

10-) Cut-off de erlerinin hesaplanmas ;

     Kortikomedüller fazda berrak hücreli subtipte kontrastlanma de erleri di er subtiplere

göre istatiksel olarak anlaml  düzeyde yüksek oldu u için; bu tipin di er tiplerden

ayr lmas nda yüksek d ruluk oran nda bir cut-off de eri bulmaya çal k. Bunun için ‘ROC

Curve’ analizi ile cut-off de erlerini elde ettik. Birkaç de erin pozitif-negatif prediktif
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de erleri ve do ruluk yüzdelerini hesaplayarak en yüksek do ruluk oran na ve sensitiviteye

sahip de eri cut-off de eri olarak kabul ettik.

     Bu i lemi atenuasyon de erleri; aorta ve böbre e göre düzeltilmi  atenuasyon de erleri;

relatif atenuasyon de erleri, aort ve böbre e göre düzeltilmi  atenuasyon de erleri için ayr

ayr  tekrarlad k.

     Nefrografik fazda berrak hücreli ile kromofob subtipleri kontrastlanma de erlerine göre

ay rt edemedi imiz için bu fazda cut-off de eri hesaplar  dü ük do ruluk oranlar nda idi. Bu

nedenle bu faz için cut-off de eri belirleyemedik.

     Benzer ekilde ürografik fazda kontrastlanma de erlerinden hiçbiri ile subtipleri

birbirinden ay rt edemedi imizden bu fazda da cut-off de eri hesaplanamad .

a-) BT atenuasyon de eri göz önüne al nd nda kortikomedüller fazda 89 HU

atenuasyon de erini cut-off de eri olarak kabul edildi inde %85 sensitivite ,%88 spesifite,

%90 pozitif prediktif de eri, %81 negatif prediktif de eri ve %86 do ruluk yüzdesi ile

berrak hücreli RHK tan  konabilir. Cut-off de erleri özeti tablo 18’de verilmi tir.

Tablo 18; BHRHK için kortikomedüller fazda atenuasyon de erlerinin cut-off de erleri
Cut-off

de eri

Sensitivite Spesifite (+) prediktif

de eri

(-) prediktif

de eri

Do ruluk

oran

86 HU % 88 % 72 % 81 % 81 % 81

87 HU % 88 % 76 % 83 % 82 % 83

88 HU %  88 % 80 % 85 % 83 % 85

89 HU % 85 % 88 % 90 % 81 % 86

     b-) Kontrast tutma fark  bak ndan kortikomedüller fazda 56 HU cut-off de eri kabul

edildi inde sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif de erleri ve do ruluk yüzdesi

ras  ile %85, %88, %90, %81 ve %86 olarak bulundu. Cut-off de erleri özeti tablo 19’de

verilmi tir.

Tablo 19; BHRHK için kortikomedüller fazda kontrast tutma miktar  cut-off de erleri
Cut-off
de eri

Sensitivite Spesifite (+) prediktif
de eri

(-) prediktif
de eri

Do ruluk
oran

53 HU % 85 % 76 % 83 % 79 % 64

54 HU % 85 % 84 % 88 % 81 % 85

55 HU % 85 % 84 % 88 % 81 % 85

56 HU % 85 % 88 % 90 % 81 % 86
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c-) Böbre e göre düzeltimi  atenuasyon de erleri aç ndan kortikomedüller faz için

93 HU cut-off de eri kabul edildi inde, sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif

de erleri ve do ruluk yüzdesi s ras  ile %79, %76, %82, %73 ve %78 olarak hesapland .

Cut-off de erleri özeti tablo 20’da verilmi tir.

Tablo 20; BHRHK için böbre e göre düzeltimi  atenuasyon de erlerinin cut-off de erleri
Cut-off

de eri

Sensitivite Spesifite (+) prediktif

de eri

(-) prediktif

de eri

Do ruluk

oran

87 HU % 88 % 60 % 75 % 79 % 76

90 HU % 82 % 64 % 76 % 73 % 74

93 HU % 79 % 76 % 82 % 73 % 78

95 HU % 76 % 80 % 84 % 71 % 78

     d-) Aorta göre düzeltilmi  atenuasyon de erleri için kortikomedüller faz için 91 HU

cut-off de er ile sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif de erleri ve do ruluk

yüzdesi s ras  ile %88, %88, %91, %85 ve %88 olarak hesapland . Cut-off de erleri özeti

tablo 21’de verilmi tir.

Tablo 21; BHRHK için aorta göre düzeltilmi  atenuasyon de erlerinin cut-off de erleri
Cut-off

de eri

Sensitivite Spesifite (+) prediktif

de eri

(-) prediktif

de eri

Do ruluk

oran

89 HU % 91 % 80 % 86 % 87 % 88

91 HU % 88 % 88 % 91 % 85 % 88

93 HU % 88 % 88 % 91 % 85 % 86

95 HU % 85 % 92 % 93 % 82 % 88

e-) Relatif kontrastlanma de erlerinde ise; kortikomedüller fazda 2,72 cut-off de eri

ile berrak hücreli subtip için sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif de erleri ve

do ruluk yüzdesi s ras  ile %85, %92, %93, %82 ve %88 olarak hesapland . Cut-off

de erleri özeti tablo 22’de verilmi tir.

Tablo 22; BHRHK için relatif kontrastlanma de eri cut-off de erleri
Cut-off

de eri

Sensitivite Spesifite (+) prediktif

de eri

(-) prediktif

de eri

Do ruluk

oran

2,42 % 91 % 76 % 84 % 86 % 85

2,44 % 85 % 80 % 85 % 80 % 83

2,48 % 85 % 84 % 88 % 81 % 85

2,72 % 85 % 92 % 93 % 82 % 88
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     f-) Böbre e göre düzeltilmi  relatif kontrastlanmada; kortikomedüller fazda 2,63 cut-

off de eri ile berrak hücreli subtip için sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif

de erleri ve do ruluk yüzdesi s ras  ile %88, %72, %81, %82 ve %81 olarak hesapland .

Cut-off de erleri özeti tablo 23’de verilmi tir.

Tablo 23; BHRHK için böbre e göre düzeltilmi  relatif kontrastlanmada cut-off de erleri
Cut-off

de eri

Sensitivite Spesifite (+) prediktif

de eri

(-) prediktif

de eri

Do ruluk

oran

2,63 % 88 % 72 % 81 % 82 % 81

2,69 % 85 % 76 % 83 % 79 % 81

2,75 % 82 % 80 % 84 % 75 % 81

2,76 % 82 % 80 % 85 % 77 % 81

g-) Aorta göre düzeltilmi relatif kontrastlanmada; kortikomedüller fazda 2,59 cut-off

de eri ile berrak hücreli subtip için sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif de erleri

ve do ruluk yüzdesi s ras  ile %97, %80, %87, %95 ve %90 olarak hesapland . Cut-off

de erleri özeti tablo 24’te verilmi tir.

Tablo 24; BHRHK için aorta göre düzeltilmi  relatif kontrastlanmada cut-off de erleri
Cut-off
de eri

Sensitivite Spesifite (+) prediktif
de eri

(-) prediktif
de eri

Do ruluk
oran

2,59 % 97 % 80 % 87 % 95 % 90

2,63 % 94 % 80 % 86 % 91 % 88

2,69 % 94 % 84 % 89 % 91 % 90

2,74 % 91 % 84 % 88 % 87 % 88

B) Evrelemeye yönelik özellikler;

     1-) Kitle boyutu;

     Kitle lezyonlar n boyutlar  birbirine dik 3 ayr  düzlemde ölçüldü. En büyük boyut kitle

çap  olarak kabul edildi. Ortalama kitle çap  ± standart deviasyon de erleri berrak hücreli

RHK’da 7,4 ± 4,8 (2-22) cm, kromofob RHK’da 7,6 ± 3,4 (3-15) cm, papiller RHK’da 4,1 ±

2,4 (2-9) cm, sarkomatoid RHK’da 10 (5 ve 15) cm olarak ölçülmü tür. Toplay  kanal tipi

RHK’l  hastadaki kitlenin çap  ise 7 cm’dir.
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     Kitle çaplar  bak ndan subtipler aras nda istatiksel anlaml  farkl k görülmedi

(p>0.05).

     Kitle lezyonlar n çaplar  <4 cm, 4-7 cm ve >7 cm olmak üzere üç grupta kategorize

edildi. Kitle lezyonlar n 21 tanesi (13 BHRHK, 3 KRHK ve 5 PRHK) 4 cm’den küçük, 16

tanesi (8 BRHK, 5 KRHK, 1 PRHK, 1 SRHK ve 1 TKRHK) 4-7 cm ebatlar nda, 22 tanesi

ise (13 BRHK, 7 KRHK, 1 PRHK ve 1 SRHK) 7 cm’den büyük idi.

    RHK subtiplerinin kitle çaplar na göre da tablo 25’te özetlenmi tir.

Tablo 25; RHK subtiplerinin kitle çaplar na göre da

Ortalama ± SD < 4 cm 4-7 cm >7 cm

BHRHK 7,4 ± 4,8 cm
(2-22 cm)

13 (%38) 8 (%24) 13 (%38)

KRHK 7,6 ± 3,4 cm
(3-15 cm)

3 (%20) 5 (%33) 7 (%47)

PRHK 4,1 ± 2,4 cm
(2-9 cm)

5 (%72) 1 (%9) 1 (%9)

SRHK 10 cm
(5 ve 15 cm)

- 1 (%50) 1 (%50)

TKRHK 7 cm - 1 (%100) -

     2-) Tümör yay m paternleri;

     Tümör yay m paternleri tablo 26’te özetlenmi tir.

a) Kapsül invazyonu;

     11 berrak hücreli (%33), 5 kromofob (%33), 1 papiller (%14) ve 1 sarkomatoid (%50) tip

RHK’l  olguda kapsül invazyonu gözlendi. BT bulgular  ile patoloji bulgular  birbiri ile

korele idi.

     b) Perinefrik de iklik;

     Perinefrik de iklik 8 berrak hücreli (%24), 3 kromofob (%20), 1 papiller (%14) ve 1

sarkomatoid (%50) tip RHK’l  olguda izlendi. BT bulgular  ile perinefrik de iklik oldu u

dü ünülen 3 berrak hücreli RHK’l  hastada patolojik incelemede perinefrik invazyon

olmad  rapor edildi.
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   c) Venöz invazyon;

     Venöz invazyon 4 berrak hücreli (%12), 2 kromofob (%13), 1 papiller (%14) ve 1

toplay  kanal tipi (%100) RHK’l  olguda vard . BT bulgular  ile patoloji bulgular  birbiri

ile korele idi.

d) Lenfadenopati;

     Lenfadenopati 4 berrak hücreli (%12) ve 1 sarkomatoid tip (%50) RHK’l  olguda

görüldü. BT kriterlerine göre lenfadenopati olarak dü ündü ümüz 3 RHK’l  olguda patolojik

olarak reaktif hiperplazi eklinde raporland .

     e) Di er parametreler;

     Ayr ca 2 berrak hücreli ve 1 toplay  kanal tipi RHK’l  olguda renal arter invazyonu; 2

berrak hücreli ve 1 kromofob tip RHK’l  olguda üreter invazyonu; 3 berrak hücreli ve 1

sarkomatoid RHK’l  olguda kom u organ invazyonu gözlendi. Uzak metastaz hiçbir olguda

saptanmad .

3-) Tümör yay m paternlerinin istatiksel analizi;

     statiksel olarak berrak hücreli, kromofob ve papiller RHK subtipleri aras nda tümör

yay m paternleri aç ndan anlaml  farkl k saptanmad  (p>0.05).

     BT bulgular na göre berrak hücreli RHK’lar n %41’inde, kromofob RHK’lar n %6’s nda,

papiller RHK’lar n %2’sinde tümör yay m paternlerinden en az biri görülmektedir.

     Patoloji bulgular yla k yasland nda perinefrik de ikliklerin saptanmas nda BT’nin

sensitivitesi %93,5, spesifitesi %100, pozitif prediktif de eri %100, negatif prediktif de eri

%81,25 olarak bulundu.

     Lenfadenopatileri saptamada ise sensivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif de erleri

ras  ile %94,5 , %100, %100 ve %62 olarak bulundu.

     Di er tümör yay m paternlerinin saptanmas nda BT ile patolojik bulgular %100 uyumlu

idi. Yani BT’nin bu parametreleri (vasküler invazyon, kapsül invazyonu, kom u organ

invazyonu ve uzak metastaz) saptamada sensitivitesi ve pozitif prediktif de eri %100 olarak

bulundu.
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Tablo 26; Tümör yay m paternleri
Berrak
hücreli

Kromofob Papiller Sarkomatoid Toplay
kanal tipi

Toplam

Kapsül invazyonu 11
%33

5
%33

1
%14

1
%50

18
%30

Perinefrik
de iklik

8
%24

3
%20

1
%14

1
%50

13
%22

Renal ven
invazyonu

4
%12

2
%13

1
%14

1
%100

8
%13

Renal arter
invazyonu

2
%6

1
%100

3
%5

Üreter
invazyonu

2
%6

1
%6

3
%5

Kom u organ
invazyonu

3
%9

1
%50

4
%7

Lenfadenopati 4
%12

1
%50

5
%8

    4-) Evreleme;

     Dünya Sa k Örgütünün haz rlam  oldu u kriterlere göre hastalar n evreleri BT

bulgular na göre öyle idi;

Evre I (T1N0M0): 24 hasta (15 BHRHK, 5 PRHK, 4 KRHK),

Evre II (T2N0M0): 9 hasta (4 BHRHK, 5 KRHK),

Evre III (T3N0M0 ya da T1,2,3N1M0): 25 hasta (14 BHRHK, 6 KRHK, 2 PRHK,

2 SHK ve 1 TKRHK)

Evre IV: 1 hasta (1 BHRHK).

     Subtiplere göre tümör evrelerinin da tablo 27’da yer almaktad r.

     Patolojik verilere göre evreleme yap ld nda, BT ile yapt z evrelemelerden 4’ünün

evresinin daha geri oldu u tespit edildi. Bu hastalardan BT kriterlerine göre Evre III olarak

yorumlanan 3 olgunun patolojik bulgulara göre Evre II, 1 olgunun ise BT bulgular na göre

Evre III iken patolojik olarak Evre I oldu u görüldü. Bu hastalardan üçünde sebep yalanc

pozitif perinefrik de iklik tan , birinde ise sebep yalanc  pozitif lenfadenopati tan

olmu tur.

     Buna göre çal mam zda BT’nin RHK’lar n evrelemesinde do ruluk oran  %93 olarak

bulunmu tur. Erken evre (evre I ve II) ve geç evre (evre III ve IV) tümörleri ay rmada

BT’nin sensitivitesi %89, spesifitesi %100 olarak bulunmu tur.
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     statiksel olarak tümör evreleri ile patolojik subtipler aras nda anlaml  farkl k

saptanmad  (p<0,05).

Tablo 27; Tümör evreleri (TNM Evreleme sistemi)

Evre I Evre II Evre III Evre IV

Berrak hücreli 15 (%44) 4 (%12) 14 (%41) 1 (%3)

Kromofob 4 (%27) 5 (%33) 6 (%40) -

Papiller 5 (%71) - 2 (%29) -

Sarkomatoid - - 2 (%100) -

Toplay  kanal - - 1 (%100) -

Toplam 24 (%41) 9 (%15) 25 (%42) 1 (%2)

     C-) Di erleri;

1-) Subtiplere göre kalsifikasyon da ;

     Berrak hücreli RHK’l  4 olguda (%12), Kromofob RHK’l  2 olguda (%13)  ve Papiller

RHK’l  1 olguda (%14) kalsifikasyon görüldü. Toplay  kanal ve sarkomatoid tip RHK’l

olgular n ise hiçbirinde kalsifikasyon saptanmad .

     Kalsifikasyon görülme oranlar  berrak hücreli ve kromofob RHK subtipleri aras nda

istatiksel olarak anlaml  düzeylerde de ildir (p>0.05).

     Papiller RHK’l  bir olguda, kitle lezyonunda santral kalsifikasyonun yan  s ra milimetrik

bir alanda ya  oda  görüldü.

     2-) Hasta ya na göre subtiplerin da ;

     Ortalama hasta ya  ± standart deviasyon (SD) berrak hücreli RHK için 55,1 ± 11,3 (33-

77 ya ), kromofob RHK için 58,2 ± 11,7 (41-79 ya ), papiller RHK için 52,7±11,2 (40-73

ya ), sarkomatoid RHK için 50 (41 ve 59 ya ) olarak hesapland . Toplay  kanal tipi

RHK’l  bir hasta mevcut olup 49 ya ndad r.

     statiksel olarak farkl  subtipler aras nda hasta ya lar  aç ndan anlaml  fark saptanmad

(p>0.05).

3-) Hastan n cinsiyetinin subtiplere göre da ;

     Erkek/kad n oran  berrak hücreli RHK’da 1,6, kromofob RHK’da 1,5, papiller RHK’da

1,3’tür.
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     statiksel olarak farkl  subtipler aras nda erkek/kad n oranlar  aç ndan anlaml  fark

saptanmad  (p>0.05).

     4-) Nükleer derece;

     Kitlelerin histopatolojik incelemesinde elde edilen Fuhrman dereceleri tablo 28’de

özetlendi. Çal mam zda hiçbir olgunun derece I olmamas  dikkat çekicidir. Lezyonlar n

büyük ço unlu u (%56) derece II olup, derece III % 18, derece IV %26 oran nda

görülmü tür.

     Tümör derecesi ile subtipler aras nda istatiksel olarak anlaml  farkl k saptanmam r

(p>0.05).

Tablo 28; Fuhrman dereceleri

Derece I Derece II Derece III Derece IV

Berrak hücreli - 23 (%68) 3 (%9) 8  (%23)

Kromofob - 5 (%33) 7 (%47) 4 (%20)

Papiller - 5 (%72) 1 (%14) 1 (%14)

Sarkomatoid - - 1 (%50) 1 (%50)

Toplay  kanal - - - 1 (%100)

Toplam - 33 (%56) 11 (%18) 15 (%26)
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Resim 1: 51 ya nda erkek hastada 3,5 cm çap nda ‘berrak hücreli renal karsinom’ vakas .
A; kontrasts z majda konturda lobülasyona neden olan düzgün s rl  kitle görülmektedir. B;
Kortikomedüller fazda kortikal yerle imli kitlenin heterojen tarzda kontrast tuttu u görülmekte
olup, kitlede kortekse benzer dansitede kontrastlanan alanlar izlenmektedir. C; Nefrografik
fazda kitlede heterojen yo un kontrastlanma devam etmektedir. D; Ürografik fazda heterojen
kitle lezyonunun toplay  sistemle ili kisi daha net ortaya ç km r.



53

Resim 2: 44 ya nda erkek hastada 9 cm çap nda ‘kromofob renal hücreli karsinom’ vakas .
A; kontrasts z kesitte sa  böbrekte düzgün lobüle konturlu böbrek parankimi ile izodens kitle
lezyonu izlenmektedir. B; Kortikomedüller fazda kitle heterojen kontrastlanma göstermektedir.
Lezyon çevresinde perinefrik çizgilenme görülmektedir(perinefrik invazyon). C; Nefrografik
fazda lezyonda heterojen kontrastlanma ve perinefrik de iklik sebat etmektedir. D; Ürografik
fazda lezyonda kontrast y kanmas  görülmektedir.
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Resim 3: 59 ya nda erkek hastada 4,5 cm çap nda ‘papiller renal hücreli karsinom’ kitlesi.
A; sa  böbrekte kortikal yele imli, düzgün s rl  kitle lezyonu, ve posteriorda perinefrik nodül
izlenmektedir. Kitle karaci ere bas  yapmaktad r. B; Kotikomedüller fazda lezyonda az oranda
homojene yak n kontrastlanma görülmektedir. Perinefrik nodülde de homojen kontrastlanma
mevcuttur. C; Nefrografik fazda kitle lezyonu ve perinefrik nodülde kontrastlanmada hafif art
görülmektedir. D; Ürografik fazda kitle lezyonunun toplay  sisteme invaze olmad  net
görülmektedir.
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Resim 4: 59 ya nda kad n hastada 15 cm çap nda ‘sarkomatoid renal hücreli karsinom’
olgusu. A;  Kontrasts z kesitte sol böbrekte düzgün s rl  heterojen kitle lezyonu. B;
Kortikomedüller fazda kitlede heterojen tarzda kontrast tutulumu ve renal ven içerisinde
tümöral trombüs net olarak izlenmektedir. Kitlede geni  nekroz alanlar  gözlenmektedir. Kitle
çevresindeki vaskülarizasyon perinefrik invazyonu göstermektedir. C; Nefrografik fazda kitlenin
kontrastlanmas  bir miktar azalmaktad r. Renal vendeki tümöral trombüsün hafif
kontrastland  görülmektedir. D; Ürografik fazda heterojan kitle lezyonu.
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Resim 5: 49 ya nda erkek hastada 7 cm çap nda ‘toplay  kanal tipi renal hücreli karsinom’.
A; Kontrasts z imajda sa  böbrekte böbrek parankimi ile e dansitede düzgün s rl  kitle
lezyonu. B; Kortikomedüler fazda heterojen tarzda kontrast tutulumu göstermektedir. Ayr ca
kitle posteriorunda perinefrik de iklikler gözlenmektedir. C; Nefrografik fazda kitlenin
kontrastlanmas  artmakta, ve perinefrik de iklikler daha net görülmektedir. D; Ürografik
fazda kitlenin kontrastlanan alanlar  artmakla beraber yo un kontrastlanan alanlarda belirgin
kontrast y kanmas  gözlenmektedir.



57

    TARTI MA VE SONUÇ

     RHK, böbre in ve retroperitonun en s k görülen malignitesi olup (%85-90) genel

popülasyonda %1-3 oran nda görülmektedir (87). Erkeklerde 7. kad nlarda 9. en s k görülen

kanserdir (9). Klasik klinik prezentasyon olan yan a , hematüri ve palpable kitle

hastalar n ancak %10-15’inde görülmektedir. nsidental olarak saptanan RHK olgusu say ,

görüntüleme yöntemlerinin kullan n yayg nla mas  ile giderek artmaktad r (9). Önceleri

RHK vakalar  ilk saptand klar  anda genellikle 7-8 cm çapa ula  oluyorlard . Günümüzde

RHK’lar n %30-40’  nonspesifik ya da ba ms z nedenlerle yap lan görüntüleme yöntemleri

sayesinde saptanmaktad r. Bu olgular n büyük ço unlu unda lezyonlar 3 cm’den küçüktür

ve nefron koruyucu cerrahi ile lokal olarak eksize edilerek çevresindeki etkilenmemi

normal parankim korunabilmektedir. Bu hastalarda radikal nefrektomiye benzer oranlarda

hastal ks z ya am süreleri gözlenmektedir (87,88). Cerrahi tekniklerdeki geli meler, renal

kitlelerinin erken saptanmas n önemini art rm r ve birçok çal mac  özellikle 3 cm’den

küçük lezyonlar üzerine e ilmi lerdir (88-91).

     Giberti ve ark. (48) 328 hastay  kapsayan çal mas nda radikal nefrektomi ve bölgesel

lenfadenektomi yap lan RHK olgular nda prognostik faktörleri,  T, N ve M evreleri, nükleer

derecesi, venöz invazyonlar, sa kal m üzerine etkilerini ara rm . Analizler sonucunda en

önemli prognostik faktörün metastaz oldu unu bulmu lard r (5 y ll k sa kal m %8 ve 7

ll k sa kal m %0). Giberti ve ark. sa kal m üzerinde ikinci önemli parametre olarak

nükleer dereceyi, üçüncü s rada ise lokal tümör yay  göstermi lerdir. Lenf nodu

tutulumu ve venöz invazyonu sa kal m üzerindeki etkilerinin az oldu unu, ancak istatiksel

olarak anlaml  oldu unu söylemi lerdir. Venöz invazyon olan olgularda, invazyonun ula

seviyenin sa kal m üzerinde etkisinin olmad  belirtmi lerdir.

     RHK’lar n s fland rmas  temel olarak tümörün mikroskopik görünümü ve genetik

abnormaliteler üzerine dayanmaktad r. UICC ve AJCC s flamas na göre RHK’lar berrak

hücreli, kromofob, papiller, toplay  kanal tipi ve di erleri olarak s fland lmaktad r. Her

subtip farkl  prognoz ve tümör davran na sahiptir. En s k görülen subtip berrak hücreli

RHK (%70) olup 5 y ll k sa kal m oran  %55-60’lardad r. Papiller RHK ikinci s kl kta

(%15-20) görülmekte olup 5 y ll k sa kal m oran  %80-90’d r. Üçüncü s kl kta görülen

kormofob RHK’da (%6-11) 5 y ll k sa kal m oran  yakla k %90’d r. Sonuç olarak papiler

ve kromofob RHK’larda prognoz ayn  evredeki berrak hücreli olanlara göre daha yüksektir

(45-47). RHK subtipleri aras nda görülen bu prognoz farklar , ara rmac lar n dikkatini
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preoperatif olarak RHK’lar  subtiplerine ay rabilme üzerine çekmi tir. Son y llarda bu

konuda de ik çal malar yap lm r (98-101).

     BT, kitle ve yay  hakk nda detay bilgiler sa lad  için bu amaçla yayg n olarak

kullan lan görüntüleme yöntemi olmu tur. ÇKBT teknolojisi, h zl  çekim süreleri, ince

kolimasyona olanak sa lamas , multiplanar reformat görüntüleme olana  sayesinde, di er

parankimal organlarda oldu u gibi böbrekte de tan sal do ruluk oranlar  art rm r (87).

nce kolimasyon uygulamas  parsiyel volüm efektini azaltmakta ve özellikle küçük

lezyonlar n tan nda ay  tan ya yard mc  olmaktad r (88,89). zotropi e yak n vokseller

elde edilerek artefakt olmadan mükemmel anatomik detay sa lamaktad r (87). ÇKBT’nin

kullan  ile kitlenin dinamik kontrastlanma paterninin görüntülenebilmesi BT’nin di er

görüntüleme yöntemlerine üstünlü üdür (87).

     Kortikomedüller fazda korteksin maksimum kontrastlanmas  ve medullan n zay f

boyanmas  medullar yerle imli küçük lezyonlar n gözden kaçmas na neden olabilmektedir.

Kortikomedüller fazda korteks ile medulla aras nda izlenen kontrastlanma fark  nefrografik

fazda ortadan kalkmaktad r. Hatta gecikmi  nefrografik fazlarda medulla yo unlu u

korteksten fazla olmaktad r. Bu sayede medulla yerle imli küçük lezyonlar

saptanabilmektedir (88,92,93). Ara rmac lar n ortak kan  nefrografik faz n böbrek

lezyonlar  göstermede daha duyarl  oldu u yönündedir. Ancak yine yap lan çal malar

göstermektedir ki kortikomedüller faz, renal kitlelerde vaskülarite ve anjiogenez aç ndan

de erli bilgiler sa lamaktad r (94,95). Kortikomedüller faz renal arter ve venin en iyi

gösterildi i fazd r (87,92,94,95). Ayr ca baz  renal kitleler kortikomedüller fazda görülürken

nefrografik fazda görülemeyebilir (96). Ürografik faz görüntülemede toplay  sistem

görüntülenerek kitlenin toplay  sistemle ili kisi daha net ortaya konabilir (87). Ço u

çal mada bifazik BT protokolleri uygulanm r (92,93,95,97). Catalano ve ark.(87) ise

trifazik protokol kullanarak, 3D reformat görüntülerle RHK evrelemesi ve cerrahi

planlamas nda ÇKBT’nin katk lar  ortaya koymaya çal lard r.

     RHK’lar n subtiplerine ayr lmas na yönelik çal malarda genellikle bifazik protokoller

kullan lm r (98-101). Biz çal mam zda trifazik protokol kullan n kitlenin tespitinde,

tümörün vaskülarizasyonunu belirlemede ve evreleme özelliklerinde daha de erli bilgiler

vermesi nedeniyle trifazik protokol kullanmay  tercih ettik.

     Fujimoto ve ark. (98) 5 cm’den küçük RHK’larda helikal BT ile bifazik protkol

kullanarak kontrastlanma miktarlar  incelemi ler. Çal malar nda kortikomedüller faz için

30-40. sn, ürografik faz için 5. dk’y  kullanm lar. Sonuç olarak kortikomedüller fazda
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böbrek korteksi kadar yüksek oranda kontrastlanmay  sadece berrak hücreli RHK subtipinde

(%75) gözlemlemi lerdir. Di er subtiplerde ise bu kadar yo un kontrastlanmaya hiç

rastlamam lard r. Benzer ekilde Kim ve ark. (99), Kohlmayr ve ark.(100) ile Sheir ve

ark.(101) da kortikomedüller fazda yo un kontrastlanman n büyük ihtimalle berrak hücreli

RHK oldu unu belirtmi ler. Biz de çal mam zda RHK’lar  subtiplerine ay rmak için

kortikomedüller fazdaki yo un kontrastlanmay  en önemli kriter olarak bulduk. Baz

ara rmac lar berrak hücreli RHK’daki yo un kontrastlanman n histolojik incelemedeki

zengin vasküler a  ve alveolar yap na ba lamaktad rlar (18,98).

     Fujimato ve ark.lar  (98) de erlendirmelerinde direkt olarak kitleden ölçtükleri

atenuasyon de erini kullanm lar ve yo un kontrastlanma için say sal bir atenuasyon de eri

vermemi ler. Kim ve ark.(99) ise kitle lezyonlar n kontrast tutma farklar

de erlendirerek, kortikomedüller faz için 84 HU ve üzeri kontrastlanman n %74 sensitivite

ve %100 spesifite ile berrak hücreli subtip oldu unu belirtmi ler. Sheir ve ark.(101) benzer

ekilde, 83,5 HU ve üzeri kontrastlanman n berrak hücreli subtip RHK oldu unu

belirtmi ler, ancak herhangi bir sensitivite, spesifite de eri vermemi ler. Bizim

çal mam zda kortikomedüller faz için kontrast tutma fark  göz önüne al nd nda, 56 HU

cut-off de eri kullanarak %85 sensitivite, %88 spesifite de erleri ile berrak hücreli RHK

tan  konabilmektedir. Cut-off de erleri aras ndaki bu belirgin farkl k, onlar n

çal malar nda 120 ml, bizim ise 100 ml kontrast madde kullanmam za ba lanabilir.

     Kohlmayr ve ark.(100) di er ara rmac lardan farkl  olarak hastadan kaynaklanan

intrensek faktörlerin ve BT protokolünden kaynaklanan ekstrensek faktörlerin, kitlenin

kontrastlanmas  etkileyece ini belirtmi ler ve bunu düzeltmek için aorta göre düzeltilmi

kontrastlanma de erleri hesaplam lar. Bu düzeltilmi  de erleri kullanarak kortikomedüller

fazda 100 HU ve üzeri kontrastlanan kitlelerin %95,7 sensitivite ve %98,3 spesifite de erleri

ile berrak hücreli RHK oldu unu bulmu lar. Bizim çal mam zda ise 91 HU cut-off de eri

kullanarak %88 sensitivite ve %88 spesifite ile berrak hücreli subtipi di erlerinden ay rt

edebilmekteyiz. Buradaki cut-off de er fark n da yine kullan lan kontrast madde dozundan

kaynakland  dü ünmekteyiz. Zira Kohlmayr ve ark.lar  da 120 ml kontrast madde

kullanm lar. Kohlmayr ve ark.lar ndan farkl  olarak biz, aorta göre düzeltilmi  de erlerin

yan  s ra, olas  renal arter de kliklerini de ekarte edebilmek için böbrek parankimine göre

düzeltilmi  de erleri de hesaplad k.  Böbrek parankimine göre düzeltilmi  de erler aç ndan

kortikomedüller fazda 93 HU cut-off de eri kullanarak berrak hücreli subtipi di erlerinden

ay rmada %79 sensitivite, %76 spesifite de erleri elde ettik. Sensitivite ve spesifite
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de erlerindeki bu dü üklük, berrak hücreli subtipi di erlerinden ay rt etmede aorta göre

düzeltilmi  de erlerin parankimine göre düzeltilmi  de erlerden daha de erli oldu unu

göstermektedir.

     Kohlmayr ve ark.(100) di er ara rmac lardan farkl  olarak buldu u bu düzeltilmi

de eri kontrasts z kesitlerdekine bölerek relatif kontrastlanma de erlerini hesaplam lar.

Relatif kontrastlanma de erleri aç ndan kortikomedüller fazda 2,0 ve üzerindeki

de erlerde %94,5 sensitivite, %75 spesifite ile berrak hücreli RHK tan  konabileci ini

belirtmi ler. Biz de çal mam zda hem aorta göre düzeltilmi  de erlerin, hem de böbrek

parankimine göre düzeltilmi  de erlerin relatif kontrastlanma de erlerini hesaplad k. Sonuç

olarak aorta göre düzeltilmi  relatif de erlerde 2,59 cut-off de erini kullanarak %97

sensitivite, %80 spesifite; böbrek parankimine göre düzeltilmi  relatif de erlerde 2,63 cut-

off de eri kullanarak %88 sensitivite, %72 spesifite ile berrak hücreli RHK’y  di erlerinden

ay rt edebildik. Yine relatif de erler aç ndan da aorta göre düzeltilmi  de erlerin

duyarl  böbrek parankimine göre düzeltilmi  olanlardan daha yüksek olarak bulduk.

     Bizim çal mam zda Kim ve ark.(99)’dan farkl  olarak nefrografik fazda kontrastlanma

özellikleri aç ndan berrak hücreli subtip ile kromofob subtip RHK’lar aras nda istatiksel

olarak anlaml  farkl k saptanmad . Bu nedenle nefrografik faz için de erlendirdi imiz

kriterlerde cut-off de erlerinin do ruluk oranlar  istenilen düzeylere ula mad  ve biz de bu

kriterler için nefrografik fazda cut-off de eri belirlemedik. Kim ve ark.(99)’n n çal mas nda

nefrografik fazda berrak hücreli ile kromofob subtipler aras nda belirgin fark var iken bizde

olmamas , çal malar aras nda nefrografik fazlar için belirlenen çekim zamanlar n

farkl na ba layabiliriz. Kim ve ark.(99) nefrografik faz 120. dk kullanarak kontrast

maddenin toplay  sisteme bir miktar geçi ini sa lam lar ve ürografik faz kullanmamay

tercih tercih etmi lerdir. Ancak biz çal mam zda trifazik çekim protokolü kullanad z

için nefrografik faz  60.sn’de uygulad k. Muhtemel di er bir neden de kullan lan kontrast

madde dozu olabilir. Di er tüm çal malarda 120 ml iyotlu kontrast madde kullan rken, biz

hastalara kontrast yüklememek için rutinde kulland z 100 ml’yi tercih ettik. Kohlmayr

ve ark (100) çal malar nda sadece berrak hücreli subtip ile papiller tip RHK’y  ay rt etmeye

çal lar. Bu nedenle onlar da nefrografik faz için cut-off de eri hesaplayabilmi ler. Biz

de çal mam zda berrak hücreli ile papiller subtipler aras nda hem kortikomedüller faz hem

de nefrografik faz için kontrastlanma de erleri bak ndan istatiksel olarak anlaml  farkl k

bulduk. Ancak kromofob RHK kitlelerinden oldukça yo un kontrastlananlar n olmas  bu üç

subtip aras nda berrak hücreli RHK’y  di erlerinden ay rabilecek yüksek do ruluk oran nda
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cut-off de eri hesaplayamad k. Sheir ve ark. (101) ise, çal malar nda nefrografik faz için

RHK subtipleri aras nda istatiksel olarak anlaml  fark bulduklar  söylemi lerse de kitlelerin

ortalama atenuasyon de erlerini verdikleri tabloyu inceledi imizde nefrografik fazda berrak

hücreli ile kromofob subtipler aras nda belirgin farkl k görmemekteyiz (ortalama

atenuasyon de erleri berrak hücreli tip için 73 HU, kromofob tip için 70 HU). Bu nedenle

verilerin istatiksel analizinde bir yanl k olabilece i kan nday z.

     Berrak hücreli RHK’y  di er subtiplerden ay rt etmek için kulland z bu parametreleri

birbiri ile k yaslamak için, bu parametrelerin berrak hücreli subtipi di erlerinden ay rt

etmedeki do ruluk oranlar  hesaplad k. Buna göre en yüksek do ruluk oranlar  relatif

kontrastlanma de erlerinde gördük. Relatif de erler içinde de aorta göre düzeltilmi  relatif

de eri di erlerinden daha de erli olarak gördük.

     Kontrastlanma paternleri aç ndan bak ld nda heterojen ve periferik a rl kl

boyanmay  berrak hücreli subtipte daha fazla oranlarda görsek de bu durum literatürün

aksine (99) istatiksel olarak anlaml  düzeylerde ç kmam r. Kohlmayr ve ark.(100)’lar

kontrastlanma paternleri hakk nda bir yorum belirtmemi ler. Sheir ve ark.(101) ise bizim

gibi istatiksel olarak anlaml  düzeyde fark bulmam lar. Kim ve ark (99) yapt klar

de erlendirmede özellikle <3 cm heterojen kontrastlanan kitlelerin büyük ihtimalle berrak

hücreli, >7 cm ve homojen kontrastlanan kitlelerin ise büyük ihtimalle kromofob subtip

oldu unu söylemi ler. Bizim bulgular za göre de heterojen kontrastlanan <4 cm kitlelerin

daha büyük ihtimalle berrak hücreli RHK oldu unu söyleyebiliriz ancak bu durum istatiksel

olarak anlaml  düzeylere ç kmamaktad r.

     Perinefrik ya  dokunun invazyonu hastalar n evrelemesi ve tedavi planlamas nda

anahtar rol oynamaktad r. Perinefrik invazyonun varl  hastan n evresini I ya da II’den III’e

kartarak, tedavinin konservatif tedaviden radikal nefrektomiye de mesine neden

olmaktad r (46,49,87). BT evrelemede, hatal  olarak alt ya da üst evrelemeye en s k neden

olan faktör perinefrik invazyondur (46,49,87,92). Çok kesitli BT gibi yüksek rezolüsyonlu

protokollerin kullan  ile perinefrik yay n en iyi göstergesi olan kontrast tutan küçük

nodüllerin varl  daha iyi saptanmaktad r (72,79,87). Ancak halen yap lan çal malar

göstermektedir ki yanl  pozitif de erlendirmelere rastlanmaktad r. Bunun nedeni perinefrik

yay n temel göstergesi olan nodül olu umunun nadir görülmesi ve perinefrik

de ikli in di er bir kriteri olan lineer çizgilenmelerin nonspesifik olmas r. Birçok benign

inflamatuar olayda da perinefrik çizgilenme görülebilmektedir (46,49,87,97).
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     RHK’lar  subtiplerine ay rmaya yönelik yap lan çal malardan sadece ikisinde (99,101)

kontrastlanma paterni d ndaki konulara da bakm lar. Onlar da literatürle uyumlu olarak

perinefrik de iklik tan nda de ik oranlarda yalanc  pozitifliklere rastlam lard r. Bizim

çal mam zda yalanc  pozitif olarak perinefrik invazyon tan  koydu umuz 3 RHK’l

olguda patolojik olarak perinefrik invazyon görülmedi. Çal mam zda perinefrik invazyonun

tespitinde BT’nin sensitivite ve spesifitesini % 93,5 ve % 100 olarak bulduk.

     Malignitelerde lenf nodu tutulumunun de erlendirmesinde temel kriter halen lenf

nodunun boyutudur. K sa çap  için 10 mm s r kabul edilerek normal s rlarda

de erlendirilen lenf nodlar nda mikroinvazyonlar eklinde tutulum nedeniyle % 4 oran nda

yanl  negativiteye rastlanmaktad r.  Benzer ekilde geni lemi  çap  nedeniyle patolojik

kabul edilen lenf nodlar n % 3-43 oran nda reaktif hiperplaziye ba  oldu u

bildirilmektedir (46,72,79,87,97). Bizim çal mam zda da 3 RHK olgusunda BT’de çap  1

cm’den büyük olmas  nedeniyle lenfadenopati olarak yorumlad z lenf nodlar  patolojik

incelemede reaktif hiperplazi olarak raporland . Çal mam za göre BT’nin lenfadenopatileri

tespit etmede sensitivite ve spesifite de erleri % 94,5 ve % 100 olarak bulunmu tur.

     Çal mam zda hem perinefrik de iklik, hem de lenfadenopati aç ndan RHK subtipleri

aras nda istatiksel olarak anlaml  düzeyde fark görülmedi. Bu bulgumuz di er ara rmac lar

(99,101) ile uyumluluk göstermektedir.

      Renal ven ve vena kava inferiorda tümöral trombüsün gösterilmesi de RHK

evrelemesinde, dolay yla tedavi planlamas nda oldukça önemlidir. Tümöral trombüsün

varl  hastal n evresini Evre III’e yükseltmekte olup tedavi konservatif tedaviler yerine

radikal nefrektomi olmaktad r. Tümöral trombüsün varl  halinde tümörün uzan m seviyesi

önem kazanmaktad r. Zira, e er trombüs hepatik seviyenin alt nda ise abdominal gri im

yeterli olurken hepatik seviyenin üzerine ç kan trombüslerde torakoabdominal insizyon

gerekmektedir. ÇKBT ile multireformat görüntüleme sayesinde tümör uzan  hakk nda

daha deteay bilgiler verilebilmekte ve cerrah n daha iyi oryantasyonu sa lanabilir

(76,87,97). Bizim çal mam zda 8 RHK’l  olguda renal ven ya da vena kava inferior

invazyonu görüldü. Bu olgular n hiçbirinde tümöral trombüs hepatik seviyenin üzerine

kmamakta idi ve hastalar n hiçbirinde torasik insizyona gereksinim duyulmad . BT

bulgular  patoloji bulgular  ile korele idi. Venöz invazyon aç ndan da RHK subtipleri

aras nda istatiksel olarak anlaml  düzeyde farkl k saptanmad . Yine bu bulgumuz da

literatürle (99,101) uyumluluk göstermektedir.
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     Evreleme için uzak metastazlar n varl  di er önemli kriterdir. Özellikle karaci er

metastazlar , primer tümör gibi hipervasküler olabilir. Bu nedenle karaci erin sadece portal

fazda görüntülenmesi yerine dinamik protokol kullan , özellikle kortikomedüller faz n

kullan , karaci er lezyonlar n varl  ve natürünün belirlenmesine yard mc  olur.

Bilindi i gibi karaci er metastazlar n prognozu kötüdür, ancak soliter karaci er

metastazlar n metastazektomiden fayda görebilece ini bildien yay nlar mevcuttur

(6,7,87,92,97). Bizim hastalar zdan hiçbirinde tan  an nda metastaz yoktu.

     Evreleme aç ndan çal mam zda 4 hastan n evresini oldu undan yüksek bulduk. Bunun

sebebi yalanc  negatif perinefrik de iklik ve lenfadenopati tan lar z oldu. Sonuç olarak

erken evre (evre I ve II) tümörleri saptamada %89 sensitivite, %100 spesifite, %100 pozitif

prediktif de er ve %85 negatif prediktif de er elde ettik.

     Sonuç olarak; RHK’lar n subtiplerine ayr lmas  prognoz ve tedavi planmas  bak ndan

önemlidir. Bu nedenle RHK’lar  preoperatif dönemde BT ile subtiplerine ay rt edebilirsek

hastalar n genel ve kanser spesifik survivine katk  sa layabiliriz. BT’de RHK subtiplemesi

için en faydal  özellik kontrastlanma özelli idir. Kortikomedüller fazda yo un

kontrastlanma gösteren kitlelerin büyük oranda berrak hücreli RHK oldu unu söyleyebiliriz.

Kontrastlanma özelliklerini de erlendirmede BT atenuasyon de eri, kontrastlanma miktar ,

düzeltilmi  de erler ve relatif kontrastlanma de erlerinden herhangi birisini kullanabiliriz.

Bu kriterler aras nda do ruluk oranlar  en yüksek olan relatif kontrastlanma de erleridir.

Relatif kontrastlanma de erleri içinde en de erli bilgileri veren, en yüksek do ruluk oran na

sahip parametre ise aorta göre düzeltilmi  atenuasyon de erinin relatif de eridir. BT

kriterleri ile erken evre renal kitlede yüksek ihtimalle kromofob veya papiller RHK

dü ünülüyorsa aç k cerrahi yerine NKC uygulanabilece i kan nday z. Böylece bu

hastalarda genel ve kanser spesifik survive katk  sa lanabilinece ini dü ünüyoruz.



64

ÖZET
Amaç: Çal mam zda çok kesitli bilgisayarl  tomografi ile, kontrastlanma ve evreleme

özelliklerine göre renal hücreli karsinomlar n subtiplerinin belirlenmesini ara rd k.

Materyal ve Methot: Çal mam zda 57 hastada tespit edilen 59 kitle lezyonunu inceledik.

BT çekimleri tüm hastalarda çok kesitli bilgisayarl  tomografi ile trifazik protokol

(kontrasts z, kortikomedüller, nefrografik ve ürografik fazlar)  kullan larak yap ld . 5 subtip

RHK hastas  (34 berrak hücreli, 15 kromofob, 7 papiller, 2 sarkomatoid ve 1 toplay  kanal

tipi RHK) incelendi. Kitleler 5 subtip için hasta ya , cinsiyeti, kitle boyutu, kontrastlanma

paterni, kontrastlanma özellikleri, tümör yay m paternleri (perinefrik de iklik, vasküler

invazyon, lenfadenopati, uzak metastaz), kalsifikasyon varl  aç ndan kar la ld .

Kontrastlanma özelliklerini de erlendirmede BT atenuasyon de eri, kontrast tutma fark ,

aorta ya da börek parankimine göre düzeltilmi  de erler ve bu de erlerin relatif de erlerini

ara rd k. statistik çal malar en çok görülen üç subtip (berrak hücreli, kromofob ve

papiller subtipler) aras nda yap ld .

Bulgular: Berrak hücreli karsinom kortikomedüller fazda di er subtiplere göre daha yo un

kontrastlanma göstermektedir.  Berrak hücreli subtipi di erlerinden ay rt etmek için

atenuasyon de erleri olarak cut-off de erini 86-89 HU aras nda ald zda do ruluk

oranlar  %81-86 aras nda de mektedir. Aorta göre düzeltilmi  de erlerde cut-off de erini

89-95 HU ald zda %86-88 do ruluk oranlar , böbrek parankimine göre düzeltilmi

de erlerde cut-off de erini 87-95 HU ald zda %74-78 do ruluk oranlar  elde ettik.

Relatif kontrastlanma de erleri aç ndan 2,42-2,72 cut-off de eri ile % 83-88 do ruluk

oran , aorta göre düzeltilmi  relatif kontrastlanma de eri için 2,59-2,74 cut-off de eri ile

%88-90 do ruluk oran , böbrek parankimine göre düzeltilmi  atenuasyon de eri için 2,63-

2,76 cut-off de erleri ile % 81 do ruluk oranlar  elde ettik. Nefrografik fazda berrak hücreli

ile kromofob subtip aras nda, ürografik fazda üç subtip aras nda kontrastlanma özellikleri

aç ndan istatiksel olarak anlaml  fark saptanmam r. Kontrastlanma paternleri, tümör

yay m paternleri, hasta ya , cinsiyeti aç ndan da subtipler aras nda anlaml  fark

bulunmam r.

Sonuç: Renal hücreli karsinomlar  subtiplerine ay rmada en de erli parametre kitlelerin

kontrastlanma dereceleridir. Berrak hücreli subtip kortikomedüller fazda di erlerinden daha

yo un kontrastlanmaktad r. Berrak hücreli subtipi di erlerinden ay rmak için en yüksek

do ruluk oran na sahip olan parametre aorta göre düzeltilmi  atenuasyon de eri ve aorta

göre düzeltilmi  relatif kontrastlanma de erleridir.
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     ABSTRACT

     Purpose: The aim of this study was to determine the subtypes of renal cell carcinomas

with computed tomography imaging  according to grading and contrast enhancement

features.

     Material and Method:  In total 59 lesions in 57 patients were included to the study. All

patients underwent multislice  computed tomographic imaging with a triphasic protocol of

including non-contrast, corticomedullary, nephrographic and urographic phases. 5 subtypes

of  RCC (34 clear cell, 15 chromophob, 7 papillary, 2 sarcomatoid and 1 collecting tubular

type RCC) were examined. For 5 subtypes , age and gender of the patient, lesion dimensions

,  existence of calcification , contrast enhancement and tumoral spread patterns were

examined and compared  with each other. For evaluation of contrast enhancement features,

we investigated CT attenuation values, contrast density difference, aorta or renal

paranchyma based corrected or relative values.  Statistical analysis were done between three

most frequent subtypes (clear cell, chromophob, papillary )of  RCC .

     Results: Clear cell RCC showed more contrast enhancement than the oher subtypes. For

differentiation of clear cell RCC from the other subtypes; a cut-off  attenution value of 86-89

HU, an aorta based corrected attenution value of 89-95 HU and a renal paranchyma based

corrected attenuation value of 87-95 HU showed diagnostic accuracy of 81-86%, 86-88%

and 74-78% respectively. Also a cut-off relative contrast enhancement ratio of 2,42-2,72, a

cut-off aorta based corrected relative contrast enhacement ratio of 2,59-2,74, a cut-off renal

paranchyma based attenuation ratio of 2,63-2,76 showed a diagnostic accuracy of 83-88%,

88-90%, 81% respectively. According to contrast enhancement features there was no

statistically significant difference between clear cell and chromophob subtypes at

nephrographic phase. Between 3 subtypes, the difference was not statistically significant at

urographic phase. The difference between subtypes was not statistically significant

according to age, gender, contrast enhancement patterns and tumoral spread patterns.

     Conclusion: The most reliable parameter for differantiation of subtypes of RCC is the

contrast enhancement degree of the lesions. Clear cell subtype showes more contrast

enhancement than the others. The most reliable parameters for differentiation of clear cell

subtype from  the others are the  aorta based corrected attenuation value and aorta based

corrected relative contrast enhancement values.
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Tablo 6; Hastalar n BT bulgular  ile Patoloji bulgular n kar la rmal  gösterimi

ra ad, soyad. yas cins. çap kapsul inv perinefrik

deg

ren.ven.inv ren.art.inv ureter inv LAP kalsifik. evre

BT/patoloji BT/patoloji BT/patoloji BT/patoloji BT/patoloji BT/patoloji BT/patoloji BT/patoloji

1 Ö.Ç. 69 E 5 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

2 .T. 59 K 15 +  /  + +  /  + - / - - / - - / - +  / - - / - III / III

3 D.P. 44 E 9 +  /  + +  /  + +  /  + - / - - / - - / - - / - III / III

4 .A. 46 E 13 +  /  + - / - - / - - / - - / - +  /  + - / - III / III

5 F.B. 41 K 3 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - III / III

6 H.I. 60 E 6 - / - + / - - / - - / - - / - - / - - / - III / I

7 .B. 62 E 4 +  /  + - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

8 G.KA. 48 K 9 +  /  + - / - - / - - / - - / - - / - - / - II / II

9 R.E. 44 E 16 +  /  + +  /  + +  /  + +  /  + - / - +  / + +  /  + III / III

10 H.P. 49 E 2 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

11 A.YM. 51 E 4 +  /  + +  /  + - / - - / - - / - - / - - / - III / III

12 D.BS. 44 K 3 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

13 T.T. 44 E 3 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

14 Z.Ç. 67 K 11 +  /  + +  /  + +  /  + +  /  + +  /  + - / - +  /  + III / III

15 .B. 54 E 8 - / - - / - - / - - / - - / - +  / + - / - III / III



EK: 1

16 Z.Ö. 43 K 4 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

17 N.K. 54 K 22 +  /  + +  /  + +  /  + - / - - / - - / - - / - IV / IV

18 N. . 67 K 6 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

19 M.U. 75 E 16 - / - + / - - / - - / - - / - - / - - / - III / II

20 B.Ö. 73 E 2 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

21 D.B. 47 K 3 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

22 F.T. 62 E 9 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - II / II

23 F.Y. 37 E 7 - / - - / - - / - - / - - / - - / - +  /  + II / II

24 .K. 56 K 14 - / - - / - +  /  + - / - +  /  + - / - +  /  + III / III

25 A.YZ. 63 E 5 +  /  + +  /  + - / - - / - - / - +  / - +  /  + III / III

26 K.Ö. 79 K 6 +  /  + - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

27 H.Y. 54 E 7 +  /  + - / - - / - - / - - / - + /  + - / - III / III

28 A. .T. 50 E 10 - / - - / - - / - - / - - / - +   / + - / - III / III

29 T.O. 57 E 17 +  /  + +  /  + +  /  + - / - - / - +  /  + - / - III / III

30 M.KO. 39 K 4 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

31 M.KA. 59 E 5 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

32 H.G. 62 K 7 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - II / II

33 Z.G. 67 K 8 - / - + / - - / - - / - - / - - / - - / - III / II
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34 A.GZ. 46 K 3 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

35 A.GZ. 46 K 3 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

36 H.S. 77 K 6 +  /  + +  /  + - / - - / - - / - - / - - / - III / III

37 M.Ç. 65 E 2 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

38 O.K. 47 E 2 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

39 S.F. 42 E 5 - / - - / - - / - - / - - / - - / - +  / + I / I

40 .K. 41 K 5 - / - - / - - / - - / - - / - +  /  + - / - III / III

41 A.Ü. 40 K 9 - / - - / - +  /  + - / - - / - - / - - / - III / III

42 G.KO. 47 K 4 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

43 K.A. 49 E 7 - / - - / - +  /  + +  /  + - / - - / - - / - III / III

44 A.M. 60 E 8 +  /  + +  /  + - / - - / - - / - - / - - / - III / III

45 E.G. 59 E 5 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

46 B.B. 57 E 4 +  /  + +  /  + - / - - / - - / - - / - - / - III / III

47 M.K. 47 E 5 - / - - / - - / - - / - +  /  + - / - - / - I / I

48 .O. 56 K 8 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - II / II

49 .O. 56 K 4 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

50 .Ö. 73 K 5 +  /  + +  /  + - / - - / - - / - +  /  + - / - III / III

51 A.K. 50 E 10 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - II / II



EK: 1

52 B.G. 65 E 12 +  /  + +  /  + - / - - / - - / - - / - - / - III / III

53 Y.B. 77 E 8 - / - - / - - / - - / - - / - + / - - / - III / II

54 N.B. 56 K 4 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

55 A.G . 33 E 5 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

56 V.B. 74 E 5 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - I / I

57 M.T. 53 E 9 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - II / II

58 R.A. 63 E 15 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - II / II

59 H.E. 62 E 7 +  /  + - / - - / - - / - - / - - / - - / - II / II
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Tablo 7; RHK Subtiplerini ay rmaya yönelik BT bulgular n gösterimi

ra no ad-
soyad

kont.

patern

knt.s z a.f. p.f. v.f. a.f.kon

mikt

p.f.kon

mikt

v.f.kon

mikt

düz.a.f

(Bb)

düz.p.f

(Bb)

düz.v.f

(Bb)

düz.a.f.

(aort)

düz.p.f

(aort)

düz.v.f.

(aort)

HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU

1 Ö.Ç. Heterojen 24 91 77 56 67 53 32 96 85 71 96 89 71

2 .T. Heterojen 35 80 61 59 55 26 24 92 59 46 82 66 54

3 D.P. Heterojen 42 98 83 68 56 41 26 135 108 80 136 107 78

4 .A. Heterojen 31 99 80 60 68 49 29 74 63 67 105 96 67

5 F.B. Heterojen 32 56 54 50 24 22 18 43 48 45 47 52 52

6 H.I. Homojen 38 168 109 76 130 71 38 121 73 74 208 102 80

7 .B. Heterojen 37 88 76 57 51 39 20 112 89 90 135 109 72

8 G.KA. Heterojen 35 156 117 85 121 82 50 121 107 81 213 112 93

9 R.E. Heterojen 33 80 72 58 47 39 25 119 92 90 98 86 69

10 H.P. Heterojen 28 67 55 44 39 27 16 51 49 46 60 69 55

11 A.YM. Homojen 35 79 71 60 44 36 25 96 78 77 97 91 69

12 D.BS. Heterojen 26 42 40 35 16 14 9 48 44 36 56 40 33

13 T.T. Homojen 34 103 65 51 69 31 17 94 62 56 105 79 55

14 Z.Ç. Heterojen 40 97 80 56 57 40 16 137 87 75 143 97 72
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15 .B. Periferik 26 134 120 68 108 94 42 127 98 60 109 124 66

16 Z.Ö. Heterojen 34 68 81 76 34 47 42 154 56 61 49 86 77

17 N.K. Homojen 24 76 62 50 52 38 26 85 77 67 76 75 64

18 N. . Periferik 20 96 80 67 76 60 47 92 104 81 103 69 61

19 M.U. Heterojen 35 84 68 56 49 33 21 88 70 51 75 46 45

20 B.Ö. Heterojen 37 63 67 64 26 30 27 62 67 65 66 85 80

21 D.B. Heterojen 35 103 61 55 68 26 20 113 66 55 98 50 48

22 F.T. Homojen 33 98 80 69 65 47 36 98 86 68 90 64 65

23 F.Y. Heterojen 34 106 72 58 72 38 24 105 77 55 94 56 51

24 .K. Homojen 30 69 52 48 39 22 18 95 69 57 89 60 48

25 A.YZ. Heterojen 33 57 65 71 24 32 38 64 73 72 60 75 74

26 K.Ö. Homojen 37 67 62 59 30 25 22 92 88 68 59 42 43

27 H.Y. Heterojen 43 134 115 89 91 72 46 75 80 75 125 122 78

28 A. .T. Heterojen 28 91 78 59 63 50 31 102 75 52 119 80 60

29 T.O. Heterojen 35 108 80 58 73 45 23 124 101 72 131 102 70

30 M.KO. Periferik 31 96 77 48 65 46 17 100 77 40 115 90 55

31 M.KA. Heterojen 33 54 60 55 21 27 22 50 42 42 42 54 48

32 H.G. Homojen 44 144 83 64 100 39 20 200 100 87 128 86 71
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33 Z.G. Heterojen 36 155 133 94 119 97 58 126 117 75 124 111 82

34 A.GZ. Heterojen 35 190 128 93 155 93 58 264 160 112 151 135 80

35 A.GZ. Heterojen 35 192 119 91 157 84 56 267 148 110 153 126 79

36 H.S. Heterojen 35 88 97 99 53 62 64 81 93 84 73 98 89

37 M.Ç. Heterojen 35 110 89 68 75 54 33 87 73 55 105 68 59

38 O.K. Heterojen 38 115 94 73 77 56 35 150 133 100 116 81 58

39 S.F. Heterojen 28 106 85 59 78 57 31 105 75 65 98 68 66

40 .K. Heterojen 35 88 62 52 53 27 17 86 65 62 93 75 56

41 A.Ü. Heterojen 35 86 75 68 51 40 33 96 75 69 90 78 59

42 G.KO. Heterojen 32 58 47 43 26 15 11 58 53 54 69 53 46

43 K.A. Heterojen 36 80 76 72 44 40 36 87 75 75 79 68 61

44 A.M. Heterojen 28 122 90 75 94 62 47 97 68 61 152 114 73

45 E.G. Heterojen 29 90 86 69 61 57 40 92 87 70 82 94 67

46 B.B. Heterojen 32 65 60 56 33 28 24 61 48 47 57 51 51

47 M.K. Periferik 31 96 78 56 65 47 25 86 73 55 81 77 53

48 .O. Heterojen 32 59 72 67 27 40 35 65 66 65 66 79 68

49 .O. Heterojen 33 112 92 70 79 59 37 136 121 85 111 77 62

50 .Ö. Heterojen 36 123 91 70 87 55 34 95 76 56 116 70 60
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51 A.K. Heterojen 36 87 76 62 51 40 26 94 82 66 86 84 64

52 B.G. Heterojen 27 158 90 63 131 63 36 121 65 48 118 80 55

53 Y.B. Heterojen 37 185 103 81 148 66 44 217 127 91 181 113 81

54 N.B. Heterojen 37 127 93 69 90 56 32 110 77 59 139 94 65

55 A.G . Heterojen 36 148 122 97 112 86 61 142 117 85 127 97 86

56 V.B. Heterojen 36 68 81 76 32 45 40 71 88 69 84 98 76

57 M.T. Heterojen 38 68 62 56 30 24 18 81 67 53 72 66 48

58 R.A. Heterojen 28 48 53 52 20 25 24 51 58 52 44 54 56

59 H.E. Heterojen 31 54 57 49 23 26 18 48 51 44 54 52 42

Kon(t)= kontrast ;    mik.= miktar;       a.f.= arteriyel faz,;        p.f.= portal faz;       v.f.= venöz faz ;       düz.=düzeltilmi ;    Bb.= böbre e göre;     Aort= aorta göre;
Pat.= patoloji Rel. = relatif
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Tablo 7‘in devam

hasta

no

Ad -

soyad

relatif

a.f.

relatif

p.f.

relatif

v.f.

rel.düz

a.f.

(Bb)

rel.düz

p.f.

(Bb)

rel.düz

v.f.

(Bb)

rel.düz

a.f.

(Aort)

rel.düz

p.f.

(Aort)

rel.düz

v.f.

(Aort)

a.f.-v.f.

(HU)

a.f.-p.f.

(HU)

p.f-v.f.

(HU)

patolojik

subtip

pat.

derece

1 Ö.Ç. 3,79 3,21 2,33 4 3,54 2,96 4 3,71 2,96 35 14 21 Berrak

hücreli

2

2 .T. 2,29 1,74 1,69 2,63 1,69 1,31 2,34 1,89 1,54 21 19 2 Sarkomatoid 4

3 D.P. 2,33 1,98 1,62 3,21 2,57 1,9 3,24 2,55 1,86 30 15 15 Kromofob 4

4 .A. 3,19 2,58 1,94 2,39 2,03 2,16 3,39 3,1 2,16 39 19 20 Berrak

hücreli

2

5 F.B. 1,75 1,69 1,56 1,34 1,5 1,41 1,47 1,63 1,63 6 2 4 Kromofob 2

6 H.I. 4,42 2,87 2 3,18 1,92 1,95 5,47 2,68 2,11 92 59 33 Berrak

hücreli

2

7 .B. 2,38 2,05 1,54 3,03 2,41 2,43 3,65 2,95 1,95 31 12 19 Berrak

hücreli

2

8 G.KA. 4,46 3,34 2,43 3,46 3,06 2,31 6,09 3,2 2,66 71 39 32 Berrak

hücreli

2

9 R.E. 2,42 2,18 1,76 3,61 2,79 2,73 2,97 2,61 2,09 22 8 14 Berrak

hücreli

4

10 H.P. 2,39 1,96 1,57 1,82 1,75 1,64 2,14 2,46 1,96 23 12 11 Papiller 2

11 A.YM. 2,26 2,03 1,71 2,74 2,23 2,2 2,77 2,6 1,97 19 8 11 Berrak

hücreli

4
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12 D.BS. 1,62 1,54 1,35 1,85 1,69 1,38 2,15 1,54 1,27 7 2 5 Papiller 3

13 T.T. 3,03 1,91 1,5 2,76 1,82 1,65 3,09 2,32 1,62 52 38 14 Berrak

hücreli

2

14 Z.Ç. 2,43 2 1,4 3,43 2,18 1,88 3,58 2,43 1,8 41 17 24 Berrak

hücreli

4

15 .B. 5,15 4,62 2,62 4,88 3,77 2,31 4,19 4,77 2,54 66 14 52 Kromofob 2

16 Z.Ö. 2 2,38 2,24 4,53 1,65 1,79 1,44 2,53 2,26 -8 -13 5 Kromofob 2

17 N.K. 3,17 2,58 2,08 3,54 3,21 2,79 3,17 3,13 2,67 26 14 12 Berrak

hücreli

4

18 N. . 4,8 4 3,35 4,6 5,2 4,05 5,15 3,45 3,05 29 16 13 Berrak

hücreli

2

19 M.U. 2,4 1,94 1,6 2,51 2 1,46 2,14 1,31 1,29 28 16 12 Berrak

hücreli

2

20 B.Ö. 1,7 1,81 1,73 1,68 1,81 1,76 1,78 2,3 2,16 -1 -4 3 Papiller 2

21 D.B. 2,94 1,74 1,57 3,23 1,89 1,57 2,8 1,43 1,37 48 42 6 Berrak

hücreli

2

22 F.T. 2,97 2,42 2,09 2,97 2,61 2,06 2,73 1,94 1,97 29 18 11 Berrak

hücreli

2

23 F.Y. 3,12 2,12 1,71 3,09 2,26 1,62 2,76 1,65 1,5 48 34 14 Berrak

hücreli

3

24 .K. 2,3 1,73 1,6 3,17 2,3 1,9 2,97 2 1,6 21 17 4 Kromofob 4
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25 A.YZ. 1,73 1,97 2,15 1,94 2,21 2,18 1,82 2,27 2,24 -14 -8 -6 Kromofob 3

26 K.Ö. 1,81 1,68 1,59 2,49 2,38 1,84 1,59 1,14 1,16 8 5 3 Kromofob 2

27 H.Y. 3,12 2,67 2,07 1,74 1,86 1,74 2,91 2,84 1,81 45 19 26 Berrak

hücreli

2

28 A. .T. 3,25 2,79 2,11 3,64 2,68 1,86 4,25 2,86 2,14 32 13 19 Berrak

hücreli

2

29 T.O. 3,09 2,29 1,66 3,54 2,89 2,06 3,74 2,91 2 50 28 22 Berrak

hücreli

4

30 M.KO. 3,1 2,48 1,55 3,23 2,48 1,29 3,71 2,9 1,77 48 19 29 Berrak

hücreli

2

31 M.KA. 1,64 1,82 1,67 1,52 1,27 1,27 1,27 1,64 1,45 -1 -6 5 Papiller 2

32 H.G. 3,27 1,89 1,45 4,55 2,27 1,98 2,91 1,95 1,61 80 61 19 Berrak

hücreli

2

33 Z.G. 4,31 3,69 2,61 3,5 3,25 2,08 3,44 3,08 2,28 61 22 39 Berrak

hücreli

2

34 A.GZ. 5,43 3,66 2,66 7,54 4,57 3,2 4,31 3,86 2,29 97 62 35 Berrak

hücreli

2

35 A.GZ. 5,49 3,4 2,6 7,63 4,23 3,14 4,37 3,6 2,26 101 73 28 Berrak

hücreli

2

36 H.S. 2,51 2,77 2,83 2,31 2,66 2,4 2,09 2,8 2,54 -11 -9 -2 Kromofob 3

37 M.Ç. 3,14 2,54 1,94 2,49 2,09 1,57 3 1,94 1,69 42 21 21 Berrak

hücreli

2
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38 O.K. 3,03 2,47 1,92 3,95 3,5 2,63 3,05 2,13 1,53 42 21 21 Berrak

hücreli

2

39 S.F. 3,79 3,04 2,11 3,75 2,68 2,32 3,5 2,43 2,36 47 21 26 Berrak

hücreli

2

40 .K. 2,51 1,77 1,49 2,46 1,86 1,77 2,66 2,14 1,6 36 26 10 Sarkomatoid 3

41 A.Ü. 2,46 2,14 1,94 2,74 2,14 1,97 2,57 2,23 1,69 18 11 7 Papiller 4

42 G.KO. 1,81 1,47 1,34 1,81 1,66 1,69 2,16 1,66 1,44 15 11 4 Papiller 2

43 K.A. 2,22 2,11 2 2,42 2,08 2,08 2,19 1,89 1,69 8 4 4 Topl.kanal 4

44 A.M. 4,36 3,21 2,68 3,46 2,43 2,18 5,43 4,07 2,61 47 32 15 Berrak

hücreli

3

45 E.G. 3,1 2,97 2,38 3,17 3 2,41 2,83 3,24 2,31 21 4 17 Kromofob 4

46 B.B. 2,03 1,88 1,75 1,91 1,5 1,47 1,78 1,59 1,59 9 5 4 Papiller 2

47 M.K. 3,1 2,52 1,81 2,77 2,35 1,77 2,61 2,48 1,71 40 18 22 Berrak

hücreli

3

48 .O. 1,84 2,25 2,09 2,03 2,06 2,03 2,06 2,47 2,13 -8 -13 5 Kromofob 4

49 .O. 3,39 2,79 2,12 4,12 3,67 2,58 3,36 2,33 1,88 42 20 22 Berrak

hücreli

2

50 .Ö. 3,42 2,53 1,94 2,64 2,11 1,56 3,22 1,94 1,67 53 32 21 Berrak

hücreli

4

51 A.K. 2,42 2,11 1,72 2,61 2,28 1,83 2,39 2,33 1,78 25 11 14 Kromofob 3
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52 B.G. 5,85 3,33 2,33 4,48 2,41 1,78 4,37 2,96 2,04 95 68 27 Berrak

hücreli

4

53 Y.B. 5 2,78 2,19 5,86 3,43 2,46 4,89 3,05 2,19 104 82 22 Berrak

hücreli

4

54 N.B. 3,43 2,51 1,86 2,97 2,08 1,59 3,76 2,54 1,76 58 34 24 Berrak

hücreli

2

55 A.G . 4,11 3,39 2,69 3,94 3,25 2,36 3,53 2,69 2,39 51 26 25 Berrak

hücreli

2

56 V.B. 1,89 2,25 2,11 1,97 2,44 1,92 2,33 2,72 2,11 -8 -13 5 Kromofob 2

57 M.T. 1,79 1,63 1,47 2,13 1,76 1,39 1,89 1,74 1,26 12 6 6 Kromofob 3

58 R.A. 1,71 1,89 1,86 1,82 2,07 1,86 1,57 1,93 2 -4 -5 1 Kromofob 3

59 H.E. 1,74 1,84 1,58 1,55 1,65 1,42 1,74 1,68 1,35 5 -3 8 Kromofob 3

Kon(t)= kontrast ;    mik.= miktar;       a.f.= arteriyel faz,;        p.f.= portal faz;       v.f.= venöz faz ;       düz.=düzeltilmi ;    Bb.= böbre e göre;     Aort= aorta göre;

Pat.= patoloji Rel. = relatif


