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1

1. GİRİŞ 

 

Renal hücreli karsinom (RHK), başlangıçta histolojik olarak sürrenal beze 

benzerlik göstermesi nedeniyle sürrenal restlerden orijin aldığı düşünülen ve bu 

nedenle “hipernefroma” olarak isimlendirilen RHK’un 1960 yılında proksimal 

renal tübüler epitelden kaynaklandığının gösterilmesi ile tümöre “renal hücreli 

adenokarsinom” ya da “renal hücreli karsinom” adı verilmiştir (1). 

RHK, dünya çapında % 1,5- 5,9’luk yıllık artış ile tüm kanselerin %2’ sini 

teşkil eder (2, 3). Tanıda ortalama yaş 70 olup erkeklerde 3:2- 3:1 oranında daha 

fazla görülür (4). Renal hücreli karsinom insidansındaki artışa paralel olarak buna 

bağlı mortalite oranlarında da artış kaydedilmektedir (3). 

İnsidanstaki artış ilk olarak, ultrasonografi (US) ve bilgisayarlı tomografi 

(BT) gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanımının yaygınlaşması ve ilerlemesi ile 

tümörün tespitinde artış olmasına bağlıdır (3). Günümüzde klinik olarak tanı 

almış RHK olgularının %25- 40’ında, bazı çalışmalarda ise neredeyse %70’ inde 

tanı insidental olarak konmakta ve tanı anında ortalama tümör çapı 5 cm’den 

küçük bulunmaktadır (5).  RHK’lu olguların %25- 30’unda ilk tanı anında aşikar, 

önemli bir kısmında ise subklinik metastaz bulunmaktadır (4, 6, 7). Sağ kalım 

büyük ölçüde hastalığın ilk evresine bağlıdır; lokalize hastalıkta 5 yıllık sağ kalım 

%50 -90 civarında iken, metastatik hastalıkta %0-13’ e gerilemektedir (4, 7).    
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2.   GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Perirenal Boşluğun Normal Anatomisi 

 

Perirenal boşluklar, ters koni şekilli, lomber vertebraların lateralinde yer 

alan ve anterior renal fasya (Gerota fasyası, ya da Toldt fasyası), ve posterior 

renal fasya (Zuckerkandl fasyası) ile sınırlı boşluklardır. Normalde 2 mm’den 

ince, dens kolajen ve elastik bağ dokusundan oluşur. Anterior pararenal boşluk 

önde parietal peritonun posterioru, arkada anterior renal fasya ile çevrilidir. Bu 

boşluk orta hatta da devam eder ancak pankreas patolojileri dışında diğer 

organlara ait patolojiler genellikle tek tarafta sınırlı kalır. Posterior perirenal 

boşluk posterior renal fasya, laterokonal fasya ve transvers fasya ile çevrilidir. Bu 

boşlukta viseral organ bulunmaz sadece yağ doku bulunur. Psoas kası ile sınırlı 

olup bu kasın konturları boyunca pelvise doğru ilerler (8). 

Böbrekler, perirenal boşluktaki yağ doku içinde renal kapsülü renal fasyaya 

bağlayan fibröz septumlarca asılı durur. Bu boşlukta her iki böbrek ve renal 

toplayıcı sistemin proksimali, vasküler ve lenfatik yapılar yer alır. Lenfatik yollar 

renal hilusta birleşerek renal hiler, aortokaval ve sol perirenal lenf nodu 

zincirlerine dökülür. Bu lenf nodları doğrudan intratorasik jukstavertebral, alt 

interkostal lenf nodları ile ilişkilidir . 

 

2.2. Renal Hücreli Karsinomda Epidemiyoloji 

 

Erkeklerde en sık 12., kadınlarda ise en sık 17. kanserdir. 40 yaştan itibaren 

insidansında yükselme eğilimi olsa da 75 yaşından sonra her iki cinsiyette de 

insidansta iniş görülür. Erkeklerde, kadınlara göre dünya çapında 2-3 kat daha sık 

görülür (9). 

En yüksek insidans Kuzey Amerika ve İskandinav halkındadır (10). 1974’ten 

1990’a kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde RHK insidansında % 40 artış 

olduğu saptanmıştır (11). Renal kansere bağlı genel popülasyondaki yıllık 

mortalite 5-7 bin arasındadır (12-14). Kırk yaşındaki bir bireyin hayat boyu RHK 

geliştirme riski %1,34, buna bağlı ölüm riski %0,5’ den biraz yüksektir (15).  
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Tüm malign böbrek tümörlerinin % 80-85’ini teşkil eden RHK dışında, 

diğer %15-20’lik grubu erişkinlerde renal pelvisin transizyonel hücreli karsinomu, 

çocuklarda ise Wilm’s tümörü (nefroblastom) teşkil eder (4, 10, 16). 

Yıllar içerisinde RHK insidansında sabit bir artış gözlenmekte olup 1974 

yılından 1990 yılına dek %38 artmıştır. Bu artışa, az ama istatistiksel olarak 

anlamlı, %6 kadarlık bir artmış 5 yıllık sağ kalım eşlik etmektedir. Bu 

değişikliklerin her ikisi de tanıdaki başarının yükselmesine bağlıdır. Günümüzde, 

böbrek tümörleri yeni radyolojik tetkiklerle daha erken evrede, küratif cerrahi 

rezeksiyona izin verecek dönemlerinde tanı alabilmektedir (10, 17). İlk tanıda 

kitlenin çapı 4 cm’ den küçükse bir renal kitlenin benign olma olasılığı, daha 

büyük çaplarda tanı almış kitlelere göre yüksektir, ancak küçük renal kitlelerde 

multisentrisite daha çok bildirilmiştir (12,18).  

 

2.3. Renal Hücreli Karsinomda Etiyoloji 

2.3.1. Herediter Faktörler 

Birinci derece akrabalardan birinde RHK olması riski 4 kat arttırmaktadır, 

ancak sadece az bir hasta popülasyonunda aileden başka bir üyede de RHK vardır 

ve tüm renal tümörlerin %4’ ünden azı ailesel olarak görülür (10, 19). Birkaç 

nadir ailesel formda, tümör süpresör gen ya da onkogenlerdeki mutasyonlara bağlı 

otozomal dominant geçişli, erken yaşlarda görülen (3.-5. dekatlar), bilateralite ve 

multifokalite ihtimali yüksek renal tümör görülür  (9, 10, 19). 

 

2.3.1.1. Von Hippel-Lindau Hastalığı  

Von Hippel-Lindau (VHL) hastalığı otozomal dominant geçişli ailesel bir 

multikanser sendromu olup, berrak hücreli varyantı ile RHK’a, retinal 

hemanjiyomlar, serebellar ve spinal kord kapiller hemanjiyoblastomları, 

feokromositomalar, pankreatik karsinomlar ve kistler, iç kulakta endolenfatik kese 

tümörleri gibi değişik tiplerdeki neoplazik süreçlere yatkınlıklar vardır (1, 9, 10, 

19). 

 Popülasyonda görülme sıklığı 1:36 000 ile 1:45 500 arasındadır (9). Bu 

hastalığa sahip bir bireyde 70 yaşına dek RHK geliştirme riski %70 olup başlıca 
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ölüm sebebi metastatik RHK’dur (9). Bu hastalık klinik olarak heterojen bir 

spektruma sahip olup özellikle feokromositoma açısından hastalarda farklı 

yatkınlık varlığı bildirilmiştir. Renal kistler genellikle çok sayıda ve bilateraldir 

ve sıklıkla da malign hücreler içerirler. Von Hippel-Lindau hastalığında 

böbreklerde görülen kitleler berrak hücreli RHK olup diğer histolojik tiplerdeki 

renal tümörler bu tanıdan uzaklaştırır (9). 

 

2.3.1.2. Herediter Papiller Renal Karsinoma 

Herediter papiller renal karsinom, otozomal dominant yolla geçen, geç 

başlangıçlı bilateral ve multipl papiller renal karsinom ile karakterize kalıtsal bir 

tümör sendromudur (9, 10, 19). Olguların yaklaşık yarısı 55 yaşına dek bilateral 

renal kitle geliştirir. Bu hastalıkta ekstrarenal bulgu bildirilmemiştir (9).  

 

2.3.1.3. Herediter Leiomyomatozis ve Renal Hücreli Karsinom 

Herediter otozomal dominant bir tümör sendromudur (9). Etkilenen 

olguların uterin ve cilt leiomyomaları geliştirmeye yatkınlıkları vardır. Hastaların 

bir alt grubunda uterin leiomyosarkomlar ve renal kanserler görülür(9, 19). Renal 

karsinomlar genellikle soliter olur, histolojik olarak Fuhrman grade 3 ya da 4 

papiller renal hücreli karsinomlar gelişir (9). Bu tümörlerin prognozu nispeten 

kötü olup sıklıkla bölgesel lenf nodu metastazı yaparlar (19).  

 

2.3.1.4. Birt- Hogg- Dubé Sendromu 

Bu sendroma sahip olgularda ciltte fibrofollikülomalar, akciğerde kistler ve 

bunların rüptürü ile ilişkili spontan pnömotoraks ile böbrekte kromofob hücreli 

veya berrak hücreli RHK veya benign renal tümörlerden onkositom görülür. 

Tümörler genellikle bilateral olur. İlk tanıda ortalama hasta yaşı 50’ dir. 

İnkomplet penetranslı otozomal dominant bu hastalıkta akciğer kistlerine bağlı 

spontan pnömotoraksa sık rastlanır(9).  
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2.3.2. Çevresel Faktörler 

Renal hücreli karsinomda çevresel etyolojik faktörler arasında  sigara ilk 

sıradadır. Sigara, RHK riskini iki katına çıkarır. Olguların hemen hemen üçte 

birinde sigara kullanımı söz konusudur (1, 9, 10).  

Obezite, özellikle kadınlarda tanımlanmış bir diğer risk faktörü olup artan 

vücut ağırlığı ile RHK riski arasında lineer bir ilişki vardır (1, 9, 10, 17). 

Kadınlardaki pariteyle RHK arasında doğrudan bir ilişki bulunamamış olsa da 

multipar kadınların obezite riskinin yüksek olması, bu kadınlarda dolaylı bir risk 

faktörü olarak tanımlanmıştır (9). 

Diğer faktörler arasında hipertansiyon ve hipertansiyon tedavisi, 

karşılanmamış östrojen tedavisi, petrol ürünleri, asbest, kadmiyum benzeri ağır 

metallere, torotrasta  mesleki maruziyet ve özellikle renal pelvis tümörleri için, 

günümüzde kullanılmasa da bundan kısa bir süre öncesine dek yaygın olarak 

kullanılan, fenasetin içeren analjezikler sayılabilir (1, 4, 10, 17). Hipertansiyonlu 

olgularda, sigara ve obeziteden bağımsız olarak RHK insidansında yükseklik 

tespit edilmiştir (9). 

RHK riskinin, kronik diyalize bağlı kazanılmış kistik böbrek hastalığı ve 

olgularında arttığı bildirilmiştir (10). 

 

2.3.2.1. Pretransplant Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda  

              RHK  

Elli yaş üstü popülasyonun %50’ sinin üstünde bir ya da daha fazla renal 

kist olduğu saptanmıştır (15). Polikistik böbrek hastalığının RHK’ a yatkınlık 

yapıp yapmadığı tartışmalı bir konudur (1). Kazanılmış renal kistik hastalık, 

konjenital kistik hastalığı olmayan son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda 

gelişen multipl kistlerle karakterizedir (20).  Hemodiyalizle geçen süre arttıkça, 

son dönem böbrek yetmezlikli (SDBY) olgularda kazanılmış renal kistik hastalık 

(KRKH) prevalansı artmakta ve erkek hastalarda daha çok görülmektedir. 

Ultrasonografi ile SDBY’li olguların nativ böbreklerinde transplant öncesi %3,8, 

transplant sonrası %3,9’ unda RHK tespit edildiği bildirilmiş olup genel 

popülasyonun 100 katı bir artış söz konusudur.  Bu hasta popülasyonunda genel 
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popülasyonla karşılaştırıldığında %30 olguda papiller tip RHK görülürken bu alt 

tip, sporadik olguların sadece %10- 15’ ini teşkil eder (20). 

 

2.4. Tümör Biyolojisi ve Histogenezi 

2.4.1. Patolojik Sınıflama ve Histogenezde Tarihçe  

1960’ da renal tübüler epitelden köken aldığı kanıtlanan RHK’un, uzun 

yıllar tek bir patolojik antite olduğu düşünülmüş ve sitoplazmik özelliklerine göre 

tümör, berrak, granüler ve mikst varyantlar olarak ayrılmıştır. Bu sınıflandırmada, 

RHK’larda klinik davranış çok farklılıklar gösterebilmekte ve klinikopatolojik 

korelasyon kurulamamaktaydı (1). 1976’da Klein ve Valensi granüler hücre 

özellikleri taşıyan “renal onkositom” olarak adlandırılan ve prognozu çok iyi olan 

bir renal neoplazi alt grubu belirledi (1, 14). Dokuz yıl sonra Thoenes ve ark., 

RHK’nın bir alt grubu olarak berrak hücre özellikleri taşıyan ve sıçanlarda 

deneysel olarak indüklenen renal kitlelere benzeyen “kromofob renal hücreli 

karsinom”u tanımladı (1, 14, 21). Bundan kısa süre sonra da toplayıcı kanallardan 

gelişen diğer bir alt tip tanımlandı. Bu tipte de granüler hücre özellikleri mevcuttu 

ve “toplayıcı kanal karsinoması” olarak adlandırıldı. Granüler ve berrak hücreli 

tiplerin özelliklerinin örtüşürken klinik, patolojik ve fenotipik ciddi farklılıkların 

olması, yeni bir sınıflama ihtiyacını doğurdu (1).  

1986’da Thoenes ve ark. renal tübüler epitelden köken alan kitleleri “Mainz 

Sınıflaması” olarak bilinen yeni bir sınıflamaya göre kategorize ettiler (1, 19, 22). 

Sadece morfolojik özelliklerine göre tümör klasifikasyonu yapılmaya çalışılmış 

olsa da Mainz Sınıflaması renal tümörlerdeki ilk dünya çapında sınıflandırma 

girişimidir (1, 22). Günümüzde de Mainz sınıflaması, sitogenetik çalışmalarla da 

desteklenmiş olup 2004’te Dünya Sağlık Örgütü’ nce (DSÖ) revize edildikten 

sonra genel olarak kabul görmektedir (1, 9, 19, 21). Bu sınıflama çalışmalarında 

elektron mikroskopisindeki gelişmeler ile, berrak hücreli ve papiller renal 

karsinomların proksimal tübüler hücrelerden, onkositom ve kromofob hücreli 

karsinomların distal tübüler epitelden, son olarak da medüller ve toplayıcı duktus 

karsinomlarının, toplayıcı kanal hücrelerinden kaynaklandığını gösteren hücre 

belirteçleri tanımlanabilmiş ve önemli sonuçlar elde edilmiştir (14, 19, 21). Ancak 

bu sınıflamada berrak hücre tipine sahip her renal tümör malign olarak kabul 
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edilmiştir (19). Ayrıca 2004 yılındaki bu sınıflama, benign renal lezyon – 

özellikle de onkositom- tanılarında  artışa yol açmıştır (23).  

 

2.4.2. Böbrek Tümörlerinin Histolojik Sınıflaması 

Malign Tümörler 

Konvansiyonel (berrak hücreli) renal hücreli karsinom 

Papiller renal hücreli karsinom 

Kromofob renal hücreli karsinom 

Toplayıcı kanal renal hücreli karsinomu 

Sınıflandırılamayan renal hücreli karsinom 

Diğerleri 

      Kist ile ilişkili renal hücreli karsinom 

      Sarkomatoid (iğsi hücreli) renal hücreli karsinom 

      Granüler hücreli karsinom 

      Renal medüller karsinom 

 

 Benign Tümörler 

      Renal Hücreli Tümörler 

               Renal onkositom 

               Renal papiller/ tübülopapiller adenom 

 

        Metanefrik Tümörler 

                Metanefrik adenom 

                Metanefrik adenofibrom 

                Metanefrik stromal tümör 

 

         Mezenkimal tümörler 

                   Renal anjiyomyolipom 

                   Renal leiomyoma 

                   Hemanjiyom 

                   Lenfanjiyom 

                   Reninoma 
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                   Fibroma 

                   Schwannom 

  

       Mikst Tümörler 

                  Kistik nefroma 

                  Mikst epitelyal ve stromal tümör 

Berrak hücreli karsinoma, bu tümörlerin %75-85’ini teşkil eder. Papiller 

karsinomlar tüm böbrek kitlelerinin yaklaşık %14’ünü oluştururlar, genellikle 

multifokal, bilateraldirler. Sıklıkla 3cm’den küçük kitleler olarak prezente olurlar. 

Bu tümörler genellikle tanıda düşük evrededir ve berrak hücreli varyanta göre 

daha iyi prognoza sahiptirler (10). 

Papiller ve kromofob tiplerin birlikte yaklaşık %10 kadarında metastatik hastalık 

bildirilmişse de metastatik RHK’ların % 90’ ı berrak hücreli alt tiptir.(24). Renal 

hücreli karsinomun patolojik sınıflaması ve alt tiplerinin büyüme paterni, orijin 

aldıkları hücre tipi ve insidansları tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1. Renal Hücreli Karsinomun Patolojik Sınıflaması. 

Karsinomun 

Tipi 

Büyüme Paterni Orijin Aldığı Hücre İnsidans 

(%) 

Berrak 

Hücreli 

Asiner veya  

sarkomatoid 

Proksimal  

tübül 

75- 85 

Kromofilik* Papiller veya 

sarkomatoid 

Proksimal  

tübül 

12-14 

Kromofobik Solid, tübüler veya 

sarkomatoid 

Kortikal toplayıcı 

duktusun interkale 

hücreleri  

4- 6 

Onkositik Tümör yumakları 

şeklinde 

Kortikal toplayıcı 

duktusun interkale 

hücreleri 

2- 4 

Toplayıcı 

Duktus 

Papiller veya 

sarkomatoid 

Medüller toplayıcı 

duktus 

1 

• * Bu tümörler papiller tümörler olarak da bilinir. 
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2.4.3. Benign Renal Kitleler 

2.4.3.1. Anjiyomiyolipom 

 

Böbreğin en sık görülen benign mezenkimal kitlesi olan 

anjiyomyolipomların (AML) adipoz doku, kalın duvarlı anormal vasküler yapılar 

ve düz kas hücrelerinde oluşan kendine özgü bir histolojik yapısı vardır (9, 25, 

26) . Genel popülasyondaki görülme sıklıkları bakımından kadın-erkek oranı 4:1 

civarındadır (9). Cerrahi olarak eksize edilen kitlelerin %1’ini AML’ler teşkil 

eder. Dört santimetreden büyük tümörlerde ve gebelikte spontan retroperitoneal 

kanama görülebilir ve hayatı tehdit edici olabilir (9). 

Anjiyomyolipomada, BT’deki negatif atenüasyon değerlerine sahip yağ 

doku komponentinin tespiti, RHK’dan ayrımında tek güvenilir bulgudur. Bu 

bulgu sayesinde gereksiz cerrahiler engellenebilir (26, 27). 1988 yılında Bosniak 

ve ark.’ nca yapılan bu çalışmada 5 mm’ lik kollimasyonla elde edilen 

görüntülerde küçük ROI’lerle yapılan ölçümlerde -10 HÜ veya daha düşük 

yoğunluk gösteren bir odak yağ içerik olarak yorumlanmıştır (27, 28). 

Günümüzde kullanılan daha ince kesitli görüntüleme tetkikleri ile BT’de lezyon 

içinden -30 ile -90 HÜ arasında yoğunluk gösteren alanların ölçümüyle 

lezyondaki yağ varlığı çoğu zaman kolaylıkla tespit edilebilmekte ve doğru tanı 

elde edilebilmektedir. Bosniak ve arkadaşlarının bu konudaki erken 

çalışmalarında önerildiği gibi, yağ doku komponentini ortaya koymada ince kesit 

ve kontrastsız imajlar daha üstündür. Kontrastlı kesitlerde çok küçük yağ doku 

odakları çevre parankimdeki kontrastlanma ve yoğunluk artışı ve olası kısmi 

hacim ortalama artefaktları nedeniyle tespit edilemeyebilir (27). Ancak bu mikst 

mezenşimal lezyon, tek elemandan oluşabilir ya da kesitsel görüntüleme 

yöntemleri ile tespit edilemeyecek kadar az yağ dokusu içerebilir ve “yağdan fakir 

anjiyomiyolipomlar” olarak bilinirler (26, 29). Tüm AML’lerin % 4,5’ ini yağdan 

fakir AML’ler oluşturur (26). Deneyimli bir radyoloğun subjektif analizine ek 

olarak BT’ de piksel analizi yapıldığında -20 HÜ’ den düşük 20 veya daha fazla 

piksel ya da -30 HÜ’ den düşük 5 ya da daha fazla piksel varsa yağdan fakir AML 

lehine değerlendirilebilir (30). Yağdan fakir AML’ lerin eş boyutlardaki RHK’ 

lara göre daha homojen kontrastlandığı ve kontrastlarını hemen bırakmadıkları 
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bildirilmiştir. Ayrıca olgu sunumları şeklinde nadir olarak RHK’da da kesitsel 

yöntemlerle tümör içi yağ saptandığı bildirilmişse de bunlarda hemen daima 

kalsifikasyon da eşlik etmektedir (25, 28, 31, 32). Yağdan fakir AML’ler ile 

yapılan patolojik analizde bunların toplamda %10 veya daha az ve lezyon içinde 

dağınık olarak bulunan yağ dokusu içerdiği, 5 mm’den daha büyük hiçbir yağ 

doku odağı olmadığı, ortalama tahmin edilen yağ doku içeriğinin %4.1 olduğu 

bildirilmiştir. Bunların radyolojik analizinde kesitsel imajlarda tespit edilebilecek 

yağ dokusu barındırmadıkları bildirilmiştir. Kontrastsız BT’de lezyonların 

çoğunda renal parankimden yüksek (ortalama 44 HÜ) yoğunluklar ölçülebilir. 

Kontrast madde enjeksiyonunu takiben bu lezyonlar 90 HÜ veya daha fazla 

yoğunluk artışı gösterir. Bosniak ve ark. kontrastsız ince kesitlerde (5 mm) 

yapılacak ölçümlerin makroskopik yağ dokusunun en iyi gösterebildiğini 

bildirmiş olsa da sonraki yıllarda yapılan bazı çalışmalarda ince kesit BT’lerle de 

yağdan fakir AML’lardaki yağ doksunun tespit edilemeyebildiği bildirilmiştir 

(25). Kontrastsız BT’de yağdan fakir AML’ye ait lezyonun normal renal 

parankimden yüksek dansiteli ve homojen özellikte olduğu bildirilmiş, ancak 

bunun  AML’lerin sadece %53’ünde görüldüğü saptanmıştır (26). Kontrastsız BT 

kesitlerinde hiperdens olarak izlenen bir kitlenin ayırıcı tanısında komplike 

benign kistler, renal metaztazlar, leiomyoma ve RHK da yer almakta ve bu bulgu 

yağdan fakir AML’ler  için spesifik olmamaktadır (26, 33). Postkontrast 

imajlardaki homojen kontrastlanma desenleri ise uniform solid komponentlerden 

oluşmasına bağlanmaktadır (25, 26) Bu lezyonlardaki dominant eleman düz kas 

hücreleri olup patolojide nekroz veya kanama beklenmez, benzer şekilde 

görüntülemede de bu bulgular beklenmez. Eğer nekrotik veya hemorajik 

komponent varsa RHK düşünülmelidir (25) Dinamik kontrastlı BT çalışmalarında 

yağdan fakir AML’lerde uzamış kontrastlanma bildirilmiştir (26). 

Yağdan fakir AML’lerinde tanısında US bulguları faydalı olabilir. Arka 

plandaki hipoekoik renal korteks üzerinde ekojen bir odak içeren kortikal solid 

kitle yağ içerikli AML’yi düşündürür. Ancak düşük yağ içerikli olan AML’ler 

renal parankime göre izo ya da hipoekoik olabilir (33, 34). 
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Yağdan fakir AML’lerin tanısında MR incelemenin yeri de tartışmalıdır. 

Yağ baskılı tekniklerde baskılanması beklenen lezyonun içerdiği makroskopik 

yağ odakları olduğu için anlamlı sinyal değişikliği elde edilememiştir. Ayrıca 

daha çok sürrenal lezyonlarda kullanılan  kimyasal şift görüntülemede de başarılı 

sonuçlar beklenmemektedir çünkü bu teknikte aynı pikselde yeterli miktarda yağ 

ve su mevcutsa intraselüler mikroskopik yağ saptanabilir. Ancak eğer aynı 

pikselde sadece minimal yağ ya da su varsa beklenen sinyal düşüşü 

saptanmayacaktır. Yağdan fakir sürrenal adenomlarda görülenin aksine, yağdan 

fakir AML’lerde de kimyasal şift görüntüleme ile beklenen sinyal düşüşü elde 

edilemeyebilir (25). 

Yağdan fakir AML’lerin tanısında radyolojik çalışmalar dışında güvenle 

tanıya götürebilecek başka bir tetkik yoktur. Perkütan biyopsi yalancı negatif 

sonuçlar verebilmekte ve bu nedenle tartışmalı bir konu olmayı sürdürmektedir 

(25). 

AML dışında diğer yağ içerebilecek renal tümörler arasında lipomlar, iyi 

diferansiye liposarkomlar ve teratomlar sayılabilir. Lipomlar çok daha fazla yağ 

dokusu içerirler ve tedavileri AML’ ler gibidir. Liposarkomlar genelde çok büyük 

ve invazif olurlar. Büyük boyutları ve semptomatik olmaya yatkınlıkları nedeniyle 

cerrahi olarak tedavi edilirler. Teratom ise oldukça nadir görülür ve içerdiği 

kalsifik odaklarla tanınabilir. Ayrıca çocukluk çağı renal kitlesi olan Wilms 

tümöründe, renal sinüs yağını çepeçevre sarmış büyük onkositomlarda da 

intratümöral yağ dansitesi saptanabilir. Ancak yağ içeren bir renal kitlede 

kalsifikasyon odakları da gözleniyorsa RHK ayırıcı tanıda mutlaka daha öne 

çıkmalıdır (28). Yoğunluk ölçümlerini yaparken, renal sinüs yağı veya perirenal 

yağ dokunun ölçüm alanı dışında bırakılmasına dikkat edilmelidir (27). 

 

2.4.3.2. Renal Papiller Adenom 

 

Otopsilerde sıklıkla ve insidental olarak kortekste tespit edilen 5 mm veya 

daha küçük renal tübüler epitelin sık rastlanan neoplazilerdir (1, 9, 19). Kırk yaş 

altındaki olgularda insidansı %10’ un altındayken, 70 yaş üstü olgularda %40’ ın 

üstünde bildirilmişlerdir. Benzer lezyonlar uzun süreli diyaliz hastalarında ve 
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kazanılmış kistik böbrek hastalığı olan olgularda sıkça bildirilmektedir. Hemen 

daima subkapsüler alanda gelişirler. Genellikle soliter olsalar da bazen bilateral ve 

multipl sayıda olurlar. Bu duruma “renal adenomatozis” denir (9, 19). Bir çok 

çalışmacıya göre bu kitleler benign natürde olup RHK’a progrese olma 

yeteneğinden yoksundur. Ancak RHK’ u olan olgularda, eşlik eden renal 

adenomlara çok sık rastlandığından diğer bir grup çalışmacı da bunların RHK’ya 

progrese olabileceğini düşünmektedir (1, 9). Günümüzde çoğu üropatolog, bengin 

renal adenomların RHK’dan kesin ayrımında güvenilir bir kriter olmadığı 

konusunda fikir birliği içindedir(1). Bu nedenle, kesin ve güvenilir bir kanıt 

bulunana kadar renal adenomları potansiyel olarak malign olarak ele almak ve 

buna göre yaklaşmak önerilmektedir. Radyolojik olarak spesifik görüntüleme 

bulguları bildirilmemiştir. 

 

2.4.3.3. Renal Onkositoma 

 

İlk defa 1942’ de Zippel tarafından tanımlanan bu tümörler, renal tübüler 

epitel kaynaklı tümörlerin % 2-11 kadarını onkositomlar teşkil eder (1, 9, 12, 19, 

35). Olgular, çoğu zaman insidental olarak saptansalar da palpabl kitle ya da 

hematüri kliniği ile gelebilirler (1, 19, 35). Erkeklerde iki kat daha sık olan bu 

tümörlerde pik insidans RHK’dan daha geç olup 7. dekattır (9, 19, 35). Gerçek 

onkositomalar hemen daima benign olduğundan konservatif tedavi gerekmekteyse 

de klinik, radyolojik ve patolojik olarak bu kitleleri RHK’dan ayırmak güç 

olabilir. Bu nedenle perkütan biyopsi önerilmemekte, küçük doku örnekleri ile 

kromofob hücreli RHK’dan ayrımı her zaman mümkün olmamaktadır (12). Bu 

nedenle bazı olgular, gereksiz yere radikal nefrektomiye gidebilmektedirler (1). 

Onkositomlarda, radyolojik ve patolojik olarak iyi bilinen homojen, 

psödokapsüllü, hipervasküler kitleler olup  ancak sadece  %33 olguda 

saptanabilen santral fibröz skar tanımlanmıştır (1, 9, 12, 21, 35). Kitle içine 

kanamaya, bilateralite ve multisentrisite sık rastlansa da gros santral nekroz 

nadirdir (1, 9, 19, 37). Nadiren  tümüyle kistik olabilirler (1, 9, 35). Renal tübüler 

alfa interkale hücrelerden orijin aldıkları düşünülmektedir (9, 35). Onkositomalar 

perinefrik yağ dokusuna ve venöz sinüslere uzanım gösterebilmekte ancak bu 
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prognozu değiştirmemektedir (1, 9). Eski literatürlerde metastatik onkositomalar 

bildirilmiş olsa da retrospektif olarak  çalışmacılar, bunların onkositom ile 

karışmış eosinofilik kromofob hücreli karsinomlar olabileceğini bildirmiştir (1, 

36).  

2.4.3.4. Metanefrik Adenom ve Adenofibrom 

 

Çocuklarda ve erişkinlerde görülebilir en çok 5.- 6. dekadda rastlanan 

epitelyal bir tümördür. Kadınlarda iki kat daha sık görülür. Bir alt tip olan 

metanefrik adenofibrom erkeklerde iki kat daha sık görülür ve bunlarda ortalama 

yaş 30’dur. Metanefrik adenom ile ilişkili az diferansiye tek bir sarkom 

(metanefrik adenosarkom) olgusu bildirilmiştir (9, 19). BT’de prekontrast 

imajlarda karakteristik olarak yüksek dansiteli olduğu bildirilmiştir. Mikroskopik 

incelemede yaygın psammom cisimcikleri gözlenir. Prekontrast BT’ deki yüksek 

dansitenin psammom cisimcikleri nedeniyle görüldüğü bildirilmiştir (38). 

 

2.4.3.5. Kistik  Nefroma 

 

Epitelyal ve stromal elemanlardan oluşan, tipik olarak 30 yaş üstünde 

prezente olan, ve kadınlarda 8 kat daha sık görülen benign kistik bir neoplazidir. 

Kapsüllü, iyi sınırlı bu kitle tümüyle kistik boşluk ve septal yapılarda oluşur ve 

solid komponent bulundurmaz. Diğer kistik renal kitlelerden ayrımları güç olabilir 

(9, 19, 39). 

 

2.4.3.6. Mikst Epitelyal Stromal Tümör 

 

Ağırlıklı olarak kistik epitelyal ve solid olan stromal elemanlardan oluşan 

kompleks bir renal neoplazidir. “Renal pelvisin kistik hamartomu”, “erişkinin 

mezoblastik nefroması” olarak da bilinen bu kitleler kadınlarda 6 kat daha sıktır 

(9, 19). Genellikle böbreğin merkezinden gelişip, ekspansil bir kitle olarak 

büyüler ve kistik ve solid alanlar ile distrofik kalsifikasyon odakları içerebilirler 

(19, 40) . Cerrahi eksizyonları küratiftir. Östrojen tedavisi gören kadınlarda daha 

çok görülür (19). Yağ dokusu odakları içerebilir, malign transformasyon 
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gösterebilirler (9, 19). Montironi ve ark. kistik nefroma ile mikst epitelyal stromal 

tümörün aynı spektrumdaki lezyonlar olduğu, bu nedenle  bunlara genel olarak 

“renal epitelyal ve stromal tümörler” denmesi gerektiğini öne sürmüştür (39, 41). 

 

2.4.4. Malign Renal Kitleler  

2.4.4.1. Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinoma 

 

Tarihi olarak “Grawitz tümörü” ya da “hipernefroma” olarak da bilinen ve 

klinik olarak erişkinlerde en çok görülen, renal tübüler epitelden köken alan 

tümörlerin %70’ ini oluşturan tümördür (1, 9). Erkeklerde daha sık görülür ve 

ortalama tanı yaşı 6. dekattır (21). Her iki böbrekte eşit sıklıkta, soliter olarak ve 

böbreğin herhangi bir yerinde korteksten köken alan kitlelerdir (9). Bilateralite ve 

multisentrisite %5’in altındadır (9, 19). 

Tanıda ortalama çap 7 cm olarak bildirilmiştir. Boyut ile malignite arasında 

bir ilişki olmasa da metastatik hastalık gelişimi ile boyut doğrudan ilişkilidir (9). 

Mikrovasküler invazyon klinik  prognoz ile ilgili bir parametre olarak 

tanımlanmış ve radikal cerrahi eksizyondan sonra nüks ihtimalinin tek bağımsız 

belirleyicisi olabileceği öne sürülmüştür (19). 

Perirenal veya renal sinüs yağına ve/veya renal vene invazyon %45 olguda 

görülür (1, 9).  

Patolojisinde genellikle globüler şekilli, renal korteksten dışarıya doğru 

protüzyon gösteren kitlelerdir. Tümör ile normal parankim arasındaki sınır 

genellikle korunmuş olup parankimde laterale doğru itilme ve patolojide 

psödokapsül yapısı gözlenir. Parankimin difüz infiltrasyonu nadirdir (9).  

Tümör içinde nekrotik değişiklikler ve nekroz sahalarında kalsifikasyon ile 

kistik dejenerasyon sık görülür (9, 19). Kalsifikasyon %15 tümörde görülür (9). 

Tümör hücrelerinin sitoplazmaları lipidler ve glikojenden zengindir ve bu da 

karakteristik berrak sitoplazmanın nedenidir (1).  

 

Tümörün atipi derecesine bağlı olarak nükleer pleomorfizm değişkenlik 

gösterir. Nükleer pleomorfizmde “Fuhrman Nükleer Derecelendirme Sistemi” 

yaygın olarak kullanılmaktadır (1, 42). 
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Nükleer boyut, kontur ve nükleolus varlığına göre 4 derece (“grade”) 

belirlenmiştir. Grade 1 tümörlerin metastaz potansiyelleri çok az olarak 

bildirilmişse de eğer tümör çapı büyükse ve renal kapsüle invaze ise, bunlarda 

nükleer grade 1 bile olsa metastaz potansiyeli daha yüksek olarak bulunmuş (42).  

Grade 1 tümörler (%10), nükleolusu olmayan, küçük, uniform nükleusa 

sahiptir. 

Grade 2 tümörler (%35), nükleolusu olmayan ancak daha büyük nükleuslu 

ve nükleus boyutlarındaki değişkenliğin daha çok görüldüğü kitlelerdir.  

Grade 3 (%35) tümörler daha büyük ve pleomorfik nükleusa sahiptir. 

Belirgin nükleolusları vardır. 

Grade 4 (%20) tümörlerde ise multinükleer dev hücreler görülür (9). 

Bunlarda bazen sarkomaya benzer iğsileşme ve nükleer anaplazi de görülebilir ve 

bu tipe berrak hücreli RHK’ nın sarkomatoid varyantı denir (1, 9, 42). “İğsi 

hücreli karsinoma”, “anaplastik karsinoma” veya “karsinosarkoma” olarak da 

adlandırılan bu alt tip tüm RHK’ların %5’ inden azını oluşturur (21). 

Grade 1 tümörlerde 5 yıllık sağ kalım % 67, 10 yıllık sağ kalım ise % 51, 

grade 2 tümörlerde 5 ve 10 yıllık sağ kalımlar sırasıyla %56 ve %42, grade 3 

tümörlerde, %33 ve % 15, grade 4 tümörlerde ise %8 ve %0 olarak bildirimiştir 

(1). Prognozda en önemli belirleyici tümörün evresi, aynı evdeki tümörler 

arasında ise en önemli prognostik belirteç ise diferansiyasyon (Fuhrman) 

derecesidir, ayrıca DNA içeriği ve proliferasyon markırları da diğer prognostik 

faktörlerdir (1, 9, 19, 42).  

 Tanıda olguların %10-15’inde bölgesel lenf bezi metastazı, % 5’ inde de 

aynı taraf sürrenal beze metastaz vardır (1). Yarısına yakını tanıda evre I veya II 

iken %5’den azı evre IV ile prezente olur (9). En sık olarak hematojen yolla 

akciğere metastaz yapsa da lenfatik metastaz da yapabilir (1). Paravertebral 

venler, gonadal venler ve üreter boyunca yer alan venöz yapılar ve intrarenal 

venler aracılığı ile  retrograd metastaz yapabilirler (9). Berrak hücreli RHK, 

olağan dışı yerlere yaptığı metastazlar ve geç dönemde metastaz yapması ile 

ünlüdür (1, 9). Okült RHK akciğerlere, kemiğe, beyne ve diğer organlara 

metastazla prezente olabilir. Nadir görülmekle birlikte metastazlarda spontan 

regresyon bildirilmiştir (1). 
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2.4.4.2.  Kistik Multiloküler Renal Hücreli Karsinom 

 

Nadir görülen kistik multiloküler renal hücreli karsinomda, (diğer adıyla 

“kist ile ilişkili renal hücreli karsinom”) her bir kistik boşluğun duvarı birkaç 

tümör hücresi içeren, ve hücresel özellikleri grade 1 berrak hücreli karsinoma ile 

aynı olan, kalın fibröz septumlardan oluşur. Kistik RHK çok iyi prognozludur ve 

nadiren metastaz yapar (1, 9, 21, 43).  

“Kistik RHK olarak bilinen kitleler tüm renal kitlelerin %4- 7’ sini teşkil 

eder ve genellikle multiloküle yapıda berrak hücrelerden oluşsa da uniloküler ve 

kromofob hücrelerden de oluşabilirler (1, 43). Kistik bir renal kitlede kistik RHK’ 

yı telkin eden BT bulguları 10 cm’ den büyük boyut, kist duvarlarında lokal 

kalınlaşmalar ve kontrast tutulumu, böbrekte irregüler ara sınır, heterojen kist 

içeriğine dair internal opasiteler görülmesidir (43).  

Bu varyant erkeklerde kadınların 3 katı daha sık görülür (9, 44). Uzun süreli 

hemodiyaliz hastalarında da insidansı yüksektir (21). 

 

2.4.4.3. Papiller (Kromofilik) Renal Hücreli Karsinom 

 

Tüm renal tübüler tümörlerin %10-15’ ini teşkil eden renal epitelyal orijinli 

ikinci en sık tümördür (21, 45) . “Papiller RHK” veya “tübülopapiller karsinoma” 

olarak da bilinen bu tümörlerde 10 yıllık mortalite oranı %16 civarındadır.  

Olgulardaki ortalama yaş ve cinsiyet dağılımı berrak hücreli tip ile benzer olup 

sırasıyla 52-66 yaşlar ve erkek : kadın oranı 1,8:1 ile 8 :1 arasındadır (8, 9, 19, 

45). Aynı evredeki diğer renal tümörlere göre bu tipte prognoz daha iyidir (19, 21, 

38, 45). 

Alshumrani ve ark. nefrografik fazda elde edilen multifazik dinamik BT 

incelemede PRHK’ ların (papiller renal hücreli karsinom) 32 HÜ’ nin altında 

yoğunlukları olduğunu göstermişlerdir (46). Herts ve ark.’ larının çalışmasında 

tümörün aorta ve normal renal parankime göre kortikomedüller fazda elde edilen 

görüntülerde aorta ile, nefrogram fazında elde edilen görüntülerde renal parankim 

ile karşılaştırılan kontrastlanma oranları 0.25’den fazla ise %95’ lik bir negatif 

öngörü değeri ile bu tümörün PRHK olamayacağı bildirilmiştir (45). Tomografik 
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ve anjiyografik olarak hipovasküler olduğu gösterilmiş olan bu tümörlerde 

homojen iç yapısına rağmen kalsifikasyonlar da görülebileceği bilinmektedir (44, 

45). MRG’ de T2 AG’lerde homojen hipointens olarak izlenirler (48-50).   

Makroskopik olarak papiller bir yapıya sahip olup hemorajik ve nekrotik alanlar 

içerir (1, 9). Bu histolojik tipte bilateralite ve multifokalite daha sık görülür. Bu 

sebeple, ve ayrıca prognozları da diğer tiplere göre daha iyi olduğu için nefron 

koruyucu cerrahi teknikler önerilmektedir. Nefron koruyucu cerrahi sonrasında da 

yakın takibe devam edilmesi gerektiği bildirilmiştir (21, 45). Herediter papiller 

renal hücreli karsinomalı olgularda tek böbrekte 3400 kadar mikroskopik tümör 

odağı bildirilmiştir (9, 45).  

Morfolojik olarak eski terminolojide “bazofilik” ve “eozinofilik” tipler 

olarak adlandırılan papiller RHK’ nın alt tipleri, 2004 DSÖ sınıflamasında 

sırasıyla tip 1 ve tip 2 olarak sınıflanmıştır. Tip 1’de tümör hücreleri artmış 

nükleus: sitoplazma oranına neden olan küçük, minimal sitoplazmalı ve büyük 

nükleuslu hücrelerden (bazofilik varyant), tip 2’ de büyük eozinofilik ve granüler 

sitoplazmalı büyük tümör hücrelerinden ( eozinofilik varyant) oluşur (1, 9, 19, 

21). Tümör evresi ve diferansiyasyon derecesi dikkate alınarak yapılan 

çalışmalarda tip 1 papiller hücreli olguların tip 2’lere göre sağ kalımlarının daha 

uzun olduğu, tip 2 tümörlerdeki prognozun berrak hücreli RHK’ dan bile kötü 

olduğu gösterilmiştir (9, 19, 47). 

Klinik ve biyolojik davranışları farklılıklar gösteren papiller RHK’ nın iki 

alt tipinin dinamik kontrastlı BT ile radyolojik ayrımı için bazı özellikler 

bildirilmiştir (47).  Küçük tümörlerde tip 1 ve tip 2 ayrımı güç olsa da daha büyük 

boyutlu tip 1 tümörlerde tümör konturlarının daha belirgin, internal dansitelerinin 

ise homojen olduğu, tip 2 papiller RHK’da ise tümör kenarlarının belirsiz olduğu 

bildirilmiştir. İkisi de hipovasküler olan papiller hücreli RHK’ nın alt tiplerinde 

kontrastlanma ve atenüasyon değerleri arasında fark saptanmamıştır. Tip 2 

tümörlerin, tip 1’lere göre daha büyük boyutlu olduğu ve daha ileri evrede tanı 

aldıkları, sıklıkla da santral invazyon yaparak tümör trombüsüne neden oldukları 

bulunmuştur (47). Berrak hücreli RHK için önerilen nükleer derecelendirme 

sistemi burada da önerilmekte ve kullanılmaktadır. Nükleer grade 4’ e karşılık 

gelen sarkomatid varyant hem tip 1 hem de tip 2 papiller hücreli RHK’da vardır 
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ve BHRHK’ nın tanısal ve prognostik özelliklerini taşımaktadır (1, 9, 19). Yakın 

zamanda tanımlanmış PRHK’ nın bir varyantı da onkositik papiller RHK’ dır. Bu 

varyant benign bir renal kitle olan onkositomayı taklit edebilir ancak papiller 

hücreli RHK ile aynı genetik ve kromozomal anomalileri bulundurması ve 

immünohistokimyasal çalışmalarda özellikleri ile ayrımları mümkündür (19). 

 

2.4.4.4. Kromofob Hücreli Renal Hücreli Karsinoma 

 

Kromofob hücreli renal hücreli karsinom (KRHK), Bannasch ve ark.’nca 

sıçanlar üzerinde renal kanser indüksiyonu deneylerinde keşfedilmiştir. Thoenes 

ve ark. insanlardaki tipini daha sonra tanımlamıştır (1, 21). Tüm tübüler epitelyal 

tümörlerin %5’ ini teşkil ederler. Tanıdaki ortalama yaş aralığı oldukça geniş olup 

27- 80 arasındadır. Erkeklerde daha sık görülen papiller ve berrak hücreli 

tümörlerin aksine kromofob hücreli karsinom kadın ve erkeklerde eşit sıklıkta 

görülür (1, 9, 21, 51). Sporadik ve herediter formları vardır (9). 

Berrak hücreli ve papiller hücreli tümörlerle aynı evreleme ve nükleer 

dereceleme sistemleri kullanılmakta olup bunların prognozları berrak hücreli ve 

papiller varyantlara göre daha iyi, mortalite % 10’dan azdır  (1, 9, 19).Tanıda 

olguların çoğu diğer renal tümörlere göre daha büyük boyutlarda olsa da erken 

(T1 ve T2) (%86) evrededir. Sadece %10 olguda renal kapsülü geçip perirenal 

yağ dokuya, % 4 olguda renal vene invazyon vardır (1, 9, 52). Lenf nodu ve uzak 

metastaz sadece birkaç olguda bildirilmiştir, büyük tümörlerde karaciğer 

metastazları görülebileceği bilinmektedir (9, 44).  

Kromofob hücreli tümörde nekroz ve kanama çok nadir görülür (1, 9, 21, 

51, 52).  

Radyolojik incelemelerde klasik RHK’ya göre hipovasküler bir kitle olarak 

görülür (21). Berrak hücreli RHK’ ya göre daha sık kalsifikasyon içerebilir (49, 

50). BT’ de homojen kontrastlanma göstermesi ve normal renal parankime göre 

çok daha düşük maksimum dansite değerleri tanımlanmıştır. İyi prognostik 

özellikleri nedeniyle BT’ de 7cm’ den büyük tümörlerde geniş radikal 

nefrektomiden kaçınılması, 5cm’ den küçük tümörlerde ise parsiyel nefrektomi 

uygulanması önerilmiştir. (52). 
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 Bu varyant histopatolojik olarak renal onkositomaya benzerlike gösterir, 

ancak biyolojik davranışı RHK’ lar gibidir (1, 19, 21, 51). Alfa interkale 

hücrelerinden köken aldığı düşünülen onkositomalar ile benzer şekilde, kromofob 

hücreli karsinomda nefronun beta interkale hücrelerinden köken aldığına dair 

elektronmikroskopik ve enzimatik benzerlikler bildirilmiştir (35, 51). 

 

2.4.4.5. Toplayıcı Kanal (Bellini Kanalı) Karsinomu 

 

Toplayıcı duktuslardan gelişir ve tübüler epitel orijinli tümörlerin %1- 2’sini 

oluşturur (1, 9, 21). Erkeklerde 2 kat daha fazladırlar, ortalama yaş 55’ dir (9, 19, 

21). Olguların üçte biri tanıda metastazla gelir ve prognozları kötüdür. Olguların 

üçte ikisi tanıdan sonraki iki yılda kaybedilir (9, 21). Kemik metastazları 

genellikle osteoblastik olur (9, 21). Genellikle sınırları belirsiz ve santrali nekrotik 

tümörlerdir. En karakteristik gros özelliği, diğer renal epitelyal tümörler Bertini 

kolumnalarından kortikal zondan kaynaklanırken, bu tümörün medüller 

piramislerdeki yerleşimidir. Çok büyük tümörlerde bu bulgu farkedilemeyebilir 

(1, 9, 19, 21). Tanıda tümörler 2,5 cm’den 12cm’e dek değişik boyutlarda 

görülebilir, ortalama çap 5cm’dir (9). 

Solid alanları ürotelyal karsinom ile karışabilir. Tümör ile normal parankim 

arası geçiş belirsiz olup tümörü çevreleyen normal tübüllerde de benzer 

morfolojide atipik hücrelere rastlanabilir (1, 9). Bu tümörler genellikle az 

diferansiye olup Fuhrman grade 3 ya da 4’ türler (9, 19).  

Toplayıcı duktus karsinomlarında başlıca ayırıcı tanılar papiller hücreli 

renal karsinom, renal pelvisten köken alan ve glandüler diferansiasyon gösteren 

ürotelyal karsinom ve adenokarsinom metastazlarıdır (9, 19). 

 

2.4.4.6. Sınıflandırılamayan Renal Hücreli Karsinoma 

 

Tanımlanan patolojik alt sınıflardan herhangi birine tam olarak uymayan 

RHK’ları bu grupta ele almak gerekmektedir. Cerrahi olgularda bu grup tüm renal 

kitlelerin %4-6 kadarını teşkil eder (1, 9, 19). Bazen, epitelyal orijinli bir 

tümördeki sarkomatöz elemanlar daha fazla büyüyerek dominant hücre tipi haline 
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gelirler ve özellikle böyle kitlelerde primer epitelyal köken tespit edilemediğinde 

sınıflandırılamayan RHK grubuna dahil olurlar (9, 19). 

 

2.4.4.7. Nefroblastoma (Wilms Tümörü) 

 

Nefrojenik blastemal hücrelerden gelişen malign embryonal bir neoplazidir. 

Yaklaşık 8000 çocuktan birinde görülür. Her iki cinsiyette ve iki böbrekte eşit 

sıklıkta bildirilmiştir. Erişkinlerde de bildirilmiş olgu örnekleri olsa da hastaların 

%98’i 10 yaş altındadır. Çevresel etmenlerden çok genetik yatkınlıkla ilişkili 

bulunmuştur. 

Klinik olarak en sık bulgu ele gelen kitledir. Karın ağrısı, hematüri, 

hipertansiyon ve travmatik rüptüre bağlı akut abdominal kriz sık semptomlarıdır. 

Tedavisinde sıklıkla cerrahi öncesi tam rezeksiyon şansını arttırmak için 

neoadjuvan kemoterapiden faydalanılır. Kemoterapi sonrasında tümörün 

embryonik komponentlerinde matürasyon, çizgili kas hücresine transformasyon 

ya da bazen tamamına yakınında nekroz gelişebilir. Bunların gelişmesi iyi 

prognoz göstergesidir. Nükleer anaplazi ise kötü prognoz belirteçi olup ilk 2 yaşa 

dek dana az görülse de 5 yaş ve üstünde anaplastik kompoenente sahip kitlelerin 

insidansında artış görülür. 

Görütülemede genellikle renal parankimal ve toplayıcı sistem konturunu 

bozan, solid heterojen kitle olarak görülür. Kalsifikasyon odakları bulundurabilir. 

% 5- 7 olguda bilateral veya aynı böbrekte multifokal kitle söz konudur. 

Pelvikalisiyel sistem içine tümör protrüzyonları “botryoid” görünümden 

sorumludur. Nadiren ekstrarenal yerleşimli de olabilirler. 

Metastazları genellikle lenf bezleri, karaciğer ve akciğere sınırlıdır. Bunlar 

dışındaki organ metastazları çok nadirdir ve tanıyı tekrar gözden geçirmeyi 

gerektirir. 

Nefroblastomada evreleme renal kapsülde penetrasyon, renal sinüs 

damarlarının invazyonu, cerrahi sınır pozitifliği ve bölgesel lenf nodu metastazı 

durumuna dayanarak yapılır. Bilateral tümörler evre V olarak tanımlanmış olsa da 

bunların prognozu anaplazi varlığına ve en yaygın olan taraftaki tümörün 

prognozuna bağlıdır (9).  
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Nefroblastomların yaklaşık %10 kadarı iyi tanımlanmış dismorfik 

sendromlardan biriyle birliktedlik gösterir. WAGR Sendromlu olgular (Wilms 

tümörü, aniridi, genitoüriner malformasyonlar, mental retardasyon) nefroblastom 

için %30 risk taşırlar. 

Mezanjiyal skleroz, psödohermafroditizm ve nefroblastom için %90 risk ile 

karakterize Denys-Drash Sendromu, diğer bir dismorfik sendromdur. Beckwith-

Wiedemann Sendromu’nda hemihipertrofi, makroglossi, omfalosel ve 

organomegaliler söz konusudur. Nefroblastoma geliştirme riski yüksek olan diğer 

sendromlar ve klinik durumlar arasında, familyal nefroblastoma, Frasier 

sendromu, Simpson-Golabi Behmel sendromu, renal veya genital 

malformasyonlar, kütanöz nevüsler, anjiyomalar, trizomi 18, Klippel- Trenaunay 

sendromu, nörofibromatozis, Bloom sendromu, Perlman sendromu, Sotos 

sendromu, serebral devlik sayılabilir (9). 

Yüksek grade ve anaplaziye sahip lezyonlar dışında nefroblastomda 

porgnoz çok iyidir (9). 

 

2.5. Tanı 

2.5.1. Klinik Prezentasyon 

 

Küçük, lokalize tümörler nadiren semptomatiktir ve bu yüzden tanı 

genellikle hastalık ilerleyene kadar fark edilmez. En sık görülen bulgular, 

olguların %50- 60’ ında hematüri, %40’ ında karın ağrısı ve %30-40 kadarında 

palpabl abdominal kitledir (9, 10). Bu üç bulgudan oluşan “klasik triad” sadece 

%10 olguda görülür (10). Diğer belirti ve bulgular daha nonspesifik olup, ateş, 

gece terlemeleri, yorgunluk ve kilo kaybıdır. Erkek olguların %2’si sol böbrekteki 

tümörlerde görülebilen testiküler ven obstrüksiyonuna bağlı sol taraflı varikosel 

ile başvurabilir. Olguların yarısında hematüriden bağımsız olarak normositik 

anemi görülür (9).  

 

2.5.2. Labaratuvar Bulgular  

Labaratuvar testlerden en çok kullanılanlar, hemoglobin ve eritrosit 

sedimentasyon hızı (prognozu tahminde), kreatinin (genel böbrek fonksiyonları 
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hakkında bilgi) alkalin fosfataz’dır (karaciğer ve kemik metastazında) (9, 53). 

Karaciğer metastazı olmaksızın hepatosplenomegali, koagülopati, serum alkalen 

fosfataz, transaminazlar ve alfa-2 globulin seviyelerinde artış görülebilir ve tümör 

rezeksiyonundan sonra bunlar normale döner (9). 

Olguların yaklaşık %3’ ünde sistemik AA tipi amiloidoz görülür. 

%66 olguda eritoropoietin seviyesinde artış olur, ancak %4’ ten az olguda 

buna bağlı eritrositoz söz konusudur. %33 olguda tümörün bulunduğu tarafta 

artmış renin seviyeleri saptanır ve hipertansif olurlar (9). 

%25-30 olguda ilk tanıda aşikar metastaz vardır. Metastazların sık tuttuğu 

bölgeler, akciğer parankimleri, (metastatik olguların %50-60’ında), kemik (%30-

40 olguda), karaciğer (%30-40 olguda) ve beyindir (% 5 olguda) (10). Renal 

hücreli kanserde beklenmeyen yerlere metastaz görülebilir ve hemen hemen her 

organ, tiroid, pankreas, çizgili kas, cilt veya cilt altı yumuşak dokular gibi, 

tutulabilir (10). 

Olguların %5’inden azında, geniş spektrumlu paraneoplastik sendromlar 

bildirilmiştir. Bunlar arasında eritrositoz, hiperkalsemi, hepatik disfonksiyon 

(Stauffer sendromu) ve amiloidoz sayılabilir. Paraneoplastik sendrom varlığı 

mutlak suretle metastatik hastalık anlamına gelmez veya lokalize tümör 

rezeksiyonuna kontrendiaksyon oluşturmaz (10). 

 

2.5.3. Renal Kitlelerde Görüntüleme 

 

Renal kitlelerin tanısal görüntülenmesinde, intravenöz ürografi ve 

anjiyografi günlerinden çok ilerilere gelindi. Hala, intravenöz ürografi, hematüri  

taramasında kullanılmaktaysa da günümüzde ultrasonografi ve dinamik kontrastlı 

BT, renal kitlelerin tanısında ve karakterizasyonunda asıl modalitelerdir (10, 54).  

Üç santimetreden küçük tümörler için intravenöz ürografi, ultrasonografi ve 

BT’nin duyarlılıkları sırasıyla % 67, 79 ve 94 olarak bildirilmiştir (10). 

Arteriografi tanıda nadiren kullanılır ve seçilmiş olgularda özellikle nefron 

koruyucu cerrahi planlanıyorsa, preoperatif arterial haritalama için 

kullanılmaktdır (10). 
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2.5.3.1. Ultrasonografi – Renkli Doppler Ultrasonografi  

 

Son yıllardaki çalışmalarda ultrasonografinin (US),  RHK evrelemesinde 

BT’ ye yakın doğruluk oranları bildirilmektedir (55). Kitamura ve ark. renkli 

Doppler US (RDUS) ile berrak hücreli tümörlerde artmış vaskülarite bulmuş olup 

bu bulgunun BT’ deki yoğun kontrastlanmayla korele olduğunu bildirse de BT’ 

de yoğun şekilde kontrastlandığı görülen bazı renal kitlelerin RDUS incelemede 

vaskülarite artışı sergilemediklerine ya da bunun tam tersi durumla da 

karşılaştıklarına da dikkat çekmiştir (55). Ayrıca RDUS incelemenin operatör 

bağımlı olmasının ve tekrarlanabilirlik oranlarının düşük olmasının bu 

modalitedeki diğer önemli dezavantajlar olduğu ve BT’ nin iyonizan radyasyon ve 

kontrast maddeden kaynaklanan risklerine rağmen öncelikli olarak tercih edilmesi 

gerektiği bildirilmiştir (29). 

 

2.5.3.2. Bilgisayarlı  Tomografi 

 

Helikal ve çok dedektörlü  BT teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde 

günümüzde tek nefes tutmalık sürede, ince kesitlerle optimal renal 

değerlendirmeye olanak tanıyan BT görüntleri elde edilebilmektedir. Bunlarda 

dikkat edilmesi gereken hususlardan biri kontrast sonrası görüntü elde etme 

zamanıdır. Kontrast enjeksiyonundan çok kısa süre sonra renal korteksin yoğun 

şekilde kontrastlandığı, ancak medullanın henüz maksimum opasifikasyona 

ulaşmadığı kortikomedüller faz görüntleri alınırsa küçük lezyonlar bu aşamadaki 

inhomojen renal parankimal boyanma nedeniyle gözden kaçabilir. Ayrıca 

hipovasküler natürdeki renal kitlelerin solid olduklarını gösterebilecek kadar 

kontrast tutabilmeleri için de yeterli zaman tanınmamış olacağından solid ama 

hipovasküler bir renal kitledeki kontrastlanma artışı saptanamayabilir.  Klasik 

olarak prekontrast imajlara göre kontrastlı kesitlerde  en az 10-20 HÜ dansite 

artışı oluyorsa o lezyonun kontrastlandığı, yani solid olduğu kabul edilir (56-58). 

Lezyondan dansite ölçümleri yaparken de her fazda lezyonun aynı noktasından 

ölçümler elde edilmesi önemlidir (29). 
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Renal lezyonlarda dedike bir BT incelemesi gerçekleştiriliyorsa renal 

korteks ve medullanın her ikisinin birlikte boyandığı, ancak henüz renal 

pelvikalisiyel sisteminde süzülmüş kontrast maddenin bulunmadığı, tübüler 

nefrogram fazında (kontrast enjeksiyonundan 90 saniye sonra) görüntüleme 

yapmak özellikle önerilmektedir. Bu fazda, kontrast madde toplayıcı sisteme 

atılmadan önceki tübüler nefrogram fazında görüntlenebilecektir. Renal 

lezyonların tanısında ve karakterizasyonunda en başarılı BT tekniğinin, 

prekontrast, kortikomedüller faz ve nefrogram fazlarından oluşan trifazik 

inceleme olduğu yaygın olarak kabul görmüştür (59). 

Kortikomedüller ve nefrogram fazlarında alınan görüntülerin renal kitle 

tanısındaki duyarlılığı ve özgüllüğünü karşılaştıran Kopka ve ark., sadece KM faz 

görüntülerde en çok 2cm’ in altındaki medüller kistlerin atlandığını, nefrogram 

fazında kitle tespitinin daha başarılı olduğunu göstermiştir (59). Ancak özellikle 

küçük ve tümüyle intrarenal kistlerde, çevre normal renal dokunun yoğun ve 

homojen olarak kontratlanması nedeniyle x- ışınının absorpsiyona uğrayıp 

“yalancı kontrastlanma” ya yol açabilir. Bu yalancı kontrastlanma fenomeni 64 

dedektörlü cihazlarda 16 dedektörlülere göre daha çok görülmekte ve bu etkiyi 

azaltmak için tüp voltajını düşürmek önerilmektedir.  Eğer hala çözümlenemezse, 

MRG ya da ultrasonografi gibi başka modaliteler önerilmelidir (29). 

BT’ de küçük lezyonlarda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da 

parsiyel hacim artefaktıdır (29).  

Bir renal kitlede kontrastlanma o lezyonun vasküler olduğunun göstergesi 

olup renal tümör tanısı için kritiktir (60). Kontrastlanma sadece dokunun intirinsik 

özelliklerine değil, aynı zamanda görüntüleme yapıldığı anda, kan dolaşımındaki 

ve böbrekteki kontrast madde yoğunluğuna da bağlıdır. Bu ise kullanılan kontrast 

maddenin miktarına, enjeksiyon hızına ve tarama zamanına bağlıdır. 1991’ de 

Bosniak ve ark. prekontrast imajlara göre IV kontrast enjeksiyonu sonrasında 

yaklaşık 10 HÜ’ lik bir dansite artışının lezyonda vaskülarite olduğunu göstermek 

için yeterli olduğunu bildirlmiştir (61). Ancak bu dansite artışına tartışmasız 

“farkedilebilir kontrastlanma artışı” olması şartını da eklemişlerdir. Buna göre 

günümüzdeki çok kesitli BT’ ler ile daha düşük mAs değerlerinde gerçekleştirilen 

incelemelerde uzaysal çözünürlük ve kontrast çözünürlüğünde bir miktar kayıp 
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olacağını bu nedenle arada kalınan durumlarda kontrastlanma beklenmeyen safra 

kesesi veya diğer basit özellikteki kistlerde dansite ölçümleri yapılarak  internal 

kontrol yapılmasını ve gerekirse US ya da MRG gibi diğer görüntüleme 

yöntemlerine başvurulmasını önermişlerdir. Renal fonksiyonları sınırda olan, 

daha önce bilinen bir renal tümör nedeniyle opere olup daha sonraki yıllarda uzun 

süre takibe ihtiyacı olan ya da iyotlu kontrast maddeye karşı allerjiye sahip 

olgularda kontrastlı dinamik MRG önerilmektedir (60). Preoperatif olarak 

tümörün yaygınlığını tespitte BT’nin doğruluğu %90’lardadır (10).  

Normal renal korteks ile medullanın kontrastlanmalarının, kontrast 

enjeksiyon hızı 2,3mL/sn iken 47. saniyede kesiştiği gösterilmilştir. Başka bir 

çalışmada enjeksiyon hızı 5mL/sn olduğunda normal renal korteksteki pik 

atenüasyonun 30. saniyede elde edildiği bildirilmiştir (54, 62). 

BT’nin minimal büyümüş metastatik lenf bezlerinin tespitinde ve tümörün 

sefalik olaral inferior vena kava içerisindeki uzanımlarının derecesini tespitte bazı 

kısıtlılıkları bulunmaktadır. 2cm çapta ve daha büyük lenf bezleri hemen daima 

metastatikken, çapları 1 - 2cm arasındakilerde metastaz ya da reaktif hiperplazi 

olabilmektedir, bu nedenle 1- 2 cm çaptaki lenf bezlerinin varlığı cerrahi tedaviye 

engel kabul edilmemektedir (10). 

Bosniak ve ark. BT veya US’ de 1-1,5 cm boyuttaki basit kistlerin ileri 

tetkik ve takibine gerek olmadığını bildirmiştir. Ayrıca, US’ de basit kist kadar 

anekoik olmayan, BT’ de dansitesi su dansitesinden daha yüksek çıkan 

lezyonların küçük renal neoplaziler olabileceklerini, ancak hastanın yaşı 75’ in 

üstündeyse ve/ veya uzun dönem yaşam beklentisini kısıtlayan metastatik kanser, 

ağır kalp hastalığı gibi komorbid durumları varsa bu lezyonların – zaten çoğunun 

proteinöz sıvı içeren komplike kistler olması nedeniyle de - ileri tetkikinin 

gerekmediğini bildirimiştir. Bununla birlikte genç, sağlıklı olgularda 1cm’ den 

büyük kitlelerin natürünün ortaya konması gerektiğini bildirmiştir. Eğer kesin bir 

tanıya ulaşılamıyorsa genel popülasyondaki bu olguların bir yıllık takip sonrası 

kontrolü önerilmiştir. Ancak hastanın renal tümörlere genetik bir yatkınlığı varsa, 

daha önce bir RHK tanısı ve tedavisi öyküsü varsa, bu olguların genel 

popülasyona göre daha yakından takip edilmesi gerektiğini, 1 yıl yerine 6 ay 

arayla radyolojik takibinin önerildiğini  bildirmiştirler. İlk kontrolde lezyonda 
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boyut artışı saptanmazsa bu olgularda 1. yılın sonunda ikinci bir kontrol 

önerilmiştir. RHK nedeniyle elde edilen nefrektomi materyallerinde %6- 20 

olguda aynı böbrekte başka küçük tümör odakları saptanmıştır. Bu nedenle RHK 

nedeniyle parsiyel nefrektomiye gitmiş olguların da aynı böbrekte ya da 

kontralateral tarafta olası ikinci tümör açısından yakın takibi gerekmektedir (60). 

 

2.5.3.3. Manyetik Rezonans Görüntüleme 

 

Renal hücreli karsinomlar MRG’ de normal renal parankime göre değişken 

(hipo- izo-hiperintens) sinyal özelliği göstermektedir. En sık T1 ağırlıklı 

görüntülerde (AG) renal korteks ve medullaya göre ara intensitede, T2 AG’ lerde 

ise hiperintens olarak görüldüğü bildirilmiştir (10). Bununla birlikte yağdan fakir 

AML’ ler ve papiller hücreli RHK’ lar T2 AG’ lerde tipik olarak hipointens 

olarak izlenir. Hem ekstraselüler hem de intraselüler yağı gösterebilen MRG’ de 

sadece makroskopik yağın AML tanısında yeri vardır.Berrak hücreli ve papiller 

hücreli RHK’ ların her ikisinde de mikroskopik yağ görülebildiği bilinmektedir 

(29). Kim ve ark. ayrıca yağdan fakir AML’ lerin diğer renal kitlelerden 

ayrımında double-eko, kimyasal şift, gradient eko MRG’ nin başarılı sonuçlar 

verdiğini bildirmiştir (63).  

Spin eko T1 ve T2 imajlarda parankimden net olarak ayrımı yapılamayan 

tümörlerde postkontrast çalışmalarda lezyon netlikle izlenebilmektedir. 

Postkontrast incelemelerde lezyonun kontrast tuttuğu kalitatif olarak (var ya da 

yok diye) ya da kantitatif olarak (yüzde kontrastlanma) ile gösterilebilir. Yüzde 

kontrastlanma için eşik değer % 15 bulunmuş olup solid renal kitleleri bu eşik 

değere göre tanımlamada  % 94 özgüllük ve % 100 duayrlılık bildirilmiştir (64). 

Dinamik kontrastlı MRG’ de substraksiyon görüntüler minimal kontrastlanma 

gösteren kitlelerde özellikle kullanışlıdır (29). 

 RHK evremesinde BT ve kontrastlı MRG’ nin duyarlılıkları birbirine yakın 

olarak bulunmuştur ( MRG için %74, BT için % 67). Eskiden kontrast nefropatisi 

riskinin BT’ de daha yüksek olması nedeniyle MRG’ nin daha güvenilir bir 

inceleme olduğu düşünülmekteydiyse de günümüzde özellikle glomerüler 

filtrasyon hızının 30mL/ dk’ nın altına düştüğü kronik böbrek yetmeliklik, renal 
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transplantlı, akut renal yetmezlikli olgularda MR kontrastları ile ilişkili nefrojenik 

sistemik fibrozis nedeniyle aynı görüş hakim değildir (29). MRG ile evrelemede 

de BT ile benzer şekilde evre I ve II ayrımında zorlanıldığı, bunun başlıca 

sebeplerinin de  perinefrik yağa mikroskopik invazyonun farkedilememesi, 

inflamatuar değişiklikler ile tümör invazyonunun ayrılamaması, küçük kollateral 

damarların tümör ile infiltre lenfatiklerden ayrımındaki güçlük olduğu 

söylenebilir. 

İnferior vena kavada tümör invazyonu araştırılıyorsa kontrastlı manyetik 

rezonans görüntüleme (MRG), BT’ye üstün olarak bildirilmiştir (10). Lenf nodu 

metastazı için MRG’ de de BT ile benzer kriterler kullanılmaktadır (65). Son 

yıllarda yapılan çalışmalarda dinamik kontrastlı MRG inceleme ile RHK alt 

tiplerini BT’ ye yakın yüksek özgüllük ve duyarlılıkla ayrılabildiğine dair 

sonuçlar bildirilmektedir (66). 

 

2.6. Renal Hücreli Karsinomda Evreleme 

 

Günümüzde RHK’da klinik evreleme için iki sistem kullanılmaktadır : 

Robson Sınıflaması (Tablo 2) ve Union Internationale Contre le Cancer (UICC)’ 

ın TNM sınıflaması (Tablo 3). Ürologların çoğu, ağırlıklı olarak cerrahi bulgulara 

dayanan Robson evrelemesini kullanmaya devam etmektedir (10, 11). Robson 

evrelemesinde kullanılan belirleyicilerden renal kapsüle sınırlılık, perirenal yağa 

penetrasyon, renal ven invazyonu, lenf nodu metastazı önemli prognostik 

faktörlerdir (11).  

TNM sistemi diğer tümörlerin evrelemesinde kullanılan genel prensipleri 

kullanır. Bu sistem Robson evrelemesine göre daha ayrıntılı ve spesifiktir ancak 

aynı zamanda pratik kullanım için daha komplikedir (11). Evre dışındaki 

prognostik belirteçler arasında tümörün histolojik tipi, grade’i, DNA içeriği 

sayılabilir ancak bunlar, tümörün evresine göre ikincil önem arzederler (67). 

1987 ve 1992 yılında ilk kullanılan TNM sınıflamasından sonraki yıllarda 

UICC ve AJCC (American Joint Committee on Cancer) çalışma grupları birlikte 

TNM sınıflamasını revize etmiştir (68). Bu sınıflamada T1 evresi için tümör 

çapının ilk olarak 1992’de 2,5cm’ in altında olması istenirken 1997 
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Tablo 3. Renal Hücreli Karsinomda TNM Evrelemesi 

T – Primer Tümör 

TX   Primer tümör tespit edilememiş 

T0   Primer tümöre ait bir kanıt yok 

T1   Tümör 7 cm veya daha küçük çapta olup böbreğe sınırlıdır. 

      T1a  Tümör 4 cm’ den küçüktür 

      T1b  Tümör 4cm’ den büyük ancak 7 cm’ den küçüktür. 

T2   Tümör 7 cm’den büyük olup böbreğe sınırlıdır. 

T3   Tümör ana venlere, sürrenal beze, perinefrik dokulara Gerota fasyasını      

        geçmeyecek şekilde invazedir. 

       T3a Tümör sürrenal beze ya da perinefrik dokulara invazedir ancak   

               Gerota fasyasını aşmamıştır. 

       T3b Diyaframın altında tümör gros olarak renal ven veya venlere ya da  

              vena   kavaya     uzanır. 

       T3c Tümör gros olarak vena kava içinde diyafragma üstüne uzanır. 

T4   Tümör Gerota fasyasını aşar. (Diyafragma üzerine uzanan kaval  

         trombüs) 

 

N – Bölgesel lenf nodları 

NX  Bölgesel lenf bezleri değerlendirilemiyor. 

N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok. 

N1 Tek bir bölgesel lenf bezinde metastaz var. 

N2 Bölgesel lenf bezlerinde birden fazla metastaz var. 

 

M – Uzak metastaz 

MX   Uzak metastaz değerlendirilemiyor. 

M0    Uzak metastaz yok. 

M1    Uzak metastaz var.   

 

G Histopatolojik Dereceleme 

GX   Diferansiyasyon derecesi tespit edilemiyor. 

G1   İyi diferansiye 
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G2   Orta derecede diferansiyasyon göstermekte. 

G3 – 4 Az diferansiye / andiferansiye 

Evre Gruplaması 

EVRE I                                      T1                     N0                      M0 

EVRE II                                    T2                     N0                      M0 

EVRE III                                   T1                     N1                       M0 

                                                   T2                     N1                      M0 

                                                   T3                   N0, N1                 M0 

EVRE IV                                   T4                   N0, N1                 M0 

                                      Herhangi bir T              N2                      M0 

                                      Herhangi bir T       Herhangi bir N          M1 

 

Bölgesel lenf nodları hiler, abdominal paraaortik ve parakaval lenf 

nodlarıdır. Lateralite N katergorisini etkilemez (68).  

Tek başına prognozu belirlemede etkili bulunmamıştır. Ancak tümör boyutu 

ile uzak metastaz gelişmesi arasında net bir ilişki olduğu gösterilmiş olup dolaylı 

olarak, büyük boyutlu tümörlerin kötü prognozlu olması sonucu elde edilmiştir. 
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(15). Şüpheli her kompleks kistik ya da solid renal kitleye kontrastlı BT ya da 

MRG inceleme yapılması önerilmektedir (74). 

Hematüri ile başvuran renal kitleli olguların büyük kısmında altta yatan 

patoloji RHK’dır. Kollarik ve ark. 4cm’ den küçük solid kontrastlanan 

lezyonların, tipik AML, Bosniak II, IIF, III ve IV kistlerin yaklaşık 4 yıllık 

takiplerinde benzer büyüme paternleri saptamış olup boyut takibine göre klinik 

olarak benign-malign ayrımı yapmada yanılgılar olabileceğini bildirmiştir (75). 

Bununla birlikte tüm renal kortikal tümörlerin yaklaşık %80’i malign olmakla 

birlikte tüm malign renal kitlelerde aktif büyüme görülmemektedir. Büyüme ve 

progresyon göstermeyen tümörlerde metastaz riski de beklenenden düşüktür.  

 

2.7.1. Kistik Renal Kitleler 

Çoğu zaman renal kistler ultrasonografik inceleme sırasında tesadüfi olarak 

saptanır (15). 50 yaş üstü normal popülasyonun hemen yarısında görülen basit 

renal kistler, yuvarlak veya oval şekilli, ultrasonografide internal ekodan yoksun, 

çevre parankimden ince ve düzgün duvarla ayrılan ve arka duvarında akustik 

güçlenme görülen kistlerdir (15, 43). Ultrasonografide basit kist tanısı alan 

asemptomatik olgulara ileri tetkik yapılması gerekmemektedir (15, 60). Bir 

çalışmada renal parankimal kitlelerin ultrasonografi ile tespitinin duyarlılığı %79 

olarak bulunmuştur. Tüm renal kistik lezyonların yaklaşık %8 kadarı basit kist ya 

da kistik renal kitle kriterlerine kesin olarak uymamakta ve cerrahi müdehale veya 

yakın takip gerektirecek kistik renal lezyonların tespiti zaman zaman oldukça zor 

olabilmektedir (43). Ultrasonografi ile vizualizasyon yetersiz ise, kalsifikasyonlar, 

septa veya altta yatabilecek bir maligniteyi gizleyebilecek multipl kist varlığı söz 

konusu ise kontrastlı renal BT’ ye başvurulmalıdır. Renal parankimal lezyonların 

tespitinde BT’nin duyarlılığı %94 olarak bulunmuştur (15). 

Kistik renal kitlelerde, kistin komplike ya da basit olma özelliklerine göre 

tanımlanmış, klinik yaklaşımı belirlemede önemli olan Bosniak sınıflaması 

kullanılmaktadır (56).  

Erişkinlerde ince duvar ve septalı, solid komponenti olmayan kistik 

tümörlerin ayırıcı tanısında multiloküler kistik nefroma, multiloküler kistik RHK, 

ve nadir görülen renal pelvisin kistik hamartomu yer alır (5). Ancak bu tümörlerin 
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gros görüntüleri benzer olup preoperatif görüntüleme yöntemleri ile ayrımları 

mümkün değildir (5).  

Renal kistlerde genellikle kanama veya enfeksiyon gibi patolojik değişiklikler 

görülür (76). Malign ve benign RHK’nın de novo olarak uni- veya multiloküler 

olarak kistik bir büyüme paterni olabilecceği gibi, RHK içinde nekroz ve kistik 

dejenerasyon da hiç nadir değildir. Kompleks renal kistlerin tanısı ve bunlara 

klinik yaklaşım için Bosniak’ın tanımladığı sınıflamada kistin kategorisi arttıkça, 

RHK insidansı da artmaktadır (76).  

 

2.7.1.1.  BT ile Kistik Lezyonlarda Benign- Malign Ayrımı 

 

1986’ da Bosniak, renal kistik lezyonlarda malign –benign özellikleri 

ayırmada klinik ve radyolojik kullanımı olan kistik renal kitlelerin tanımlanması 

için klasik sınıflamasında dört gruplu bir sınıflama geliştirdi (56).  Bu sistem, 

lezyonların malignite potansiyellerine göre, BT’deki yoğunlukları ve diğer yapısal 

özelliklerine dayanmaktadır (15, 56). 

Temel olarak cerrahi gerektiren ve cerrahi gerektirmeyen olarak iki ana 

gruba indirgenen kistik renal lezyonlarda kategori I olarak tanımlanan kistler 

belirli bir semptom ya da bulgu vermedikleri sürece ileri tetkik ya da takip 

gerektirmeyen basit kistlerdir (15). Bunlar BT’de ince duvarlı, kontrastlanma 

göstermeyen homojen su dansitesinde (+20 ile -20 HÜ arasında yoğunluktaki) 

lezyonlar olarak görülür (15, 56, 76) 

 Kategori II kistler de benign kistlerdir. Bunlar, geçirilmiş enfeksiyon ya da 

kanamaya bağlı daha komplike kistlerdir ve Bosniak bunlara takip önermemiş 

olsa da çok düşük ihtimalli de olsa gelişebilecek RHK ihtimali nedeniyle 

radyolojik takipleri uygun olabilir. Görüntülemede bu kistlerde bir iki adet 

1mm’den ince, kontrastlanma göstermeyen septa, duvar ya da septası üzerinde 

ince minimal kalsifikasyon görülebilir ya da içerdiği kanama, proteinöz veya 

kolloidal materyal nedeniyle hiperdens (50-90 HÜ) kistler olarak izlenebilirler. 

Uzun çapları 3cm’i geçmemelidir (15). Kategori III’ de yer alan kistler natürü 

belirsiz kistlerdir ve %50-59 kadar malignite riski taşırlar. Bu sebeple bunlarda 

cerrahi eksplorasyon endikasyonu vardır (76, 77). Bunlar BT’de daha yaygın, 
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irregüler kalsifikasyon, 1mm’ den kalın veya irregüler septa ya da multiseptat bir 

yapı gösterebilirler.  

Kategori  IV’ de yer alan kistler ise malign olarak kabul edilir ve bunların 

irregüler kalın duvarları veya solid komponentleri, kontrastlanan duvar ya da 

septası veya solid elemanları vardır, heterojen yapıya sahiptirler (15, 56, 76). 

Ancak bu sınıflamada II ve III. kategoriler arasındaki örtüşemeler nedeniyle 

1997 yılında Bosniak, ilk sınıflamasını revize ederek yeni bir ara grup eklediği 

revize Bosniak sınıflamasını yayınladı (tablo 5) (56, 78). Eğer hala şüphe söz 

konusuysa lezyonu kategori III olarak tanımlamak cerrahi ekpolarasyona 

göndermek gerektiğini, kategori II’deki lezyonların 6 ay ve 1 yıllık aralıklarla 

takip edilmesi gerektiğini söylemiştir . Bu sürenin sonunda lezyon stabil kalıyorsa 

benign olarak sınıflamanın uygun olacağını belirtmiştir (78).   

Hiperdens renal kistler (>30 HÜ), 3cm’ den küçük, renal konturdan dışarıya 

doğru protrüde, yuvarlak şekilli ve iyi sınırlı, homojen iç yapısına sahip ve 

kontrastlanma göstermediği sürece bu kistleri de kategori II, aksi takdirde 

kategori IIF olarak sınıflandırmak gerektiğini bildirmiştir (78, 79). Başka bir 

sebeple gerçekleştirilen rutin IV kontrastlı bir BT incelemede, prekontrast imajlar 

elde edilmemişken, insidental olarak  hiperdens bir renal lezyon saptanması 

halinde Macari ve Bosniak 15. dakikada elde edilen geç görüntülerde lezyonda 

dansite düşüşü saptanırsa bunun vasküler bir renal kitle olduğunun 

söylenebileceğini bildirmişlerdir (80). 

Kistlerdeki kalsifikasyonun eskiden düşünüldüğü kadar önemli olmadığı, 

kontrastlanan komponenti bulunmadığı sürece cidar kalsifikasyonu gösteren 

kistlerin takip edilebileceği bildirilmiştir (78).   Kategori II ve III’ te ciddi 

gözlemciler arası değişkenlik söz konusudur ve radyoloğun tecrübesine doğrudan 

bağlıdır ancak kontrastlanan nodüler ya da septal komponentin bulunması 

malignite olasılığını belirlemede en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip bulgu 

olarak bildirilmiştir (43, 81). Bosniak kist sınıflaması dikkate alınarak yapılan 

çalışmaların çoğunda kategori I ve II’ ye giren lezyonlar benign olarak bulunsa da 

bazı çalışmalarda bunlar arasında da malign olanlar çıktığı saptanmıştır (57, 82, 

83).  Bununla birlikte, Curry ve ark.’ nın çalışmasında 116 renal kistten kategori I 
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ve II olarak sınıflananlardan hiçbirinde malignite bildirlmemiş, kategori III’ e 

giren lezyonlardan % 59’ u malign çıkmıştır  (77)   

 

Tablo 5. Renal Kistlerde Bosniak Sınıflaması. 

Bosniak 

Sınıfı  

Özellikleri 

I Basit benign kist, septa, kalsifikasyon veya solid komponent içermeyen saç 

teli kadar ince duvarlı, kontrast sonrası opasifiye olmayan ve su dansitesinde 

ölçülen kistler 

II Birkaç saç teli kalınlığında septa içerebilen, duvar ya da septasında ince 

kalsifikasyonlar gösterebilen, 3cm’ den küçük,  homojen atenüasyonlu ve 

kontrastlanmayan, keskin sınırlı benign kistler 

IIF Saç teli kalınlığında daha fazla sayıda septa içerebilen, bu septa ya da benzer 

incelikteki duvarında minimal kontrastlanma ya da kalınlaşma seçilebilen 

kistler  

III Natürü belirsiz kistik kitleler, kalın, kontrastlanan irregüler duvar veya 

septaya sahip kistler 

IV Aşikar olarak malign, kontrastlanan yumuşak doku komponentine sahip 

kistik renal kitleler 

 

RHK’ nın tanı ve evrelemesinde güvenilir olsa da kistik lezyonların tanı ve 

karakterizasyonunda MRG’ nin güvenilirliği daha düşük olarak bildirilmiştir (43). 

Preoperatif kist aspirasyonunu tanısal değeri kısıtlıdır. Sitolojik 

incelemedeki negatif bulgu, kanserli odağın spesimenin uzak bir yerinde olması 

ya da nekrotik materyal elde edilmesi ihtimalleri yüzünde malignite olasılığı kesin 

olarak ortadan kaldırmaz. Ayrıca multiloküle vasıftaki kistlerde her bir loküle tek 

tek ulaşılamayacağı için ponksiyon uygulanamaz (76). Biyopside %6,6 minör ve 

% 6,4 majör komplikasyon oranı söz konusudur perkütan renal biyopsiye bağlı 

ölüm de bildirilmiştir (84). 

Higgins ve ark. insidental renal kistlere klinik yaklaşım olarak şekil 1’ deki 

akış çizelgesini önermektedir  (15): 
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Şekil 1. İnsidental Renal Kistlere Klinik Yaklaşımda Akış Çizelgesi. 

 

BT taraması ya da US incelemede insidental olarak farkedilen renal kitle  

 

                             Hasta semptomatik mi? 

 

 

Evet                                                                  Hayır 

                  

Renal BT ve ürolojik inceleme               Kitlenin Bosniak sınıflaması  

                                                                  nedir? 

 

 

 

 

 

         Kategori I              Kategori II              Kategori III            Kategori IV 

           Basit kist                Olası benign            Natürü belirsiz         Olası malign 

                         kist                         kistik lezyon            kistik kitle           

 

2.7.2.  Solid Renal Kitleler 

 

Bir renal kitle içinde yağ doku bulunması hemen daima anjiyomiyolipom 

için tipiktir  (31, 32). Yağ içerebilecek diğer renal tümörlerden liposarkomların 

anjiyomiyolipomlardan ayrımında, anjiografide hipovasküler iken, AML’ların 

oldukça vasküler bir yapıya sahip olmaları ve karakteristik mikroanevrizmalar 

içermelerinden faydalanılmıştır (31).  

Çok nadir olmakla birlikte anjiyomyolipomada da tümörün inferior vena kavaya 

uzanımı literatürde bildirilmiştir (31, 32). Ultrasonografide renal 

anjiyomiyolipomlar tipik olarak içerdikleri yağ komponenti ve farklı natürdeki 

dokuların oluşturduğu ara yüzler nedeniyle ekojenik kitleler şeklinde izlenirler 

(31). 
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2.7.3. Kontrastlanma Derecesi 

 

Renal tümörlerin heterojen iç yapısı nedeniyle kontrastlı çalışmalarda 

lezyonların dansite  ölçümlerinde küçük ROI ile en yoğun opaklaştığı 

komponentinden ölçüm yapılması önerilmektedir. Tümörün kistik- nekrotik 

komponentlerinin neden olacağı parsiyel hacim ortalama artefaktları bu sayede 

azaltılabilir (5). 

Renal kortikal kitlelerde tümör tipinin belirlenmesinde, özellikle de berrak 

hücreli tipin papiller RHK’ dan ayrımında, değişik çalışamalarda ortaya konan en 

tutarlı bulgu kitlenin kontrastlanma derecesidir (5, 38, 45, 49, 85). Bu konudaki 

ilk yayınlarda BT ile solid renal kitlelerde tümörün alt tipinin belirlenmesinde 

kısıtlılıklar olduğu bulunsa da 3cm ve üstü tümörlerde berrak hücreli RHK ile 

berrak hücre dışı RHK’ nın ayrımının mümkün olduğu ilk yıllardaki çalışmalarda 

da bildirilmiştir (86). 

Renal kortikal tümörler arasında en zayıf kontrastlanan tip papiller 

karsinomdur (5). Onkositom ile berrak hücreli karsinomada kontrastlanma 

dereceleri benzerlikler gösterdiğinden dinamik BT inceleme ile ayrımlarının 

yapılması çok güçtür. Nefrogram fazında ise değişik histolojik alt tiplerin 

kontrastlanma dereceleri arasında örtüşme söz konusudur (5). 

 

2.8. Renal Hücreli Karsinom Evrelemesinde Görüntüleme 

 

Renal hücreli karsinom evrelemesi amacıyla gerçekleştirilen her 

görüntüleme yönteminin sonucunda aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 

- Tümörün boyutu 

- Tümör ile normal parankimin ara yüzü 

- Perinefrik tümöral uzanım varlığı 

- Lokal ve bölgesel lenfadenopati 

- Venöz invazyon ve varsa bunun yaygınlığı 

- Komşu organlara yayılım  

- Sürrenal bez tutulumu 

- Lokal ya da uzak metastaz varlığı (11) 
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MRG de evreleme için giderek daha yaygın kullanım bulmakta ve en az BT 

kadar doğruluk oranına sahip olduğu görülmektedir. US, RHK evrelemesinde 

kullanılabilmekteyse de genellikle barsak gazının neden olduğu artefaktlar renal 

vasküler yapıların, vena kavanın ve retroperitonun optimal değerlendirilmesini 

kısıtlamaktadır (11). 

 

2.8.1. Renal Hücreli Karsinomda BT  ile Evreleme 

 

2.8.1.1. Teknik 

 

Helikal ve çok kesitli BT cihazları ile tanıda  ve evrelemede, duyarlılığı 

arttırmak için kullanılacak optimal çekim protokolü önemlidir. İntravenöz 

kontrast madde enjeksiyonundan sonraki 25-70 saniyede elde edilen görüntüler 

kortikal boyanmayı gösterir ancak bu aşamada medüller boyanma henüz yeterli 

değildir (kortikomedüller faz). 100-120. saniyelerde elde edilen görüntülerde 

homojen renal boyanma saptanabilir (nefrogram fazı). Kontrast enjeksiyonundan 

sonraki 3.-5. dakikalarda elde edilen görüntüler ise pelvikalisiyel boyanmayı 

gösterir (ekstretuar faz). Renal parankimal kitlelerin optimal görüntülenmesi için 

hem kortikomedüller hem de nefrografik fazların alınması önerilmektedir. 

 Kitlenin en iyi şekilde karakterizasyonu için nefrogram fazının, 

kortikomedüller faza göre daha duyarlı olduğu bildirilmiş olsa da her iki fazın 

birlikte kullanılması ile en iyi karakterizasyon mümkündür (11).  

Çalışmalarda önerilen BT tekniği, 5mm kollimasyon ile prekonrast tarama 

yaptıktan sonra, 2-3mL/s hızla 100- 150 mL noniyonik kontrast madde 

kullanılmasını takiben 40-50.saniyede (renal venler optimal olarak dolduğunda ), 

aşağıdan yukarıya doğru 5mm kollimasyonla böbrekleri taramakla devam eder. 

Bundan sonra 90-100. saniyelerde, karaciğeri de içerecek şekilde yukarından 

aşağıya doğru 5mm aralıklarla nefrogram fazı görüntüleri elde edilir (11).   

Nefrografik fazın BT ile kitle tanısı konmasında kortikomedüller faz 

görüntülere göre daha başarılı sonuçlar verdiği değişik çalışmalarda bildirilmiştir 

(29, 45). 
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Henüz optimal BT tekniği üzerinde tam bir konsensus oluşmamış olsa da 

genel olarak kabul gören en temel inceleme olan prekontrast, kortikomedüller ve 

nefrogram faz çalışmasına ek olarak günümüzde gittikçe yaygınlaşan, kontrast 

enjeksiyonunu takibeden 10-15. dakikada elde edilen ürografi fazı çalışmalar da 

önem kazanmaktadır.  

 

2.8.1.2.  Perinefrik Yayılım (Evre I ve Evre II’nin  

                          Karşılaştırılması) 

 

BT’de Robson evre I tümörlerde (T1-T2) komşu perinefrik yağ doku ve 

renal fasya tamamen normal olarak görülür. Evre II (T3a) tümörler perinefrik yağ 

dokuya uzanımı olan kitlelerdir. Bu yayılımın en spesifik göstergesi perinefrik 

yağ doku içinde en az 1 cm çapta ölçülen kitle varlığıdır. Bu bulgunun özgüllüğü, 

evre II (T3a) kitleler için %98 olsa bile duyarlılığı sadece %46’ dır, çünkü 

perinefrik yağ dokuya uzanan kitlelerin çoğunda görülmeyebilir. Renal kapsüler 

invazyona BT ile karar vermek güç olabilir. BT’de görülebilecek bazı ipuçları, 

belirsiz tümör kenarı, renal konturda bulanıklık, perirenal fasyada kalınlaşma, 

perinefrik alana doğru ilerleyen ince, ağsı dansiteler şeklinde görülen yumuşak 

dokudur. Evre I ( T1-T2) olguların yaklaşık %50’ sinde yanlış pozitif sonuçlar 

görülebilmekte, çünkü perirenal çizgilenme ve fasyada kalınlaşma perinefrik 

tümör olmaksızın da perinefrik ödem, yağ nekrozu veya geçirilmiş inflamasyon, 

taş hastalığı gibi nedenlere ikincil olabilecek fibrozise bağlı da görülebilir (11).  

Preoperatif BT’ de ipsilateral sürrenal tutulumu yoksa bile üst pol 

lezyonlarında renal vende tümör trombüsü ya da primer kitlenin çapının 7cm’ den 

fazla olması söz konusuysa cerrahi olarak sürrenal bezin de eksizyonu 

gerekmektedir (29). 

Spontan renal veya perirenal kanamaların %60’ı renal tümörler nedeniyle 

gelişmekte olup perirenal boşluktaki kan kapsül dışına uzanımı gizleyebileceği 

gibi, bunu taklit de edebilir. Kontrastlanmayan vasküler kollateraller de perinefrik 

yumuşak doku nodülleriyle karıştırılabilir. Jeneralize, uniform bir 

kalınlaşmadansa, Gerota fasyasında, tümör ile devamlılık halindeki fokal 

kalınlaşma invazyon için daha güvenilir bir belirteçtir. Yakın zamana kadar evre 
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II (T3a) tümörlerin tespitinde BT’nin duyarlılığı %44- 50 arasındayken, çok 

kesitli BT cihazları kullanarak 1 mm kollimasyonla elde edilen görüntülerle bu 

oran %96’ lara kadar yükselmiştir (11).  

 

2.8.1.3. Venöz İnvazyon (Evre III) 

 

RHK için gerçekleştirilen görüntüleme işlemlerinde venöz invazyonun 

varlığı kadar, nereye dek tümör uzanımı olduğunun da belirlenmesi 

gerekmektedir. RHK’da venöz tutulumun tespitinde spiral BT’nin duyarlılığı 

%85, özgüllüğü %98, doğruluğu %96 olarak bildirilmiştir (11). BT’de tümörün 

venöz invazyonuna ait en önemli bulgu kontrastlı çalışmada, renal ven ya da 

IVK’da persistan dolum defekti görülmesidir. Tümör trombüsünün uzandığı 

görülmeksizin BT’de sadece ipsilateral renal vende genişleme olması venöz 

tümör invazyonunun güvenilir bir bulgusu değildir. Tek başına bu bulguya 

bakıldığında %65 yanlış pozitiflik ve %90 yanlış negatiflik bildirilmiştir. Bunun 

sebebi, çoğu RHK’ un hipervasküler olup ipsilateral böbreğe gelen kan akımını 

arttırması ve doğal olarak aynı taraf renal vende dolgunluk görülmesidir. Bunun 

tersi olarak, her tümör trombüsü, renal vende genişlemeye neden olmayabilir.  

Renal venin daha kısa ve düz seyir gösterdiği sağ tarafta tümör trombüsünü 

tanımak sola göre daha zor olabilir. Özellikle alt ekstremitelerden gelen opaksız 

kanın neden olduğu türbülant akıma bağlı olarak renal vende ve IVK’ da yalancı 

dolum defektleri gözlenebilir (11). Bifazik görüntüleme ile bu hata genellikle 

engellenir. BT’de damar içindeki tümör trombüsü ile, sıradan pıhtının ayrımı 

oldukça güç olabilir, fakat bu, hastanın tedavi yaklaşımını değiştirmez. Bu ikisini 

ayırmada en güvenilir bulgu tümör içinde neovaskülarite görülmesidir ancak her 

olguda rastllanmayabilir, IVK duvarının malign infiltrasyonuna BT ile de 

güvenilirlikle karar verilemeyebilir  (11).  

 

2.8.1.4.  Lenf Bezleri 

 

Genelde intrarenal pleksustan gelen 4 ya da 5 trunkuslu toplayıcı lenfatik 

kanal birleşerek renal ven trasesini izler ve ipsilateral paraaortik lenf bezlerinde 
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sonlanır. Lateral aortik lenf nodlarının efferent kanalları karşı tarafa ilerler ve 

sisterna şilide sonlanan lomber trunkusu oluşturur. Ancak doğrudan torasik duktus 

ile bağlantılar olabilir. Özellikle sağ tarafta, tanı anında görülebilen mediastinal ve 

hiler lenfadenopatiler bu drenaj yoluyla gelişir (11). Lenfadenopati varlığı hastalık 

evresini Robson evre III veya TNM sisteminde göre N1-N2 yapar. Tüm kesitsel 

görüntüleme modaliteleri gibi BT’de de lenf nodu tutulumu kriteri olarak lenf 

bezinde boyut artışına bakılır. RHK’da lenf bezlerinde boyut kriteri ile tutuluma 

bakılmasının iyi bilinen kısıtlılıkları vardır. Normalin üst sınırı olarak 1cm çap 

kriter alındığında, reaktif hiperplazi ve diğer benign sebeplerle büyümüş lenf 

bezlerine bağlı %43’e dek yanlış pozitif sonuçlar saptanmıştır. Bununla birlikte 2 

cm veya daha büyük çaplı lenf bezleri hemen daima metastatiktir. Sadece 

mikroskopik tümör infiltrasyonuna bağlı mikrometastazlı lenf bezlerinin neden 

olduğu yanlış negatiflik oranı %4- 5 civarında bulunmuştur (11, 29). BT 

evrelemesinde lenf nodu tutulumunun genel doğruluk oranı % 83- 89 civarında, 

patolojik lenf bezi kriteri olarak kısa çapın 1cm alındığı durumda ise duyarlılık ve 

özgüllük sırasıyla %88 ve % 83 olarak bulunmuştur (29). 

 

2.8.1.5. Evre IV (T4), M1 Hastalık 

 

BT evre IV hastalığın tanısında başarılıdır. Tümörün çevre kaslar olan 

diyafram, psoas, kuardatus lumborum veya erektör spina kaslara invazyonu 

kolaylıkla farkedilebilir. Karşı böbrekte hastalık varlığı, veya sürrenal bez 

tutulumu, ayrıca kolon, karaciğer, dalak, pankreas invazyonu saptanabilir. Tümör 

dokusu ile çevredeki organların arasındaki yağ doku düzlemlerinin kaybı, tek 

başına tümör invazyonu bulgusu olmayabilir. Tutulan organda dansite değişikliği 

ya da boyut artışı olmadan, yağ doku düzleminin silinmesi, kesin invazyon 

bulgusu olarak kabul edilmemelidir (11). Uzak metastazları tespit etmede ( M1 

hastalıkta) BT ideal metoddur. Sürrenal metastazlar evre IV hastalığın tek bulgusu 

olabilir. İpsilateral sürrenal bezde tutulum tanısında BT’nin duyarlılığı %100’e 

yakındır, ancak özgüllüğü % 76 civarındadır (11). BT ile sürrenal metastaz ile 

benign sürrenal adenom ayrımında sorun yaşanabilir (11). Karaciğer metastazları 

hipervasküler olma eğiliminde olup intravenöz kontrast enjeksiyonu sonrası 
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boyanma gösterir. İnferior vena kava invazyonu karaciğerde metastaz varlığına 

karar vermede güçlük yaratabilen Budd- Chiari sendromuna neden olabilir. 

RHK’ya bağlı metastatik hastalıkta en sık akciğerler tutulur. Otopside 

vakaların %50-60’ ında akciğer metastazı tespit edilmiştir. Abdomende yaygın 

hastalığı olan ve özellikle IVK invazyonu bulunan olgularda, böbreğe sınırlı 

olgulara göre akciğer metastazı çok daha fazla görülmektedir. Akciğer 

metastazının doğru tespiti kritik öneme sahiptir çünkü soliter akciğer metastazının 

rezeksiyonu ile 5 yıllık sağ kalımda%32’den % 56’ ya yükseliş saptanmıştır. Bu 

nedenle cerrahi planlanan tüm olgularda akciğerlerin de BT ile taranması 

önerilmektedir. BT’nin evre IV hastalığın tanısındaki duyarlılığı %98, özgüllüğü 

% 99 olarak bulunmuştur (11). 

 

2.8.2. Renal Hücreli Karsinomda MRG ile Evreleme 

 

1980’ li yıllardaki çalışmalardan beri BT ve MRG’ nin renal kitlelerin 

preoperatif evrelemesinde birbirlerine yakın duyarlılık ve özgüllükleri 

bulunmaktadır (65).   

Teknik olarak renal kitleye yönelik ideal bir abdomen MR incelemesinde 

önerilen sekanslar, kontrastsız T1 ağırlıklı görüntüler, T2 ağırlıklı single-shot fast 

spin eko imajlar, ardından kontrastlı yağ baskılı T1 imajlar ile koronal nefes 

tutmalı, ekskretuar faz görüntüleridir. Kontrastsız T1 AG’ lerde hiperintens olarak 

izlenen yağ içeriği tanınabilirken, T2 AG’ lerde genel anatomi, toplayıcı sistem 

patolojileri ve kistler tanınabilir. Kontrastlı imajlarda renal kitlenin 

kontrastlanması saptanır. BT ile benzer şekilde kontrastlı yağ bakılı T1 AG’lerin 

yine kortikomedüller ve nefrogram fazlarında elde edilmesi önerilmektedir. MR 

ürografi fazı için diüretiklerle kombinasyon ya da intravenöz hidrasyon 

uygulanabilir (29).  
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2.9. TEDAVİ 

2.9.1. Cerrahi Tedavi 

2.9.1.1.  Radikal Nefrektomi 

 

Renal hücreli karsinomda cerrahi rezeksiyon, tedavide mihenk taşıdır. 

Genellikle tercih edilen cerrahi yöntem olan radikal nefrektomide, böbrekle 

birlikte perirenal yağ doku ve ipsilateral sürrenal bez çıkarılır (10, 65). Radikal 

nefrektomide perinefrik yağ doku ve Gerota fasyasının da çıkarılması rutin bir 

işlem olduğu için evre I ve evre II (T1 veya T3a) ayrımının kesin olarak yapılması 

mutlak bir gereklilik olmamaktadır. Ancak düşük grade ve evreli küçük tümörlü 

olgularda nefron koruyucu cerrahi ya da tümör enükleasyonu uygulanacaksa evre 

I ve evre II hastalığın ayrımın yapılması kritiktir (11).  

İpsilateral sürrenal bez tutulumunun insidansı  %4- 6’ dır ve çoğu zaman üst 

pol kitlesinin doğrudan lokal yayılımı yoluyla ya da ileri lokal veya metastatik 

hastalıkta invaze olur. Sürrenalektominin hastaların %0,5’inden azında küre 

katlısı olduğu tahmin edilmektedir. Preoperatif BT’de sürrenal tutulum tespit 

edilebildiği için sürrenalektominin, sadece büyük üst pol lezyonu olan olgularda 

ve anormal sürrenal bez varlığında ve üst poldeki kitlede eşlik eden renal ven 

trombozu varsa tercih edilebilir(10, 11, 29).  

Lenfadenektominin yaygınlığı ve yararı tartışmalıdır. Bazı cerrahlar rutin 

olarak aortokaval lenf nodu disseksiyonunu önermekteyse de bunun sağkalıma 

önemli katkısı gösterilememiştir. Bölgesel lenf nodlarının tümör yayılımını 

durdurmaya karşı etkili bir bariyer olmadığı ve lenf nodu tutulumu olan olguların 

%50’sinden fazlasında uzak metastaz da görülebildiği bildirilmiştir (11). %10 -20 

olguda klinik olarak tespit edilebilen uzak metastaz yokken cerrahide lenf nodu 

metastazı bulunur.  Bu olguların hemen tamamı daha sonraki takiplerinde 

lenfadenektomiye rağmen uzak metastaz ile relaps gösterir.  

 

2.9.1.2. Nefron Koruyucu Cerrahi 

 

Nefron koruyucu cerrahi, diğer adıyla “parsiyel nefrektomi” bilateral renal 

tümörü olan olgularda, anatomik ya da fonksiyonel olarak soliter böbrekli 
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olgularda “mutlak” endikasyona sahiptir. Nefron koruyucu cerrahinin “rölatif” 

endikasyonu, kontralateral böbreğin hipertansiyon ya da diyabetus mellitus gibi 

bir hastalık tarafından tehdit altında olmasıdır. Parsiyel rezeksiyonlu böbreklerde 

lokal nüks oranı %4-10 arasındadır (10). Ancak buna rağmen bu olguların toplam 

sağ kalımı aynı evredeki radikal nefrektomize olgular ile benzer bulunmuştur 

(10). 

“Elektif” bir endikasyon olarak günümüzde daha erken ve küçük boyutlarda 

farkedilen renal tümörlü olgularda, kontralateral böbrek normal olsa da, gittikçe 

daha sık olarak tercih edilmektedir (10, 87).  Bu yöntemdeki başlıca çekince, 

rezidü parankimde farkedilmeyen ya da gözden kaçan multifokal ya da lokal 

kitlelerin atlanmasıdır. Bununla birlikte, seçilmiş küçük boyutlu, soliter tümörlü 

olgularda, lokal nüks oranı, radikal nefrektomi sonrası kontralateral böbrekte 

tümör gelişimi riskine eşit ve  %2’den azdır (10). 1998 yılındaki oranı % 5 iken 

2003’ te % 21,2 oranında tercih edilen ve gittikçe de  daha yaygın olarak 

uygulanan nefron koruyucu cerrahinin, günümüzde 4-7 cm arasındaki kitlelerde 

de gerçekleştirilebildiği ve bu nefrektomi materyallerinin % 20-30’ unun 

patolojisinin benign olduğu bildirilmiştir. Özellikle genç ve diğer yönlerden 

sağlıklı bireylerde takip yerine parsiyel nefrektominin tercih edilmesi 

önerilmektedir (87) .  

 

2.9.1.3. Vena Kava Tutulumunda Cerrahi Tedavi 

 

Renal hücreli karsinom, renal veni, vena kavayı ve bazen de atriyumu 

invaze etme eğilimine sahiptir (10). İlk tanıda renal ven invazyonu %20, IVK 

invazyonu %5-10 olguda görülmektedir (11). Preoperatif olarak RHK’da tümörün 

venöz uzanımını doğru olarak tespit etmek, uygun cerrahi tekniği planlamak 

açısından kritik öneme sahiptir (11, 65). Sadece renal vene uzanan tümörün 

cerrahisinde embolizasyonu engellemek için renal ven ligasyonu yeterli iken, IVK 

tutulumu varsa abdomende orta hat insizyonu ile IVK’nın geniş ekspolarasyonu 

yoluyla trombektomi ve/ veya venöz greftler gerekebilmektedir (11, 65). Tümör 

trombüslerinin %40’ ı intrahepatiktir ve tümörün hepatik seviyenin üzerinde 

devam edip etmediği vital bir bilgidir (11). Hepatik venlerin ötesine vena kava 
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boyunca ilerlemiş tümörün eksizyonunda  kardiyopulmoner by pass cerrahisi 

kullanılmalıdır (10, 11, 65). 

 

2.9.1.4. Metastazlı Olgularda Cerrahi 

 

Seçilmiş metatatik RHK’lu olgularda hayat kalitesini arttırmak ve lokal 

semptomları azaltmak için nefrektomi uygulanabilir. Ayrıca soliter metastazı olan 

olgularda, özellikle izole kemik metastazı söz konusu ise, bunun da eksizyonu 

endike olup bu olgularda% 25-35’ e varan 5 yıllık sağ kalım oranları 

bildirilmiştir. Yine de ilk tanıda soliter metastazı olan olgularda, tümör ve 

metastazı agresif olarak çıkarılsa da uzun dönem sağ kalımı genellikle düşüktür 

(10, 11).  

2.9.2. Medikal Tedavi  

 

İleri evre hastalıkta sistemik tedavide hormon tedavisi ya da 

kemoterapinin RHK üzerinde etkisi çok az ya da hiçtir. En çok çalışılmış 

kemotöropatik ilaçlar vinblastin ve floksuridindir (10).  

Nefrektomi sonrası geç dönemde relaps görülmesi, sistemik tedavi 

olmaksızın uzun süreli stabil hastalık ve nadir olsa da görülebilen spontan 

regresyon, konağa ait immün yanıtın tümörün davranışını etkileyebildiğini 

göstermiş ve bunun üzerine immün sistem modüle edici interferon ve interlökin 

tedavileri RHK tedavisinde yer bulmaya başlamıştır. Özellikle nefrektomize, 

akciğer metastazlı hastalarda en iyi yanıtlar alınmıştır. Vasküler geçirgenliği 

arttırması,  interlökin tedavisinin ciddi yan etkisidir. Bu tedaviye bağlı %4 ölüm 

bildirilmiştir. Ancak bu tedavilerin yan etkilerinin yanı sıra hiçbirinde iki yıldan 

daha uzun süreli kalıcı tedavi yanıtı elde edilememiştrir. Gen tedavisi, sitokinler 

ve retinoidlerle yepılan yeni çalışmalar labaratuvar ortamında başarılı sonuçlar 

vermekte olup, daha etkili tedaviler üzerinde çalışılmaktadır (10).   

 

2.10. Tümörün Histolojik Tiplendirmesinde Radyoloji ve Prognoz 

 Tümörün kesin tipinin görüntüleme metodlarıyla doğru olarak 

belirlenebilmesi, en uygun tedavi şekline karar vermenin yanı sıra, tümörün nüks 
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olasılığının tahmini, uygun bir takip protokolü belirlenmesi gibi faydalar 

getirmektedir. RHK’da tümörün alt tiplerinin, metastatik potansiyel, hastalığın 

prognozu ve 5 yıllık sağ kalımda dramatik etkileri söz konusu olup bu alt tiplerin 

preoperatif olarak tespit edilebilmesi takip ve tedavide büyük kolaylıklar 

getirecektir (24, 38).  

BT tekniği olarak kontrastsız görüntüleri takiben alınan kortikomedüller, 

nefrogram ve ekskresyon faz görüntülerinin hepsinin ya da bazılarının birlikte 

değerlendirildiği multifazik dinamik incelemelerle yapılan çalışmalarda alt 

tiplerin preoperatif olarak tanısında, özellikle küçük tümörlerde anlamlı sonuçlar 

bildirilmiştir (38, 54, 59, 88-91).   

 Renal hücreli karsinomda artmış anjiogenezin tümörün agresivitesi ve 

metastaz potansiyel ile doğru orantılı olduğu, berrak hücreli varyantın bu nedenle 

en hipervasküler ve aynı zamanda en agresif tip olduğu gösterilmiştir (24, 38). Bu 

farklılık, tümördeki mikrodamar yoğunluğuna ya da tümöral anjiogeneze bağlıdır. 

Özellikle dinamik kontrastlı BT incelemede kortikomedüller fazdaki 

kontrastlanma miktarı ile patolojik incelemede saptanan mikrodamar yoğunluğu 

ve haritası arasında korelasyon gösterilmiş olup BT atenüasyonundaki esas 

belirleyicinin mikrodamar yoğunluğu olduğu öne sürülmüştür(38).  

Kortikomedüller fazda berrak hücreli karsinomun, papiller ve kromofob 

hücreli tipten daha fazla kontrastlanma gösterdiği, geç nefrogram fazında berrak 

hücreli karsinomda daha yüksek kontrastlanma saptansa da diğer tipler ile 

benzerlikler olduğu ve nefrogram fazının tümör tiplerini ayırmada 

kortikomedüller faza göre daha az başarılı, ancak küçük tümörlerin tespitinde ise 

daha başarılı olduğu bildirilmiştir (38, 88-91). Renal hücreli karsinomun alt 

tiplerinden kromofob ve  papiller tiplere göre berrak hücreli RHK’da tümörlü 

böbrek etrafında Gerota fasyası içinde, belirgin peritümöral vaskülarite artışı 

saptanmıştır. Ancak aynı çalışmada, berrak hücreli RHK ile benzer peritümöral 

vaskülarite artışı gösteren onkositomların, bu kritere dayanarak BT ile güvenilir 

ayırıcı tanısının yapılamadığı bildirilmiştir (24).  

Berrak hücreli tipte kitle içinde kanama ve nekroz odaklarının diğer tiplere 

göre daha fazla olduğu radyolojik ve patolojik olarak gösterilmiştir. Kistik-

nekrotik komponent içerme konusunda ikinci en sık alt tip papiller RHK iken 
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kromofob RHK’ da patolojik çalışmaları destekleyen ve kistik nekrotik 

değişikliklerin çok az görüldüğünü teyid eden BT çalışmaları mevcuttur (38).  

Bird ve ark.’ nın yaptığı bir çalışmada 4cm’den küçük renal kitlelerde 

RHK’ lar ile onkositom ayrımında 4 fazlı BT’ den faydalanılmış olup arteriyal 

kontrastlanması %500’den fazla olan ve kontrast yıkanması % 50’nin üstünde 

bulunan tek kitle renal onkositom olarak saptanmış. Buna en yakın değerler 

berrak hücreli RHK’da ortaya konabilmiş olup sırasıyla %174’e % 33.3 olarak 

bulunmuştur (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48

3. MATERYAL- METOD 

 

3.1. Olgular 

 

2006 -  2011yılları arasında renal malignite ön tanısı ile Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Radyodiyagnostik Anabilim Dalı’nda dinamik multifazik kontrastlı 

BT incelemesi gerçekleştirilen 62 olgudan, medikal nedenlerle cerrahi tedaviye 

gitmeyen  9 tanesi çıkartılarak, 28’i erkek, 25’i kadın 53 olgu çalışmaya dahil 

edildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.’ nca cerrahi olarak tedavi 

edilen 53 olgudan 42 tanesinin patolojik analizi ve kesin cerrahi- patolojik evresi 

tespit edilebildi. Patolojik sınıflandırma için 2002 TNM ölçütleri  ve Fuhrman 

dereceleme sistemi kullanıldı (42, 71). 

 

3.2. BT İncelemesi 

 

İncelemede 2 olguda 8 dedektör sıralı Light Speed Ultra (General Electric 

Healthcare, Milwaukee, Amerika Birleşik Devletleri) BT, kalan 51 olguda ise 64 

dedektör sıralı Aquillion (Toshiba Medical Systems, Japonya) çok kesitli BT 

cihazı kullanılarak gerçekleştirildi. 

Çekim öncesi tüm hastaların antekübital venlerinden uygun olan herhangi 

birine, intravenöz kontrast madde verilebilmesi amacı ile 18-20 G kalınlığında bir 

kateter yerleştirildi. Bütün hastalara otomatik enjektör aracılığıyla, saniyede 2- 3 

ml gidecek şekilde 350 mgI/ml noniyonik kontrast maddeden 100-120 mililitre 

intravenöz yoldan uygulandı. Kontrast madde enjeksiyonundan önce diyafragma 

kubbesinden pelvis girimine kadar olan üst abdominal bölge, böbrekler ve 

sürrenal lojlar görüntü dahilinde kalacak şekilde tarandıktan sonra, aynı tarama 

alanına, kontrast enjeksiyonunu takiben,  kortikomedüller fazda yaklaşık 40 

saniye, nefrogram fazında yaklaşık 100 saniye gecikme zamanı ile dinamik  BT 

çekimi gerçekleştirildi. 

Çekim parametreleri; voltaj 120 kV, akım 300 mA, 8 dedektörlü cihaz için 

kolimasyon 8x1.25 mm, 64 dedektörlü cihaz için kolimasyon 64x0,5 mm, 

rotasyon zamanı 0.5 saniye, pitch faktörü 8 dedektörlü cihaz için 0.75, 64 
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dedektörlü cihaz için 0.83 idi. Her hasta için tomografi çekimi kraniyokaudal 

yönde nefes tutturularak gerçekleştirildi ve 8 dedektörlü cihaz için kesit kalınlığı 

1.25 mm, rekonstrüksüyon intervali 0.6 mm, 64 dedektörlü cihaz için kesit 

kalınlığı 0.5 mm ve rekonstrüksüyon intervali 0.5 mm olarak uygulandı. 

Görüntüler 512x512 matriks ile rekontrstrükte edildi. 

 

3.3. Radyolojik Değerlendirme 

 

Çekim işlemlerinin ardından elde edilen BT verileri elektronik olarak 

çalışma istasyonuna (Advantage Windows 4.0, GE Healthcare ve Vitrea 4.0, Vital 

Images) aktarıldı. Sekiz dedektörlü cihazda yapılan incelemelerde 1.25 mm’lik 

ince kesit ve 7.5 mm’lik rekonstrüksüyon görüntüleri, 64 dedektörlü cihaz için 0.5 

mm’lik ince kesit ve 5 mm’lik rekonstrüksüyon görüntüleri rutin BT incelemeleri 

için kullanılan yüksek çözünürlüklü monitörlerde değerlendirildi. 

Her hasta için, yaş, cinsiyet, tutulan taraf, lezyonların aksiyel düzlemde en 

uzun çapı, prekontrast, kortikomedüller faz ve nefrogram fazı dansiteleri, bunlara 

göre saptanan erken ve geç boyanma indeksleri, her faz için normal parankim ve 

aorta lümenindeki kanın dansitesi, tümörün KM ve NG fazlarındaki dansitesinin 

parankim ve aorta dansitelerine oranını, kistik-nekrotik komponent içermesi, 

ağırlıklı olarak kistik komponente sahip lezyonların Bosniak sınıfı, kasifikasyon 

bulundurması, Gerota fasyasına uzanımı ve perirenal yağ doku içinde ipsilateral 

tarafta artmış vaskülerite varlığı gibi radyolojik veriler elde edildi. Daha sonra 

formdaki bu bilgiler ile birlikte ameliyat sonrası hastalara ait patoloji ve ameliyat 

raporlarındaki, tespit edilen tümörün patolojik  tipi, RHK olanlarda tümörün alt 

tipi ve Fuhrman derecesi ile dosya ve hastane bilgi işletim sistemi üzerinden 

ulaşılabilen 42 olguda kapsül ve perirenal invazyon, lenf nodu metastazı gibi 

invazyona ait bilgiler bir veri toplama arayüz programı olan Excel 2003’e 

(Microsoft Office, 2003) kaydedildi.   

 Değerlendirmede, patoloji sonuçları bilinmeksizin, lezyonun uzun çapı, 

prekontrast, kortikomedüller ve nefrogram fazlarında olabilecek en küçük ROI’ 

ler ile solid kısımlarından, kistik nekrotik komponent ve kalsifikasyon varsa bu 

kısımlardan uzak yerlerden alınan üç dansite ölçümünün ortalaması hesaplanarak 
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mutlak dansite ölçümleri yapıldı. Ayrıca bu fazlarda normal renal parankim ve 

aorta dansiteleri de kaydedilip, tümör / parankim ve tümör/ aorta dansite oranları 

hesaplandı. Dinamik serilerde kortikomedüller ve nefrogram fazlarında elde 

edilen mutlak  dansitelerden prekontrast dansiteler çıkartılarak erken ve geç 

kontrastlanma (“wash-in”) indeksleri hesaplandı. Ek olarak lezyonların perirenal 

yağ dokuya uzanımı, perirenal yağ doku içindeki kirlenme, dansite artımları ve 

lezyonun doğrudan uzanımına göre (hiç yok, minimal uzanım var, orta derecede 

uzanım var ve perirenal yağa belirgin uzanım var olarak ) dört katergoride 

değerlendirildi. Kitle ile ipsilateral Gerota Fasyası içindeki perirenal vaskülarite 

artışı (hiç yok, minimal artmış, orta derecede artmış ve belirgin artmış perirenal 

vaskülarite olarak) 4 kategoride gruplandı. Ayrıca lezyonlarda kalsifikasyon 

varlığı, varsa kalsifikasyonun tipi (punktat, periferal kürvilineer), kistik nekrotik 

dejenerasyon varlığı da değerlendirildi. Ağırlıklı olarak kistik komponente sahip 

lezyonlar Bosniak evrelemesine göre sınıflandırıldı (78). 

 

3.4. İstatistiksel Analiz 

 

Verilerin analizinde SPSS 11.5 ve MedCalc programları kullanılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistik olarak sayımla elde edilen veriler için frekans (yüzde), 

ölçümle elde edilen veriler için ortalama ± standart sapma ve ortanca (minimum-

maksimum) verilmiştir.  

Kategorik veriler açısından bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında veya 

ilişki incelemesinde ki-kare analizi yapılmıştır. Ölçümle elde edilen değişkenler 

açısından bağımsız grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi 

kullanılmıştır.  

Ölçümle elde edilen değişkenler arası ilişkilerin incelenmesinde Spearman 

ilişki katsayısı hesaplanmıştır.  

Atenüasyon değerlerinin, erken ve geç boyanma değerlerinin ve tümör/ 

aorta ve tümör / parankim kontrastlanma indekslerinin berrak hücreli ve bunun 

dışındaki diğer lezyonların (berrak hücre dışı RHK, çalışmaya katılan diğer tüm 

renal lezyonlar) ayrımında kullanılıp kullanılamayacağına karar vermede ROC 

(Reciever Operating Characteristics) Curve analizinden yararlanılmıştır. Eğri 
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altında kalan alan (Area-under ROC curve) normal referans eğrinin üzerinde ise  

istatistiksel olarak anlamlı bulunup, bu parametrenin analiz edilen grupları 

birbirinden ayırmada kullanılabileceği söylenir. Buna uygun durumlarda uygun 

eşik değerinin (“cut-off”) belirlenmesinde “Youden” indeksi (Duyarlılık + 

Seçicilik-1) hesaplanmıştır. Tanı performansları bakımından parametrelerin 

birbirine üstün olup olmadığının incelenmesinde eğri altında kalan alan değerleri 

karşılaştırılmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

4.1. Çalışma Grubu 

 

Çalışmaya 2006- 2010 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Radyodiyagnostik Anabilim Dalı’ nda multifazik dinamik kontrastlı BT 

incelemesi gerçekleştirilen ve daha sonra opere edilen ve patoloji sonuçlarına 

ulaşılan 28’i erkek, 25’i kadın, toplam 53 olgu katılmıştır. Çalışmada yer alan 

olgularda, erkek : kadın oranı 1:1,2 olarak bulunuştur. Olguların yaş ortalaması 

58,08 (±15,7), ortancası ise 60 (3-89) idi. Komorbid hastalıklar olarak çalışmaya 

katılan olguların 3 tanesinde (%5.7) renal tümör dışında bilinen, 1 olguda prostat, 

1 olguda mide ve 1 olguda akciğer kanseri olmak üzere senkron ve metakron 

maligniteler söz konusuydu. 

Lezyonların 24 tanesi sol, 29 tanesi ise sağ böbrek yerleşimliydi. 53 

lezyonda transvers düzlemde en uzun eksende alınan ortalama çap 45,6 mm 

(±25,25), ortanca değeri 38 mm (minimum = 10 mm, maksimum = 116 mm) 

olarak bulunmuştur. Çalışmada saptanan en büyük ve en küçük çaplı tümörler 

sırasıyla 10 mm ve 116 mm ölçülmüş olup her ikisi de berrak hücreli RHK’ a 

aitti. Berrak hücreli RHK’ lar ile Berrak hücre dışı RHK’ larda ortalama boyut ve 

standart sapma değerleri sırasıyla 47,41 mm (±24,02) ve 50,5 mm (±28,07) olarak 

bulunmuştur (tablo 6). Bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıştır. 

Tablo 6: Lezyonların berrak hücreli RHK ve berrak hücre dışı RHK olarak 

gruplandıklarında ortalama ve ortanca boyutları tabloda belirtilmiştir. 

 

 Ortalama çap (mm)   (± 

ss) 

Ortanca (mm) (Min- 

Maks) 

Berrak Hücreli RHK 

(n=32) 

47,41 ±24,02 40 (10-116) 

Berrak Hücre dışı 

RHK(n=8)  

50,5 ±28,07 42,5 (26-115) 

Tüm lezyonlar (n=53) 45,6 ±25,25 38 (10-116) 
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Berrak hücreli, papiller ve kromofob hücreli RHK’ lar ile toplayıcı duktus 

RHK’larının hepsini oluşturan toplam 40 RHK olgusunda Fuhrman evresine göre 

dağılım 6 olguda evde 1, 18 olguda evre 2, 10 olguda evre 3 ve 6 olguda evre 4 

olarak saptanmıştır. Renal hücreli karsinomun alt tiplerine göre Fuhrman 

evresindeki dağılıma bakıldığında toplam 5 papiller RHK olgusunda, 1 olgu 

(%20) evre 1, 2 olgu (%40) evre 2, 2 olgu (%40) evre 3 olarak dağılım 

göstermekteydi (tablo 8).  

Tablo 8: Renal hücreli karsinom olgularında Fuhrman Evrelerine göre 

dağılım tabloda belirtilmiştir. 

Fuhrman  Evreleri Evre 1           Evre 2             Evre 3           Evre 4 Toplam 

BHRHK Sayı 

Yüzde  

5  

% 15,6 

15 

   %46,9 

8 

     %25 

4 

     %12,5 

 32 

PRHK Sayı 

Yüzde 

1 

   % 20 

2 

    % 40 

2 

     % 40 

0 5 

KRHK Sayı 

Yüzde 

0 1  

   %100 

0 0 1 

TKRHK Sayı 

Yüzde 

0 0 0 2 

    %100 

2 

Toplam Sayı 

Yüzde 

6 

%15 

18 

%45 

10 

%25 

6 

%15 

40 

 

Lezyon boyutları ile RHK’ lardaki Fuhrman derecesi karşılaştırıldığında bu 

iki parametre arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiş olup 

(p<0,05) lezyon boyutu arttkça, Fuhrman evresinin arttığı gözlenmiştir (tablo 9). 

Tablo 9: Fuhrman evresine göre ortalama tümör çapı ve örnek sayısı 

dağılımı aşağıda verildiği gibidir: 

Fuhrman 

Derecesi 

Ortalama (mm) 

(± Ss) 

Ortanca  (mm)                   

(minimum-maksimum) 

Grade 1 31,17 (± 10,92) 34,5 (10-40) 

Grade 2 45,89 (± 22,01) 40 (20-110) 

Grade 3  52,5  (± 27,28) 47,5 (26-116) 

Grade 4 63,83 (± 29,82) 59 (30-115) 

Toplam 48,02 (±24,53) 40 (10-116) 
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 4.3. Lezyonlarda Görüntüleme Bulguları 

Dinamik multifazik BT incelemede prekontrast, KM ve NG fazlarda 

saptanan ortalama dansiteler sırasıyla 30,77 HÜ (±6,68), 108,74 HÜ (±61,91) ve 

84,51HÜ (± 29,5) olarak bulunmuştur. KM fazdaki dansiteden prekontrast 

dansitenin çıkarılmasıyla elde edilen erken kontrastlanma indeksi (EKİ) 77,91 HÜ 

(±63,02), nefrogram fazındaki dansiteden prekontrast dansitenin çıkarılması ile 

elde edilen geç kontrastlanma indeksi (GKİ) 53,26 HÜ (± 30,35) olarak 

bulunmuştur (tablo 10). 

 

Tablo 10: Dinamik renal BT’ de prekontrast, KM ve NG fazında ortalama, 

ortanca, minimum, maksimum dansiteler ile EKİ ve GKİ’ lerini gösteren tablo 

aşağıdaki gibidir: 

Lezyonun kontrastlanması  Ortalama (±ss) (HÜ) Ortanca (Min.-Maks.) 

(HÜ) 

Prekontrast 30,77±6,68 31 (17-47) 

KM faz 108,74±61,91 103 (24-269) 

NG faz 84,51±29,5 89 (36-150) 

EKİ (KM faz – 

Prekontrast) 

77,91±63,02 70 (4-238) 

GKİ (NG faz – 

Prekontrast) 

53,26±30,35 51 (8-125) 

 

4.4. Lezyonlarda Kistik Nekrotik ve Kalsifik Değişiklikler 

Çalışmaya katılan 53 olgudan toplam 7 tanesinde BT’de ağırlıklı olarak 

kistik,  46 tanesinde ağırlıklı olarak solid kitleler söz konusuydu. Bosniak 

sınıflamasına göre bu kistik lezyonların 1 tanesi (1/7) tip 3, 6 tanesi ise (6/7) tip 4 

kategoride olarak sınıflanmıştı. Ağırlıklı olarak kistik komponente sahip Bosniak 

3 ve 4 kategorideki kitleleri de dahil ederek yapılan analizde lezyonların 23 

tanesinde (%43,4 ) BT’ de santral nekrotik komponent ile uyumlu görünüm 

yokken, 30 (%56,6) olguda santral kistik-nekrotik dejenerasyon alanı 

izlenmekteydi. 
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Çalışmada BT bulguları ile değerlendirilen 53 lezyondaki kistik-nekrotik 

komponent varlığı, patolojik tiplere göre şu dağılımı göstermekteydi. Otuziki 

(32/53) berrak hücreli RHK’dan 23 tanesinde kistik nekrotik komponent varken, 

14 tanesinde (14/53) saptanmadı. Papiller RHK (5/53) ve kromofob RHK’ ların 

(1/53) hiçbirinde kistik-nekrotik dejenerasyon bulgusu saptanmazken, toplayıcı 

kanal RHK lezyonlarından 1 tanesinde (1/2) kistik-nekrotik dejenerasyon 

gözlendi. Bir Wilms tümörü (1/53), 1 metanefrik adenom (1/53), 1 renal 

infarkttan (1/53) hiçbirinde kistik-nekrotik dejenerasyon izlenmedi. Bununla 

birlikte 2 AML olgusundan birinde (1/53),  2 onkositom olgusundan bir tanesinde 

(1/53) ve 4 tranzisyonel hücreli karsinom olgusundan 2 tanesinde (2/53) kistik 

nekrotik dejenerasyon bulgusu izlendi. Böbreğin nonepitelyal tümörleri grubunda 

yer alan her iki lezyonda da (2/53) kistik nekrotik komponent vardı (tablo 11). 

Renal hücreli karsinomlar (n=40), berrak hücreli RHK (32/40) ve bunun 

dışında kalan alt tipler olan papiller RHK (5/40), kromofob hücreli RHK (1/40) ve 

toplayıcı kanal tipi RHK (2/40), berrak hücreli olmayan RHK’ lar (8/32) olarak 

sınıflandığında, berrak hücreli olmayan RHK’lardan sadece 1 olguda (toplayıcı 

kanal tipi RHK) (1/8) kistik-nektorik dejenerasyon izlenmiş olup berrak hücreli 

RHK grubundan 23 olguda (23/32) kistik nekrotik dejenerasyon gözlenmiştir. 

Kistik –nekrotik dejenerasyon görülmesi bu iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 
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Tablo 11: Patolojik sonuçlara göre kistik-nekrotik komponent ve BT’ de 

kalsifikasyon sıklığını gösteren tablo aşağıdaki gibidir. 

 

BT’deKistik-Nekrotik 

Komponent  

BT’ de Kalsifikasyon Patoloji 

Yok Var  Toplam      Yok  Var Toplam 

AML 1(%1,9) 1(%1,9) 2(%3,8) 2 (%3,8) 0 2 (%3,8) 

Onkositom 1(%1,9) 1(%1,9) 2 (%3,8) 2 (%3,8) 0 2 (%3,8) 

PRHK 5(%9,3) 0 5 (%9,3) 5(%9,3) 0 5 (%9,3) 

KRHK 1(%1,9) 0 1(%1,9) 1(%1,9) 0 1(%1,9) 

BHRHK 9 (%17) 23(%43,3) 32(%60,3) 31(%58,5) 1(%1,8) 32(%60,3) 

TKRHK 1(%1,9) 1(%1,9) 2 (%3,8) 2 (%3,8)           0  2 (%3,8) 

WT 1(%1,9) 0 1(%1,9) 0 1(%1,9) 1(%1,9) 

THK 2(%3,8) 2(%3,8) 4(%7,4) 4(%7,4) 0 4(%7,4) 

MA 1(%1,9) 0 1(%1,9) 1(%1,9) 0 1(%1,9) 

Nonepitelyal 

tümörler 

0 2(%3,8) 2(%3,8) 0 2(%3,8) 2(%3,8) 

Renal 

infarkt 

1(%1,9) 0 1(%1,9) 1(%1,9) 0 1(%1,9) 

Toplam 23(%43,4) 30(%56,6) 53(%100) 49(%92,5) 4(%7,5) 53(%100) 

 

Berrak hücreli RHK (32/53) ve bunun dışında kalan çalışmada incelenen 

diğer tüm lezyonlar, kistik- nekrotik dejenerasyon açısından karşılaştırıldığında, 

toplam 32 berrak hücreli RHK olgusundan 23 tanesinde kisti-nektorik 

dejenerasyon izlenmiş olup (23/32)  berrak hücreli RHK dışındaki diğer tüm renal 

kitlelerin 7 tanesinde (7/21) bu bulgu gözlenmiştir. Kistik –nekrotik dejenerasyon 

görülmesi bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermektedir 

(p<0,05). 

Lezyonların natürünü benign-malign olarak ayırmada kistik- nekrotik 

dejenerasyon bulgusu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermemiştir (p>0,05).  
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İncelenen lezyonların toplam 4 tanesinde ( %7.5) kalsifikasyon varlığı 

gözlenmiş olup (tablo 11) bunlardan ikisinde (evre 3 berrak hücreli RHK ve 

Wilms tümörlü olgular ) punktat kalsifikasyonlar, mikst epitelyal stromal tümör 

ve yüksek evreli malign mezenkimal tümör olan diğer iki olguda ise periferal 

kürvilineer kalsifikasyonlar gözlendi.  

Kitle içinde kalsifikasyon bulgusu sadece 1 berrak hücreli RHK’ da saptandığı ve 

diğer RHK alt tiplerinin hiçbirinde saptanmadığı için lezyonun kalsifikasyon 

içermesi  açısından bu iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı 

(p=1). Ayrıca berrak hücreli RHK ve çalışmada değerlendirilen tüm renal kitleler 

arasında kalsifikasyon içermeleri yönünden bir ilişki var mı diye bakıldığında, 

kalsifikasyonun bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

göstermediği saptandı (p>0,05). 

Kalsifikasyon patolojik olarak heterojen spektrumda lezyonlarda gözlenmiş 

olup incelemede değerlendirilen 53 olgunun benign – malign olarak gruplanması 

ile bu gruplarda kalsifikasyonun ilişkisi analiz edildiğinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır, toplam 46 malign natürdeki lezyonun 3’ünde 

kalsifikasyon saptanırken,  toplam 7 benign natürdeki lezyondan sadece birinde 

(mikst epitelyal stromal tümörlü olguda) kalsifikasyon saptanmıştır.  

 

4.5. BT ile Perirenal Yağ Doku İnvazyonu  

 

BT ile evrelemede lezyonun kapsülü aşıp, perirenal yağ invazyonu 

göstermesi, doğrudan perirenal yağ içine polipoid uzanımlar görülüyorsa kesin 

invazyon, bu bulgu olmaksızın, perirenal yağ dokusunda ve Gerota fasyası içinde 

özellikle kitleye komşu alanda çok fazla kirlenme, yağ dokuda çizgisel dansite 

artımları görülüyorsa yüksek ihtimalle invazyon, perirenal yağ dokudaki 

tanımlanan değişiklikler minimal ise düşük ihtimalle invazyon ve lezyon böbreğe 

sınırlı ve etrafında hiçbir değişiklik yoksa kesin invazyonsuz böbreğe sınırlı 

lezyon olarak gruplandı. Buna göre 19 olguda (19/53) (%35,8) BT’ de invazyon 

yok, 18 olguda (18/53) (%34) düşük ihtimalle invazyon, 8 (8/53) (%15,1) olguda 

yüksek ihtimalle invazyon ve 8 olguda (8/53) (%15,1) kesin invazyon olarak 

bulundu (tablo 12).  
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Tablo 12: Perirenal yağ dokuya invazyon açısından BT bulgularına göre 

sınıflandırma tabloda belirtildiği gibidir. 

Perirenal Yağa İnvazyon Olgu sayısı (n=53) Yüzde (%) 

Yok 19 35,8 

Düşük ihtimalle 18 34 

Yüksek ihtimalle 8 15,1 

Var 8 15,1 

Toplam 53 100 

 

Lezyonların cerrahi eksizyonu sonrasında dosya ve patoloji raporlarından 

42 olgunun eksiksiz cerrahi evrelemesine ulaşılabildi. Bu 42 olgudan 5 tanesinde 

patolojik olarak gösterilebilen perirenal yağ doku invazyon saptandı. Ondokuz 

olguda (19/42) (%45,2) kapsül invazyonu bildirildi. Perirenal yağ invazyonu 

gösteren kitlelerden 3 tanesi (3/5) ( %60)  berrak hücreli RHK, 1 tanesi 

(1/5)(%20) yüksek evreli malign mezenkimal tümör, 1 tanesi (1/5) (%20)  ise 

AML olarak raporlandı.  

BT’ de orta ve yüksek ihtimalle perirenal yağ dokuya uzanım düşündüren 

bulguların,  patolojik olarak da gerçek invazyon göstermesinin %95 güven aralığı 

ile pozitif öngörü değeri %7, negatif öngörü değeri %85, duyarlılığı %20, 

özgüllüğü % 65, doğruluğu %60 olarak bulunmuştur (tablo 19).  

 

4.6. BT’ de Gerota Fasyasında Artmış Vaskülarite 

 

BT’ de gerota fasyasında lezyonlu taraftaki artmış vaskülerite, yok, minimal 

vaskülarite artışı, orta derecede vaskülarite artışı ve belirgin vaskülerite artışı 

olarak görsel açıdan 4 gruba sınıflandı. Buna göre 24 olguda (24/53) (%45,3) 

gerotada artmış vaskülarite saptanmazken, 15 olguda (15/53) (%23,8) olguda 

minimal vaskülarite artışı, 6 olguda (6/53) (%11,3) orta derecede ve 8 olguda 

(8/53) (%15,1) olguda belirgin derecede artmış vaskülarite saptandı (tablo 13). 
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Tablo 13: BT’ de lezyonla ipsilateral Gerota fasyasında artmış vaskülarite 

bulgusunun derecelendilirmesini gösteren tablo aşağıda belirtildiği gibidir. 

 

BT’ de Gerota Fasyasında  Artmış 

Vaskülarite 

Hasta sayısı (n=53) Yüzde (%) 

Yok 24 45,3 

Minimal 15 28,3 

Orta derecede 6 11,3 

Belirgin  8 15,1 

Toplam 53 100 

  

53 olgunun patolojik analizlerine göre BT’de gerota fasyasında vaskülarite 

artışlarının karşılaştırmasında metanefrik adenom ve perirenal alana yayılan fokal 

renal infarkt olgularında, yağdan fakir AML olgularının her ikisinde de, 

onkositom olgularından birinde, papiller ve kromofob hücreli RHK olgularının 

tamamında, Wilms tümörü olgusunda ve mikst epitelyal stromal tümörlü olguda, 

toplam 24 (24/53)(%45,3) olguda vaskülarite artışı saptanmamıştır. Gerotada 

artmış vaskülarite en çok berrak hücreli RHK, 1 toplayıcı duktus karsinomu, 1 

tranzisyonel hücreli karsinom ve 1 malign mezenkimal tümör olgusunda olmak 

üzere toplam 8 olguda (8/53) görülmüştür. Altı (6/53) (%11,3) berrak hücreli 

RHK olgusunda orta derecede artmış perirenal vaskülarite ile 12 berrak hücreli 

RHK’ da, 1 toplayıcı kanal, 1 onkositom  ve 1 transizyonel hücreli karsinom 

olgusu olmak üzere toplam 15 olguda (15/53) (%28,3) minimal perirenal 

vaskülarite artışı gözlenmiştir.   

Patoloji sonucuna göre, BT’ de perirenal yağ dokuda artmış vaskülerite 

görülen 6 olgudan sadece birinde perirenal yağ dokuya invazyon saptanmıştır. 

BT’ ye göre perirenal vaskülerite artışı saptanmayan 16 olgudan 2 tanesinde ise 

perirenal yağa invazyon bulunmuştur (tablo 14). 
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Tablo 14: Gerota fasyasında  BT’ de artmış vaskülarite bulgusunun patolojide 

saptanan perirenal yağ doku invazyonu ile karşılatırılmasında dağılım şu 

şekildedir: 

Gerota Fasyasında Artmış Vaskülarite Toplam  

Yok Minimal Orta Yüksek  

Yok 16 

(%38,2) 

12 

(%28,6)  

3  (%7,1) 6 

(%14,2)  

37 

(%88,1) 

Patolojide 

perirenal yağ 

invazyonu Var 2(%4,7) 1 (%2,4) 1(%2,4) 1(%2,4) 5 

(%11,9) 

Toplam 18 

(%42,9) 

13 (%31) 4 (% 9,5) 7 (% 

16,6) 

42 

(%100) 

 

Gerota Fasyası içinde BT’ de artmış vaskülarite bulgusunun patolojik olarak 

perirenal yağ doku invazyonunda pozitif öngörü değeri (PPV) %18, negatif 

öngörü değeri (NPV) %90, duyarlılığı % 40, özgüllüğü % 76, doğruluğu ise 

%71,4 olarak bulunmuştur (tablo 17).  

BT bulgularına göre perirenal yağ invazyonu olmadığı düşünülen 17 

olgudan 2 tanesinde patolojik olarak invazyon saptanmış, yüksek ihtimalle 

invazyon olabilir denen 7 olgudan ise hiçbirinde patolojik invazyon 

saptanmamıştır (tablo 15). 

 

Tablo 15: BT’ de perirenal alanda invazyon için kuşku oluşturan bulgular 

ile gerçek patolojik invazyon sonuçlarının karşılatırılması tabloda gösterildiği 

gibidir. 

BT’ de Perirenal Yağa Uzanım Toplam  

Yok Minimal Orta Yüksek  

Yok 15 

(%35,7) 

9  

(%21,4)  

6 

(%14,3) 

7  

(%16,7)  

37 

(%88,1) 

Patolojide 

perirenal yağ 

invazyonu Var 2(%4,8) 2 (%4,8) 1(%2,4) 0 5 

(%11,9) 

Toplam 17 

(%40,5) 

11 

(%26,2) 

7 (% 

16,7)  

7(% 

16,7) 

42 

(%100) 
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BT’de perirenal yağ dokuya uzanım göstermeyen 10 (10/42) olgu, minimal 

uzanım görülen toplam 6 olgu (6/42), orta derecede uzanım gösteren toplam 3 

olgu (3/42), belirgin uzanım gösteren toplam 4 olgu (4/42) saptanmıştır. Bu 

olguların patoloji sonuçlarında toplam 23 tanesinde (23/42) kapsüle invazyon 

saptanmıştır (tablo 16). 

 

Tablo 16: BT’ de perirenal yağ dokuda invazyon kuşkusu uyandıran 

bulgularla cerrahi sonucunda kapsül invazyonu gösterilen lezyonların 

karşılaştırıması  

          BT’de perirenal yağa uzanım Toplam 

 Yok Minimal Orta Belirgin  

Var 10 (%23,8) 6 (%14,3) 3(%7,1) 4(%9,6) 23 %54,8) 

 

Kapsül 

invazyonu Yok 7 (%16,7) 5(%11,9) 4(%9,6)  3(%7,1)  19(%45,2) 

Toplam 17 (%40,5) 11(% 26,2) 7 (%16,7) 7(%16,7) 42(%100) 

 

BT’ de perirenal yağ doku içerisine uzanım bulgusunun patolojik olarak 

kapsül invazyonunda pozitif öngörü değeri (PPV) %50, negatif öngörü değeri 

(NPV) %57, duyarlılığı % 37, özgüllüğü % 70, doğruluğu ise %55 olarak 

bulunmuştur (tablo 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63

Tablo 17: BT’ de perirenal yağ dokuya uzanım bulgusunun perirenal yağa 

invazyonu göstermede, Gerotada artmış vaskülarite bulgusunun perirenal yağa 

invazyonu göstermede,  perirenal yağ dokuya uzanım bulgusunun kapsül 

invazyonu göstermedeki duyarlılık, özgüllük, poztif ve negatif ön görü değerleri 

ile doğruluk değerleri   

% 95 Güven Aralığı ile Duyarlılık Özgüllük PÖD NÖD Doğruluk 

BT’ de perirenal yağ dokuya 

uzanım bulgusunun perirenal 

yağa invazyonu göstermede 

%20 %65 %7 %85 %60 

Gerotada artmış vaskülarite 

bulgusunun perirenal yağa 

invazyonu göstermede 

%40 %75 %18 %90 %71 

Perirenal yağ dokuya uzanım 

bulgusunun kapsül invazyonu 

göstermede 

%36 %70 %50 %57 %55 

 

4.7. Lezyon Dansiteleri 

Kitlenin kontrastlanmasını, kontrast madde miktarı, enjeksiyon hızı, renal 

vasküler tutulum gibi parametrelerden bağımsız olarak objektif biçimde 

saptayabilmek için lezyonlardan alınan mutlak dansite ölçümlerinin yanı sıra 

lezyon yoğunluğunun lezyonsuz parankime ve aynı faz görüntüde aorta 

dansitesine oranları da hesaplandı. Buna göre normal renal parankimin 

prekontrast çalışmalardaki ortalama dansitesi 28 HÜ (±4,8), KM fazdaki ortalama 

parankim dansitesi 182 HÜ (±45,2), NG fazında ise 170 HÜ (±33,7) olarak 

bulunmuştur. Prekontrast çalışmalarda aortanın ortalama dansitesi 41 HÜ(±7,3), 

kortikomedüller fazda 291 HÜ(±73,9) ve nefrogram fazında ortalama aorta 

dansitesi 140 HÜ (±21,7) olarak bulunmuştur (tablo 18). 
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Tablo 18: Dinamik Renal BT incelemenin prekontrast, KM ve NG fazında 

normal renal parankim ve aorta dansiteleri, tabloda belirtildiği gibidir.  

 

Parankim ve aorta 

dansiteleri (HÜ) 

Ortalama±Ss Ortanca  

(Minimum-Maksimum) 

Prekontrast parankim 27,96±4,83 28 (17-47) 

KM faz- parankim 178,36±45,26 182 (93-279) 

NG faz- parankim 171,83±33,7 170 (95-276) 

Prekontrast aorta 40,5±7,37 41 (20-56) 

KM faz - aorta 284,87±73,95 291 (109-495) 

NG faz – aorta 138,96±21,7 140 (87- 197) 

 

Prekontrast, KM  ve NG faz dansiteleri karşılaştırlıdığında yağdan fakir 

AML, onkositom ve BHRHK’ nın en yüksek dansitede olduğu saptanmıştır 

(grafik 1). 

 
Grafik 1. Başlıca lezyonlardaki prekontrast, KM ve NG faz atenüasyon değerleri  

 

Berrak hücreli RHK’larla berrak hücre dışı RHK’ların ( papiller , kromofob 

ve toplayıcı kanal tipi RHK’lar)  prekontrast, kortikomedüller faz, nefrogram fazı 

dansiteleri ile erken ve geç boyanma indeksleri  karşılaştırıldığında, RHK’nın alt 

tiplerinin bu şekilde iki ana başlıkta birbirinden ayrılmasında istatistiksel olarak 
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anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. (Prekontrast dansitelerinde p<0,05, 

kortikomedüller faz dansitelerinde p<0,01, nefrogram faz dansitelerinde p< 0,05, 

erken kontrastlanma indeksinde p<0,01 ve geç kontrastlanma indeksinde p<0,01) 

Prekontrast dansite ile bu iki grup arasında ters yönde bir ilişki saptanmış olup 

prekontrast dansitenin daha düşük olması berrak hücreli RHK lehine bulunmuştur 

(tablo 19). 

Tablo 19. Berrak hücreli RHK ile berrak hücre dışı RHK’lar gruplarında 

(papiller, kromofob ve toplayıcı kanal tipi RHK’lar) maksimum, minimum ve 

ortalama prekontrast, kortikomedüller faz ve nefrogram fazı dansiteleri ve EKİ ile 

GKİ’ leri aşağıdaki gibidir. 

RHK   Prekontrast 

(HÜ) 

KM faz 

(HÜ) 

NG faz 

(HÜ) 

EKİ 

(HÜ) 

GKİ 

(HÜ) 

BHRHK 

(N=32) 

Ortalama 

Ortanca 

Minimum 

Maksimum 

Std.Sapma 

29,72 

29,5 

18 

47 

5,91 

130,03 

120 

24 

269 

63,61 

93,88 

98,5 

43 

150 

29,47 

100,22 

89 

4 

238 

64,54 

63,37 

63,5 

14 

125 

30,49 

Berrak 

hücre 

dışı 

RHK* 

(N=8) 

Ortalama 

Ortanca 

Minimum 

Maksimum 

Std. Sapma 

34 

35 

21 

40 

6,23 

66,25 

54 

42 

138 

32,1 

64,5 

60,5 

47 

94 

16,72 

32,25 

24 

8 

98 

29,09 

30,5 

32 

8 

55 

15,07 

Toplam 

(N=40) 

Ortalama 

Ortanca 

Minimum 

Maksimum 

Std. Sapma 

30,58 

31 

18 

47 

6,16 

117,28 

109 

24 

269 

63,79 

88 

89 

43 

150 

29,7 

86,63 

76 

4 

238 

64,92 

56,8 

54,5 

8 

125 

30,93 

 *Berrak Hücre Dışı Renal Hücreli Karsinom grubunda çalışamada saptanan 

5 papiller, 1 kromofob hücreli ve 2 toplayıcı kanal tipi RHK’lar  bulunmaktadır. 

 

Berrak hücreli RHK ile (32/53), çalışmada yer alan diğer tüm renal 

lezyonların (21/53) prekontrast, kortikomedüller faz ve nefrogram faz dansiteleri 
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arasındaki karşılaştırmada, prekontrast dansiteler arasında istatistiksel anlamlı 

fark saptanmazken (p=0,089), kortikomedüller faz dansitelerinde (P<0,01),  

nefrografik faz dansitelerinde (p<0,01), erken ve geç kontrastlanma indekslerinde 

(p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Buna göre lezyonların 

ortalama, maksimum, minimum dansiteleri ve erken ve geç kontrastlanma 

indeksleri tablo 20’ de verildiği gibidir. 

 

Tablo 20: Tüm renal lezyonlar arasında berrak hücreli RHK ve diğerlerinin 

ortalama, maksimum, minimum dansiteleri ve erken ve geç kontrastlanma 

indeksleri 

 

Tüm Renal Lezyonlar Prekontrast 

(HÜ) 

KM faz 

(HÜ) 

NG faz 

(HÜ) 

EKİ  

(HÜ) 

GKİ(HÜ) 

Berrak 

Hücreli 

RHK 

(N=32) 

Ortalama 

Ortanca 

Minimum 

Maksimum 

Std.Sapma 

29,72 

29,5 

18 

47 

5,91 

130,03 

120 

24 

269 

63,61 

93,88 

98,5 

43 

150 

29,47 

100,22 

89 

4 

238 

64,54 

63,37 

63,5 

14 

125 

30,49 

Diğer 

tüm 

lezyonlar 

(N=21) 

Ortalama 

Ortanca 

Minimum 

Maksimum 

Std. Sapma 

32,28 

34 

17 

44 

7,56 

76,29 

58 

34 

166 

43,18 

70,24 

63 

36 

113 

23,72 

43,9 

27 

7 

134 

43,11 

37,86 

33 

8 

83 

23,29 

Toplam 

(N=53) 

Ortalama 

Ortanca 

Minimum 

Maksimum 

Std. Sapma 

30,77 

31 

17 

47 

6,68 

108,74 

103 

24 

269 

61,91 

84,51 

89 

36 

150 

29,5 

77,91 

70 

4 

238 

63,02 

53,26 

51 

8 

125 

30,35 

 

 

Dinamik BT incelemede doğrudan lezyondan elde edilen dansite ölçümleri 

ve bunlardan hesaplanan erken ve geç boyanma indekslerinden daha objektif 
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olması açısından kortikomedüller ve nefrogram fazlarında lezyon dansitesinin 

aortaya ve normal renal parankime oranları hesaplandı (grafik 2).  

 

 
    

  Grafik 2. Başlıca lezyonlardaki kortikomedüller faz ve nefrogram faz tümör/ 

aorta ve tümör/ parankim dansiteleri oranlarının karşılaştırılması 

 

 

Kortikomedüller ve nefrogram fazlarında elde edilen tümör / aorta ve 

tümör/ normal parankim dansite oranları (tablo 21) karşılaştırıldığında berrak 

hücreli RHK’ları, berrak hücre dışı RHK’lardan ayırmada tüm parametrelerde 

istatistiksel anlamlı sonuçlar elde edildi. (p<0,01) 
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Tablo 21.Tüm RHK’ lar arasında berrak hücreli RHK’ nın kortikomedüller 

faz, nefrogram fazında tümör/ aorta ve tümör / parankim kontrastlanma 

oranlarının tablosu aşağıda verildiği gibidir. 

 

 

 

 RHK 

KM fazda 

tümör/aorta 

boyanma 

oranı 

NG 

fazda 

tümör/ 

aorta 

boyanma 

oranı 

KM fazda 

tümör / 

parankim 

boyanma 

oranı 

NG fazda 

tümör/parankim 

boyanma oranı 

Berrak 

Hücreli 

RHK 

(N=32) 

Ortalama 

Ortanca 

Minimum 

Maksimum 

Std.Sapma 

0,45 

0,38 

0,02 

1,32 

0,30 

0,66 

0,64 

0,17 

1,46 

0,29 

0,70 

0,57 

0,03 

1,7 

0,42 

0,47 

0,46 

0,1 

1,09 

0,23 

Berrak 

hücre dışı 

RHK* 

(N=8) 

Ortalama 

Ortanca 

Minimum 

Maksimum 

Std. Sapma 

0,15 

0,13 

0,03 

0,39 

0,12 

0,31 

0,3 

0,08 

0,68 

0,18 

0,23 

0,17 

0,09 

0,64 

0,18 

0,21 

0,22 

0,06 

0,38 

0,10 

Toplam 

(N=40) 

Ortalama 

Ortanca 

Minimum 

Maksimum 

Std. Sapma 

0,39 

0,33 

0,02 

1,32 

0,29 

0,59 

0,59 

0,08 

1,46 

0,31 

0,60 

0,54 

0,03 

1,7 

0,43 

0,42 

0,38 

0,06 

1,09 

0,23 

*Berrak hücre dışı RHK grubunda 5 papiller, 2 toplayıcı kanal ve 1 kromofob 

hücreli RHK yer almaktadır. 

 

Berrak hücreli RHK ile çalışmaya katılan diğer tüm lezyonların tümör/ aorta 

ve tümör/ parankim kontrastlanma oranları karşılaştırıldığında (tablo 22), berrak 

hücreli karsinomları diğer renal lezyonlardan ayırmada bu parametreler 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. (p<0,01) 
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Tablo 22. Tüm renal lezyonlar arasında BHRHK’ ların KM ve NG fazında 

tümör/ aorta ve tümör/ parankim kontrastlanma oranları tabloda verildiği gibidir. 

 

Tüm Renal Lezyonlar  

KM Fazda 

Tümör/ 

Aorta 

Dansitesi 

Oranı 

NG Fazda 

Tümör/Aorta 

Dansitesi 

Oranı 

KM Fazda 

Tümör/Parankim 

Dansitesi Oranı 

NG Fazda 

Tümör/Paranki

m Dansitesi 

Oranı 

BHRHK 

(N=32) 

Ortalama 

Ortanca 

Min. 

Maks. 

ss 

0,44 

0,38 

0,02 

1,32 

0,3 

0,66 

0,64 

0,17 

1,46 

0,29 

0,70 

0,57 

0,03 

1,7 

0,42 

0,47 

0,46 

0,1 

1,09 

0,23 

BHRHK 

dışı diğer 

lezyonlar 

(N=21) 

Ortalama 

Ortanca 

Min. 

Maks. 

ss 

0,18 

0,13 

0,02 

0,51 

0,16 

0,37 

0,29 

0,08 

0,78 

0,22 

0,29 

0,17 

0,04 

0,91 

0,28 

0,25 

0,23 

0,06 

0,64 

0,16 

Toplam 

(N=53) 

Ortalama 

Ortanca 

Min. 

Maks. 

Ss 

0,34 

0,32 

0,02 

1,,32 

0,28 

0,54 

0,52 

0,08 

1,46 

0,3 

0,54 

0,48 

0,03 

1,7 

0,42 

0,39 

0,37 

0,06 

1,09 

0,23 

 

4.8. Berrak hücreli RHK ile Berrak Hücre Dışı RHK’ ların ROC 

Eğrisi Analizlerinin Karşılaştırılması 

 

 Prekontrast imajlardaki tümör dansitesinin berrak hücreli RHK ile berrak 

hücreli olmayan RHK’ları ayırmak için ROC eğrileri ile yapılan analizi 

sonucunda eğri altında kalan alan prekontrast  fazda 0,74 ( ±0,108) (%95 güven 

aralığı [GA]:0,528-0,953) (p<0,05) bulunmuştur (grafik 3-a). Buna göre en 

yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik değeri 33,5 HÜ olarak  bulunmuştur 

(Duyarlılık = %81, Özgüllük =% 63). 
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 Kortikomedüller fazda tümör dansitesinin berrak hücreli RHK ile berrak hücreli 

olmayan RHK’ları ayırmak için ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri 

altında kalan alan 0,816 ( ±0,083) (%95 güven aralığı [GA]:0,654-0,979) (p<0,01) 

bulunmuştur (grafik 3-b). Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik 

değeri 82,5 HÜ olarak  bulunmuştur. (Duyarlılık = %78, Özgüllük =% 87,5)                         

Nefrogram fazında tümör dansitesinin berrak hücreli RHK ile berrak hücreli 

olmayan 

 RHK’ları ayırmak için ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında 

kalan alan kortikomedüller fazda 0,781 ( ±0,073) (%95 güven aralığı [GA]:0,639-

0,924) (p<0,05) bulunmuştur (grafik 3-c). Buna göre en yüksek duyarlılık ve 

özgüllüğe sahip eşik değeri 83 HÜ olarak  bulunmuştur. (Duyarlılık = %71,9, 

Özgüllük =% 87,5)   

 
Grafik 3. Prekontrast (a), KM faz (b) ve NG faz (c) dansitelerine göre 

tümör dansitesinin berrak hücreli RHK ile berrak hücre dışı RHK’ yı ayırmada 

istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edildiğini gösteren ROC eğrileri  

 

 Erken kontrastlanma (kortikomedüller faz dansitesi – prekontrast dansite) 

indeksleri karşılaştırıldığında berrak hücreli RHK ile berrak hücreli olmayan 

RHK’ları ayırmak için ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında 

kalan alan 0,832 ( ±0,078) (%95 güven aralığı [GA]:0,678-0,986) (p<0,01) 

bulunmuştur (grafik 4-a). Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik 

değeri 44,5 HÜ olarak  bulunmuştur. (Duyarlılık = %81,3, Özgüllük =% 87,5) 
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Geç kontrastlanma (nefrogram faz dansitesi – prekontrast dansite) indeksleri 

karşılaştırıldığında berrak hücreli RHK ile berrak hücreli olmayan RHK’ları 

ayırmak için ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında kalan alan 

0,816 ( ±0,068) (%95 güven aralığı [GA]:0,682-0,951) (p<0,01) bulunmuştur 

(grafik 4-b). Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik değeri 43,5 

HÜ olarak  bulunmuştur. (Duyarlılık = %71,9, Özgüllük =% 87,5) 

 
Grafik 4. Erken kontrastlanma (a) ve geç kontrastlanma (b) indekslerine 

göre berrak hücreli RHK ile berrak hücre dışı RHK’ nın ayrımında elde edilen 

ROC eğrisi 

Kortikomedüller fazda tümör dansitesi, nefrogram fazında tümör dansitesi, 

erken ve geç boyanma indekslerinin berrak hücreli RHK’ yı diğer RHK’ yı 

ayırmada eğri altında kalan alanları karşılaştırıldığında bu parametrelerin herbiri 

yaklaşık olarak eşit başırıda bulundu. Kendi içlerinde erken boyanma indeksi  en 

yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip parametreydi (grafik 5). 
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Grafik 5. KM faz, NG faz dansiteleri, erken ve geç kontrastlanma 

indeksleri ile berrak hücreli RHK ile berrak hücre dışı RHK’ yı ayırmada elde 

edilen ROC eğrilerinin karşılatırılması 

Kortikomedüller fazda tümördeki kontrastlanmanın aorta kontrastlanmasına 

oranının berrak hücreli RHK ile berrak hücreli olmayan RHK’ları ayırmak için 

ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında kalan alan kortikomedüller 

fazda 0,830 ( ±0,071) (%95 güven aralığı [GA]:0,692-0,968) (p<0,01) 

bulunmuştur (grafik 6-a). Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik 

değeri 0,185 olarak  bulunmuştur. (Duyarlılık = %83, Özgüllük =% 75)  

 
Grafik 6. Berrak hücreli RHK ile berrak hücre dışı RHK ayrımında KM 

fazda tümör dansitesinin aorta dansitesine oranını gösteren ROC eğrisi (a), NG 

fazda tümör dansitesinin aorta dansitesine oranını gösteren ROC eğrisi 
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Nefrogram fazında tümördeki kontrastlanmanın aorta kontrastlanmasına 

oranının berrak hücreli RHK ile berrak hücreli olmayan RHK’ları ayırmak için 

ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında kalan alan  0,846 (±0,074) 

(%95 GA:0,701-0,990) (p<0,01) bulunmuştur (grafik 6-b). Buna göre en yüksek 

duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik değeri 0,415 olarak bulunmuştur (Duyarlılık = 

%81, Özgüllük =% 87,5). 

Kortikomedüller fazda tümör dansitesinin parankim dansitesine oranının 

berrak hücreli RHK ile berrak hücreli olmayan RHK’ları ayırmak için ROC 

eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında kalan alan kortikomedüller fazda 

0,85 (±0,73) (%95 güven aralığı [GA]:0,707-0,992) (p<0,01) bulunmuştur (grafik 

7-a). Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik değer 0,315 

bulunmuştur. (Duyarlılık = %81, Özgüllük =% 87,5) 

 
(a)                                                                (b) 

Grafik 7. Berrak hücreli RHK ile berrak hücre dışı RHK ayrımında KM faz (a) 

ve NG fazda (b) elde edilen tümör/ parankim dansiteleri oranına göre elde edilen 

ROC eğrileri 

Nefrogram fazında tümör dansitesinin parankim dansitesine oranının berrak 

hücreli RHK ile berrak hücreli olmayan RHK’ları ayırmak için ROC eğrileri ile 

yapılan analizi sonucunda eğri altında kalan alan 0,846 (±0,063) (%95 GA:0,723-

0,969) (p<0,01) bulunmuştur (grafik 7-b). Buna göre en yüksek duyarlılık ve 

özgüllüğe sahip eşik değeri 0,245 olarak bulunmuştur. (Duyarlılık = %81, 

Özgüllük =%75) 

KM fazda tümör / aorta kontrastlanması, NG fazda tümör/ aorta 

kontrastlanması, KM fazda tümör/ parankim kontrastlanması, NG fazda tümör/ 

parankim kontrastlanması oranlarının BHRHK’ yı BHDRHK’ dan ayırmada 
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kullanılabilirlikleri bakımından karşılaştırılmasında eğri altında kalan alanları 

istatistiksel olarak eş duyarlılıkta bulundu (p<0,01)( grafik 8). Bununla birlikte 

eğri altında kalan alan değeri KM fazda tümör/ parankim oranı için en yüksek 

(0,85) bulundu. 

 
Grafik 8.  KM ve NG fazlarında tümör / aorta ve tümör / parankim 

kontrastlanma oranlarının BHRHK ile BHDRHK ayrımında ROC eğrisi 

analizlerinin karşılaştırılması 

 

4.9. Berrak Hücreli RHK ile Diğer Tüm Renal Lezyonların ROC Eğrisi  

         Analizlerinin Karşılaştırılması  

 

Prekontrast fazda tümör dansitesinin BHRHK ile diğer tüm lezyonların ayırmı 

için ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır. (p>0,05) 

Kortikomedüller fazda tümör dansitesinin berrak hücreli RHK ile çalışmada 

yer alan tüm lezyonların ayırmı için ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda 

eğri altında kalan alan  0,76 ( ±0,07) (%95 güven aralığı [GA]:0,623-0,898) 

(p<0,01) bulunmuştur (grafik 9-a). Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe 

sahip eşik değeri 82,5 HÜ olarak  bulunmuştur. (Duyarlılık = %78,1, Özgüllük 

=% 76,2) 

Nefrogram fazında tümör dansitesinin berrak hücreli RHK ile çalışmada yer 

alan tüm lezyonların ayırmı için ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri 

altında kalan alan  0,726 ( ±0,069) (%95 güven aralığı [GA]:0,59-0,862) (p<0,01) 
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bulunmuştur (grafik 9-b). Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik 

değeri 83 HÜ olarak  bulunmuştur. (Duyarlılık = %71,9, Özgüllük =% 71,4) 

 
Grafik 9. Berrak hücreli RHK’ yı çalışmada yer alan tüm lezyonlardan 

ayırmada KM faz (a) ve NG faz (b) dansitelerine göre elde edilen ROC eğrileri 

Erken kontrastlanma indeksine göre( kortikomedüller faz dansitesi –

prekontrast dansite) berrak hücreli RHK ile çalışmada yer alan tüm lezyonların 

ayırmı için ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında kalan alan  

0,769 ( ±0,07) (%95 güven aralığı [GA]:0,632-0,906) (p<0,01) bulunmuştur 

(grafik 10-a). Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik değeri 44,5 

HÜ olarak  bulunmuştur. (Duyarlılık = %81,3, Özgüllük =% 76,2) 

Geç boyanma indeksine göre( nefrogram faz dansitesi –prekontrast dansite) 

berrak hücreli RHK ile çalışmada yer alan tüm lezyonların ayırmı için ROC 

eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında kalan alan  0,745 ( ±0,067) 

(%95 güven aralığı [GA]:0,613-0,877) (p<0,01) bulunmuştur (grafik 10-b). Buna 

göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik değeri 43,5 HÜ olarak  

bulunmuştur. (Duyarlılık = %71,9, Özgüllük =% 71,4) 
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(a)                                                          (b) 

Grafik 10. Erken (a) ve geç (b) kontrastlanma indekslerine göre BHRHK ile 

çalışmada yer alan tüm lezyonların ayrımında elde edilen ROC eğrisi analizleri 

 

Kortikomedüller fazda tümördeki kontrastlanmanın aorta kontrastlanmasına 

oranının berrak hücreli RHK ile çalışmada yer alan tüm lezyonların ayırmı için 

ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında kalan alan kortikomedüller 

fazda 0,787 ( ±0,064) (%95 güven aralığı [GA]:0,661-0,913) (p<0,01) 

bulunmuştur (grafik 11-a) . Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip 

eşik değeri 0,26 olarak  bulunmuştur. (Duyarlılık = %78, Özgüllük =% 76,2) 

         Nefrogram fazında tümördeki kontrastlanmanın aorta kontrastlanmasına 

oranının Berrak hücreli RHK ile çalışmada yer alan diğer lezyonların tamamından 

ayırmak için ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında kalan alan 

nefrogram fazında 0,788 ( ±0,064) (%95 GA:0,663-0,913) (p<0,01) bulunmuştur 

(grafik 11-b). Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik değeri 

0,415 olarak  bulunmuştur. (Duyarlılık = %81, Özgüllük =% 71) 
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(a)                                                       (b) 

Grafik 11. Berrak hücreli RHK ile diğer tüm lezyonların ayrımında KM fazda (a) 

ve NG fazda (b) tümör / aorta dansitesine oralarını gösteren ROC eğrileri 

 

Kortikomedüller fazda tümördeki kontrastlanmanın parankimal 

kontrastlanmaya  oranının berrak hücreli RHK ile çalışmada yer alan diğer 

lezyonların ayırmak için ROC  eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında 

kalan alan 0,793 ( ±0,066) (%95 GA:0,664-0,922) (p<0,01) olarak bulunmuştur 

(grafik 12-a). Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik değeri 0,664 

olarak  bulunmuştur. (Duyarlılık = %81, Özgüllük %71) 

Nefrogram fazında tümördeki kontrastlanmanın parankimal 

kontrastlanmaya  oranının BHRHK ile çalışmada yer alan diğer lezyonların 

ayırmak için ROC  eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında kalan alan 

0,783 ( ±0,064) (%95 GA:0,658-0,908) (p<0,01) olarak bulunmuştur (grafik 12-

b). Buna göre BHRHK’ları, diğer lezyonlardan ayırmada en yüksek duyarlılık ve 

özgüllüğe sahip eşik değeri 0,315 olarak bulunmuştur. (Duyarlılık = %72, 

Özgüllük =% 71)  
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(a)                                                              (b) 

Grafik 12. BHRHK ile diğer tüm lezyonların ayrımında KM fazda (a) ve 

NG fazda (b) tümör / parankim dansitesine oranlarını gösteren ROC eğrileri 

 

KM fazda tümör / aorta kontrastlanması oranı, NG fazda tümör/ aorta 

kontrastlanması oranı, KM fazda tümör/ parankim kontrastlanması oranı, NG 

fazda tümör/ parankim kontrastlanması oranı berrak hücreli RHK’ yı çalışmada 

yer alan tüm renal lezyonlardan  ayırmada kullanılabilirlikleri bakımından 

karşılaştırıldığında eğri altında kalan alanları istatistiksel olarak eş duyarlılıkta 

bulundu (p<0,01) (grafik 13). Bununla birlikte eğri altında kalan alan değeri KM 

fazda tümör/ parankim oranı için en yüksek (0,79) bulundu. 

 
Grafik 13. Berrak hücreli RHK’ yı diğer tüm lezyonlardan ayırmada KM 

ve NG fazlarında tümör / aorta ve tümör / parankim dansiteleri oranlarınn ROC 

eğrilerinin karşılaştırılması 
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Çalışmadaki 53 olgunun patolojik analizlerine göre yapılan benign-malign 

gruplamasında malign lezyonlar grubunda 46 olgu, benign lezyonlar grubunda ise 

7 olgu yer almaktaydı. Bu olguların prekontrast, kortikomedüller faz, nefrogram 

fazı, erken ve geç boyanma indeksleri, kortikomedüller fazda lezyon/ aorta 

dansitesi oranı, nefrogram fazında lezyon/ aorta dansitesi oranı, kortikomedüller 

fazda lezyon/ parankim dansitesi oranı ve nefrogram fazında lezyon/ parankim 

dansitesi oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmadı be 

nedenle benign- malign ayrımında bu kriterlere göre  elde edilen ROC 

analizlerinde de belirli eşik değerleri saptanamadı. 

Çalışmada yer alan 40 RHK lezyonunun tamamında (tüm alt tipler 

üzerinden) KM faz dansiteleri, NG faz dansiteleri, erken boyanma indeksi ve geç 

boyanma indeksi ile Fuhrman evreleri arasında sırasıyla %18, %26,9, %17,6, 

%25,9’lik ters yönde ilişki bulunmuş olup bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

değildi (sırasıyla p=0,267, p=0,093, p=0,276, p=0,106). 

Çalışmada yer alan 5 papiller RHK  lezyonunda KM faz dansiteleri, NG faz 

dansiteleri, erken ve geç kontrastlanma indeksleri ile Fuhrman evreleri arasında 

sırasıyla %31, %26, %31, %10,5’lik aynı yönde ilişki bulunmuş olup bu ilişki 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla p=0,604, p=0,668, p=0,604, 

p=0,105). 

Çalışmada yer alan 32 berrak hücreli RHK lezyonunda KM faz dansiteleri, 

NG faz dansiteleri, erken ve geç kontrastlanma indeksleri ile Fuhrman evreleri 

arasında sırasıyla %12,8, %19,2, %12,7, %19,7’lik ters yönde ilişki bulunmuş 

olup bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla p=0,485, p=0,292, 

p=0,487, p=0,279). 

Çalışmada yer alan 40 RHK lezyonun tamamında (tüm alt tipler üzerinden) 

KM fazda tümör/ aorta kontrastlanma oranı, NG fazında tümör/ aorta 

kontrastlanam oranı, KM  fazda tümör/ parankim kontrastlanam oranı, NG 

fazında tümör/ parankim kontrastlanam oranı ile Fuhrman evreleri arasında 

sırasıyla %9, %20,8, %15,6 ve %19,5’lik ters yönde ilişki bulunmuş olup bu ilişki 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla p=0,571, p=0,199, p=0,336, 

p=0,229). 
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Çalışmada yer alan 5 papiller RHK lezyonunda KM fazda tümör/ aorta 

kontrastlanma oranı, NG fazında tümör/ aorta kontrastlanam oranı, 

kortikomedüller fazda tümör/ parankim kontrastlanam oranı, nefrogram fazında 

tümör/ parankim kontrastlanam oranı ile Fuhrman evreleri arasında sırasıyla 

%67,6, %31,6, %54,1 ve %10,5’ lik aynı yönde ilişki bulunmuş olup bu ilişki 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla p=0,21, p=0,604, p=0,347, p=0,866). 

Çalışmada yer alan 32 berrak hücreli RHK lezyonunda KM fazda tümör/ 

aorta kontrastlanma oranı, NG fazında tümör/ aorta kontrastlanam oranı, KM 

fazda tümör/ parankim kontrastlanam oranı, NG fazında tümör/ parankim 

kontrastlanam oranı ile Fuhrman evreleri arasında sırasıyla %1,6, %15,7, %11,7 

ve %12’lik ters yönde ilişki bulunmuş olup bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

değildi (sırasıyla p=0,93, p=0,39, p=0,524, p=0,512). 
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5. OLGULARDAN ÖRNEKLER 

 

 
Resim 1: Patoloji sonucu grade 4 berrak hücreli RHK olarak bildirilen 3 cm çaplı, 

kalsifikasyonlar içeren, solid renal kitlenin prekontrast (A), kortikomedüller faz 

(B) ve nefrogram fazı (C) görüntüleri izlenmektedir. Renal kapsüle ya da 

perinefrik yağa invazyon saptanmayan olgunu evresi T1a olarak belirlendi. 

 

 
Resim 2: Prekontrast (A), KM faz (B), NG faz (C) imajları izlenen, grade 3 

berrak hücreli RHK’ lu olguda tümör çapı 7cm’ den büyük olup patolojisinde 

perirenal yağ doku invazyonu saptanmamıştır. Böbreğe sınırlı olduğu için T2 

olarak evrelenen kitleye komşu renal parankimde eşlik eden piyelonefrit olması 

nedeniyle tümöre komşu Gerota fasyası içine doğru spiküler uzanımlar, artmış 

vaskülarite ve yağ dokudaki yoğun kirlenme BT’ de tümörün yanlış olarak 

perirenal yağ invazyonu gösterdiğini düşündürmüştür. 
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Resim 3: Grade 4 berrak hücreli RHK’ u olan olguda, BT’ de  böbreğe sınırlı 

görünümdeki lezyonda,  ok işareti ile gösterilen milimetrik bir odakta perirenal 

yağ doku invazyonu saptanması tümörün evresini T3a olarak değiştirmiştir. 

 

 
Resim 4: Patoloji sonucu papiller RHK olarak bildirilen 4,5 cm çaplı solid renal 

kitlenin prekontrast (A), KM faz (B) ve NG faz (C) imajları izlenmekte. Renal 

kapsüle sınırlı olan lezyonun evresi T1b olarak belirlendi. Prekontrast dansitesi 32 

HÜ, KM faz dansitesi 44 HÜ, NG faz dansitesi ise 51 HÜ ölçülen lezyonun 

hipovasküler tipte olduğu preoperatif BT ile belirlenmişti. 

 

 

 
Resim 5: Renal piramislerden kaynaklanan grade 4 toplayıcı kanal tipi RHK’ lı 

olguda, prekontrast (A), KM faz (B) ve NG faz (C) imajlarda beyaz okla 
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işaretlenen üreter invazyonu görülmekte. Lezyonun BT’ de pelvikalsiyel sistem 

yerleşimli olması ve üreter invazyonu göstermesi nedeniyle ayırıcı tanıda 

tranzisyonel hücreli karsinom da düşünülmüştür. 

 

 
Resim 6: Patoloji sonucu onkositom olarak bildirilen olguda prekontrast (A), KM 

faz (B), ve NG faz (C) imajlarında solid egzofitik sol renal kortikal kitle 

izlenmekte. Lezyonun prekontrast dansitesi 32 HÜ, KM faz dansitesi 166 HÜ ve 

NG faz dansitesi 106 HÜ olarak bulunmuş, radyolojik olarak RHK’ dan ayrımı 

mümkün olmamıştır. 

 

 

 
 

Resim 7: Prekontrast (A), KM faz (B), ve NG fazda (C) dansitesi sırasıyla 31 

HÜ, 133 HÜ ve 99 HÜ olarak bulunan, santralinde kistik dejenerasyon seçilen sol 

renal kitlenin patoloji sonucu anjiyomiyolipom olarak bildirilmiştir. Bu olgudaki 

gibi komplike yağdan fakir anjiyomiyolipomların RHK’ dan radyolojik olarak 

ayrımında güçlükler söz konusudur. 
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6. TARTIŞMA 

 

Renal hücreli tümörlerin, 1997 yılında gerçekleştirilen Heidelberg 

Sınıflamasına göre renal tümörler benign ve malign parankimal kitleler olarak 

ayrıldı ve sitogenetik özellikleri incelenip, en çok görülen genetik anomaliye göre 

alt sınıflamalar yapıldı (92). Bu sınıflamaya göre en sık görülen alt tipler berrak 

hücreli tip (diğer adıyla konvansiyonel RHK), papiller ve kromofob hücreli 

tiplerdir. Berrak hücreli tip tüm renal kortikal kitlelerin %65’ ini, metastatik 

kitlelerin ise %90’ını oluşturur ve en yüksek metastaz potansiyeline sahip alt tiptir 

(5, 92). Papiller ve kromofob RHK ise tüm renal kortikal kitlelerin %25’ ini, 

metastazların ise %10’unu oluşturmaktadır. Papiller ve kromofob hücreli RHK’lu 

olgularda 5 yıllık  sağ kalım %80- 90’ larda olup klasik berrak hücreli tipten 

yüksektir (% 50-60) (5).  

Tüm renal kortikal tümörlerin %20’sini benign kitleler oluşturur ve bunlar 

arasında en sık rastlanan onkositomdur (5, 92) 

Alt tipleri arasında prognoz bakımından çok ciddi farklar bulunması 

nedeniyle malign renal kitlelerde preoperatif dönemde tümörün tipinin 

belirlenebilmesi klinik olarak çok önemlidir (5). Her alt tip, değişik biyolojik 

davranış ve prognoz özelliklerine sahiptir ve sadece patolojik alt tip bile tek 

başına önemli bir prognostik faktördür (49, 93, 94). Renal karsinomanın alt tipinin 

preoperatif olarak BT ile tespit edilebilmesi ile uygulanacak cerrahinin genişliğine 

daha net karar verilebilir, metastaz ve lokal nüks potansiyeli düşük alt tiplerinden 

biri söz konusuysa geniş tümör eksizyonu-radikal nefrektomi, lenfadenektomi ve 

gereksiz geniş eksizyondan kaçınılıp, postoperatif mortalite ve morbiditeyi 

belirgin azaltan nefron koruyucu teknikler kullanılabilir (49, 93). 

Renal hücreli karsinomların %90’ı hipervasküler yapıda olup karışık solid –

yumuşak doku komponentleri ile kistik-nekrotik dejenerasyon alanları içermesi 

sebebiyle heterojen kontrastlanır (5). Kistik dejenerayonun en çok berrak hücreli 

varyantta görüldüğü bildirilmiştir (93). 

Papiller tümörlerin %75’i hipovaskülerdir, bunların da %90 kadarı homojen 

veya periferal tarzda kontrastlanma gösterdiği bulunmuştur (5, 45).  
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Sheir ve ark.’ nın çalışmasında diğerlerinin aksine papiller hücreli 

karsinomda, kromofob tipe göre daha hipervasküler patern saptanmış olsa da (93) 

bu konudaki diğer çalışmalarda  kromofob hücreli karsinomlarda orta dereceli 

kontrastlanma bildirilmiştir (45, 49, 51, 85). 

Yağdan fakir anjiyomyolipomların da hemen hemen hepsinde homojen 

kontrastlanma bildirilmiştir. Lezyonun düzgün kontur yapısına sahip olması da 

daha az agresfi olması lehine bir bulgu olarak bildirilmiştir (5). 

Çalışmada yer alan olgularda, erkek:kadın oranı 1:1,2 olarak bulunuştur. 

Olguların yaş ortalaması 58,08 (±15,7)’ dır. Renal tümörlerin erkeklerde ve 

5.-6. dekatlarda en sık görüldüğü bilgisi bu çalışmada da desteklenmiştir (9, 49). 

Kromofob hücreli RHK (1olgu), papiller RHK (5 olgu) ve toplayıcı kanal tipi 

RHK (2 olgu) lezyonlarına çok az sayıda örnek bulunabildiği için, çalışmada her 

bir tipin tek tek analizi gerçekleştirilememiş, bunu yerine berrak hücreli RHK’ lar 

ile berrak hücre dışında kalan RHK’ lar ve berrak hücreli RHK ile diğer tüm renal 

lezyonlar olarak iki ana grup arasında istatistiksel analiz yapılmıştır. 

Lezyon boyutları ile RHK’ lardaki Fuhrman derecesi karşılaştırıldığında bu 

iki parametre arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiş olup 

lezyon boyut arttkça, Fuhrman derecesinin de arttığı gözlenmiştir. Bu sonuclar, 

daha düşük Fuhrman derecesine sahip tümörlerin daha küçük boyutlardayken 

yakalandığı veya yüksek dereceli, anaplastik tümörlerin hızlı büyüme eğiliminde 

oldukları ve daha büyük boyutlara ulaştıklarında tanı alabildikleri şeklinde 

yorumlanmıştır. Fuhrman nükleer atipi derecesine göre grade 4 olan tümörlerden 

iki tanesi berrak hücreli RHK iken, çalışmada yer alan toplayıcı kanal 

tümörlerinin her ikisi de grade 4 olarak bulundu. Genel olarak en kötü prognozlu 

olarak bilinen bu RHK tiplerindeki yüksek grade tümörün agresif biyolojik 

davranışı için bir faktör olabilir. 

53 lezyondan 7 tanesi ağırlıklı olarak kistik vasıfta, bunlardan 1 tanesi 

Bosniak tip 3, diğer 6 tanesi ise Bosniak tip 4 kategoride sayılabilecek özelliklere 

sahipti. Bosniak tip 3 kategorideki lezyonun patolojik analizinde bu lezyon, klasik 

berrak hücreli RHK’ ya göre çok daha iyi prognoza sahip, grade 1  multikistik 

RHK olarak bildirildi. Bosniak tip 4 kist görünümü oluşturan 6 lezyondan 5 tanesi 

grade 2 ve 3 berrak hücreli RHK olarak bildirildi ve BT’ de görülen kistik 
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alanların tümör içindeki kistik nekrotik dejenerasyon sahalara ait olduğu bulundu. 

Bosniak tip 4 kistlerde, tip 3’ lere göre daha yüksek malignite oranı olması, tip 3 

kistlerin %59’ unda malignite saptanması, benign kistik renal lezyonların 

genellikle bu kategoriye uyan görüntüleme bulguları olması yetersiz olgu sayısı 

nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermese de bizim çalışmamızda da 

desteklenmiştir (76, 77). Tüm renal hücreli karsinomlar berrak hücreli ve berrak 

hücre dışı RHK’ lar olarak iki ana grupta analiz edildiğinde berrak hücreli tipte 

diğerlerine göre anlamlı derecede kistik-nekrotik dejenerasyon alanı varlığı 

saptanmıştır. Çalışmada berrak hücre dışı RHK’ lar grubundaki esas tümör tipleri 

olan papiller ve kromofob hücreli karsinomların hiçbirinde, beklendiği üzere, 

kistik-nekrotik dejenerasyon izlenmemiş, bu kitleler homojen solid özellikte 

bulunmuştur. Bizim çalışmamız da kistik- nekrotik dejenerasyon bulgusunun 

özellikle berrak hücreli tipte bulunduğunu desteklemiş ve RHK alt tipleri 

ayrımında seçici bir kriter olabileceği bulunmuştur (9, 45, 49, 51, 54, 85, 86). 

Patoloji spesimenlerinde tespit edilen tümör nekrozunun kanser spesifik 

mortaliteyle prognostik etkisi olduğu bulunmuştur (95). Çalışmada yer alan tüm 

renal lezyonlarla sadece berrak hücreli RHK karşılaştırıldığında kistik-nekrotik 

değişiklik bulgusu, yine geri kalan renal lezyonlar arasında da berrak hücreli 

RHK’ yı ayırmada kullanılabilecek bir parametre olarak bulunmuştur.  Bununla 

birlikte lezyonlar benign-malign olarak kategorize edildiğinde bu bulgunun 

ayrımda kullanılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Kim ve ark. da lezyonları 

heterojen ve homojen olarak sınıfladıklarında bizimle benzer şekilde berrak 

hücreli RHK’ ların papiller ve kromofob hücreli tümörlere göre anlamlı şekilde 

heterojen iç yapısında olduklarını, diğer iki tipteki lezyonun ise homojen ve 

genellikle solid iç yapısına sahip olduğunu göstermiştir (49). Kistik- nekrotik 

dejenerasyonun özellikle berrak hücreli RHK’ nın bir bulgusu olması, bu 

bulgunun kötü prognostik belirteç olarak tanımlanmasının da sebebi olabilir (49, 

50) 

Kim ve arkadaşlarının çalışmasına tezat olarak Sheir ve ark. berrak hücreli 

ve papiller hücreli RHK’ da heterojen ve ağırlıklı olarak periferal tipte 

kontrastlanma, buna karşın kromofob tipte homojen kontrastlanma saptamıştır 

(49, 93). Bu bulgunun, patolojide kromofob hücreli RHK’nın hemen daima 
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homojen solid özellikte, berrak hücreli tipte ise kistik nekrotik ve kanama odakları 

yüzünden heterojen gros makroskopik özellikler bulunması ile ilişkili olduğu 

belirtilmiştir (93, 96). Ayrıca bilinen malign bir renal kitlelerdeki heterojen 

kontrastlanma o kitlenin agresif olma olasılığının yüksek olduğuna dair bir bulgu 

olarak bildirilmiştir. Bunun tam tersi olarak da heterojen kontrastlanma paterninin 

bulunmaması- yani lezyonun homojen boyanması- durumunda daha az agresif 

olma olasılığının arttığı bildirilmiştir (5).  

Kalsifikasyon yönünden yapılan karşılatırmada 53 lezyondan 4 tanesinde 

kalsifikasyon saptandı. Bunlardan 3 tanesi beklendiği gibi malign lezyonlar iken, 

1 lezyonun patolojisi benign kategoride sayılan mikst epitelyal stromal tümör 

olarak bildirildi. Zhang ve ark.’ nın çalışmasında kitle içinde kalsifikasyon 

mevcutsa, bu, malignite lehine çok kuvvetli bir belirteç olarak bulunmuştur (5). 

Sheir ve ark. da kalsifikasyonun RHK alt tipleri arasında örtüşme göterdiğini 

bildirmiştir (93). Bununla birlikte literatürde onkositomlarda ve mikst epitelyal 

stromal tümörde radyolojik ve patolojik olarak distrofik kalsifikasyon odaklarının 

görülebileceği bildirilmiştir (1, 9, 35, 40). Bizim çalışmamızda kalsifikasyon 

saptanan olguların her birinini farklı patolojileri olması ve sadece 1 berrak hücreli 

RHK’ da kalsifikasyon saptanması nedeniyle bu çalışamada kalsifikasyonun renal 

kitlelerin spesifikasyonunda bir parametre olarak kullanılabilmesi istatistiksel 

olarak analiz edilememiştir.  

T1 ve T2 tümörlerin T3a tümörlerden ayrılmasında en spesifik bulgu 

perinefrik yağ doku içinde en az 1 cm çaplı kitle bulunması olarak bildirilmiştir. 

Perirenal fasyada kalınlaşma, perinefrik alana doğru ilerleyen ince ağsı dansiteler 

şeklindeki yumuşak dokular perinefrik tümör olmaksızın perinefrik ödem, yağ 

nekrozu, geçirilmiş enfeksiyon gibi nedenlerle de gelişebileceği için invazyon 

kriteri olarak düşük duyarlılıkta olup %50’ ye kadar yanlış pozitiflikler 

bildirilmiştir (11). 

Bizim çalışmamızda BT’ de perirenal yağ dokuda invazyona işaret 

edebileceği düşünülen yoğun çizgisel dansite artımları, kirlenme , kitle ile 

devamlılık gösteren spiküler uzantılara göre yapılan değerlendirmede orta ve 

yüksek ihtimalle perirenal yağ dokuya uzanım düşündüren bulguların,  patolojik 

olarak da gerçek invazyon göstermesinin %95 güven aralığı ile pozitif öngörü 
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değeri %7, negatif öngörü değeri %85, duyarlılığı %20, özgüllüğü % 65, 

doğruluğu %60 olarak bulunmuştur. Buna göre perirenal yağ dokuya  invazyonun 

BT ile tanısında kitle komşuluğunda artmış çizgisel dansiteler, yağ dokuda lokal 

kirlenme bulgularının görülmesi, kitlenin perirenal yağa invazyonunun tespiti için 

yeterli bulunmamıştır. Perirenal vasküler engorjmandan, dezmoplastik 

reaksiyondan ve ödemden kaynaklanabilecek bu bulgunun yerine perinefrik yağ 

doku içinde kontrastlanan nodül bulgusunun özgüllüğünün % 98 , ancak 

duyarlılığının sadece % 46 olduğu  bildirilmiştir (97). Bununla birlikte bizim 

çalışmamızın negatif ön görü değerleri daha yüksek bulunmuş olup, renal kitle 

korteksten egzofitik tarzda uzanım gösterip renal konturu yaylandırmış bile olsa, 

perirenal yağ dokuda tanımlanan bulgular eşlik etmiyorsa, perirenal yağ dokuya  

invazyonun olmadığı ve kitlenin böbreğe sınırlı (T1-T2/ Robson Evre I) evrede 

olduğunu söylemede değerli bir bulgu olduğu bulunmuştur.  

Gerota Fasyası içinde BT’ de artmış vaskülarite bulgusunun patolojik olarak 

perirenal yağ doku invazyonunda pozitif öngörü değeri (PPV) %18, negatif 

öngörü değeri (NPV) %90, duyarlılığı % 40, özgüllüğü % 76, doğruluğu ise 

%71,4 olarak bulunmuştur.  

Bu bulguların perirenal yağ invazyonunda (T2-T3a ayrımında) literatür ile benzer 

şekilde sadece perirenal alandaki tanımlanan değişikliklerin invazyon göstergesi 

olarak alınamayacağını ancak bu bulgular yoksa, tümörün erken evre (T1 ya da 

T2) evrede olarak yorumlanmasının daha doğru olacağını ortaya koymaktadır.  

Son yıllardaki çalışmalarda RHK’ da kesitsel radyolojik incelemeler ile 

lezyonun gerçek renal kapsüle sınırlılığının, ekstrakapsüle tümör 

infiltrasyonundan ayrımında çelişkili sonuçlar bildirilmiştir (70, 97). Bizim 

çalışmamızda BT’ de perirenal yağ doku içerisine uzanım bulgusunun patolojik 

olarak kapsül invazyonunda (T1 ve T2 tümörlerin belirlenmesi) pozitif öngörü 

değeri (PPV) %50, negatif öngörü değeri (NPV) %57, duyarlılığı % 36, özgüllüğü 

% 70, doğruluğu ise %55 olarak bulunmuştur. Bu değerler perirenal yağ doku 

invazyonu ayrımındaki değerlerden (T2-T3a ayrımı) daha başarılı olsa da yine de 

perirenal alanda lezyona komşulukta spiküler lineer uzanımlar, yağ dokuda 

kirlenme gibi bulguların olmamasının kapsül invazyonu olmamasını göstermede 

daha yüksek bir ön görü değeri olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Bununla 
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birlikte Roberts ve ark. BT’ de T1 evrede olduğu düşünülen renal tümörlerde 

patoloji sonucunda T3a sonucu geldiğinde bile bu olguların rekürrens olmadan 

sağ kalım oranlarının patolojide T1 evrede bulunanlara eş olduğunu bildirmiştir 

(100). Prognozu belirgin şekilde değiştirmese de perinefrik yağ doku invazyonu 

nefron koruyucu cerrahiyi kontrendike kıldığı için preoperatif BT’ de doğru 

tanınması önemlidir (97). 

 Wildberger ve ark.tümördeki solid nodül, tümörün  kenarları ve 

kontrastlanma özellikleri ile değişik alt tipleri ayırmaya çalışmış ve berrak hücreli 

karsinomayı ayırmadaki duyarlılığı yaklaşık %72 olarak bulmuştur (86). Garant 

ve ark.’ nın çalışmasında dinamik BT incelemede  prekontrast ve nefrografik 

fazlara kortikomedüller faz çalışma da eklenip iki ayrı zamanda kontrastlı çalışma 

yapıldığında tanıdaki özgüllük çok değişmezken (%88), duyarlılığın arttığı 

(%100) bildirilmiştir (54).  

Berrak hücreli RHK ve berrak hücre dışı RHK’ların prekontrast, 

kortikomedüller faz, nefrogram fazı dansiteleri ile erken ve geç kontrastlanma 

indeksleri karşılaştırıldığında, RHK’nın alt tiplerinin bu parametrelere göre berrak 

hücreli ve berrak hücre dışı RHK’ lar olarak iki ana başlıkta birbirinden 

ayrılmasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.  Kim ve ark.’ nın 

çalışmasında da kontrastlı incelemeler için benzer sonuçlar bulunmuş, 

bizimkinden farklı olarak onların çalışmasında prekontrast dansiteler arasında 

anlamlı fark saptanmamış, buna karşın KM faz için berrak hücreli RHK’ yı 

diğerlerinden ayrımada 84 HÜ, ekskretuar fazda ise 44 HÜ olarak eşik değerleri 

elde etmişlerdir (49). Sheir ve ark.’ nın çalışmasında da berrak hücreli RHK’ yı 

diğer alt tiplerden ayırmada en geçerli parametre tümörün atenüasyon değeri 

olarak bulunmuş olup kortikomedüller fazdaki atenüasyon değeri 83,5 HÜ 

üzerindeki, ekskretuar  fazda atenüasyon değeri 64,5 HÜ ve üzerindeki kitlelerin 

berrak hücreli RHK olma olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştur (93). 

Bizim çalışmamızda kortikomedüller faz, nefrogram fazı mutlak tümör 

dansiteleri, erken ve geç kontrastlanma indeksleri ve kortikomedüller ve 

nefrogram fazlarında tümör/ aorta ve tümör/ parankim dansitesi oranları için 

yapılan ROC eğrisi analizlerinde eğri altında kalan alanlara göre sırasıyla  35,5 

HÜ, 82,5 HÜ, 83 HÜ, 44,5 HÜ, 43,5 HÜ, eşik değerine göre bu iki ana grup 
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birbirinden ayrılabilmektedir. Kortikomedüller faz, nefrogram fazı dansiteleri ile 

erken ve geç kontrastlanma indekslerinin berrak hücreli-berrak hücre dışı RHK 

ayrımındaki başarısı istatistiksel olarak birbirinden anlamlı farklılık göstermese de 

bu dört parametre arasında en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olanı erken 

kontrastlanma indeksidir (Eşik değer 44,5, duyarlılık = %81,3, özgüllük =% 

87,5).   

Herts ve ark.’ nın çalışması ile benzer şekilde kitlenin kontrastlanmasını, 

kontrast madde miktarı, enjeksiyon hızı, renal vasküler tutulum gibi 

parametrelerden bağımsız olarak objektif biçimde saptayabilmek için KM ve NG 

fazlarında tümör / aorta ve tümör / parankim dansitesi oranları hesaplandı ve 

bunlar, berrak hücreli RHK’ lara karşı berrak hücre dışı RHK’lar ve berrak 

hücreli RHK ile tüm renal lezyonlar arasında çapraz analiz edildi (45). İki 

durumda da istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edildi (p<0,01). 

Kontrastlanma oranları arasında en yüksek duyarlılık KM fazda tümör / aorta 

kontrastlanma oranına ait olup, 0,185’ in üstündeki oranlarda %83 duyarlılıkla 

berrak hücreli RHK’ lar berrak hücre dışı RHK’ lardan ayrılabilmektedir. Berrak 

hücreli RHK’ yı berrak hücre dışı RHK’ dan ayırmada en yüksek özgüllük 

değerleri ise NG fazında tümör/ aorta ve KM fazında tümör / parankim dansiteleri 

oranlarında saptanmış olup NG fazda tümör / aorta dansiteleri oranı 0,415’in 

üstündeki, KM fazda ise tümör/ parankim dansite oranı 0,315 eşik değerinin 

üstünde bulunan olgularda % 87,5’ lik özgüllükle berrak hücreli RHK, berrak 

hücre dışı RHK’ dan ayrılabilmektedir. Bu farklılığın saptanmasındaki esas sebep, 

berrak hücre dışı RHK grubunun büyük kısmını teşkil eden papiller ve kromofob 

hücreli RHK’ ların hipovasküler özellikte olması nedeniyle aorta ve sağlam renal 

dokuya göre daha az opaklaşmaları olarak yorumlanmıştır. Çalışmada renal 

lezyonların alt tiplerinin analizinde en değerli bulgu KM ve NG fazlarında tümör/ 

aorta ve tümör/ parankim dansitesi oranlarıdır. Diğer çalışmacıların bulgusu 

destekler tarzda, tümörün tespiti ve karakterizasyonunda en yüksek özgüllük ve 

duyarlılık değerlerine sahip faz NG faz ve parametre NG fazdaki tümör/ aorta 

dansitesi oranıdır  (45, 54, 88, 90).  

Çalışmada yer alan tüm renal patolojiler arasında berrak hücreli RHK’ ların 

belirlenmesi için KM ve NG fazlarında tümör/ parankim dansitesi oranlarındaki 
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eşik değeri aynı olup 0,315 olarak saptanmıştır. Ayrıca NG fazında tümör/ aorta 

dansiteleri arasındaki ilişki karşılaştırıldığında 0,415’ in üstündeki eşik 

değerlerinde lezyonun hem tüm RHK alt tipleri arasında hem de çalışmada yer 

alan tüm renal kitleler arasında berrak hücreli RHK olma ihtimali en yüksek 

bulunmuştur. 

Berrak hücreli RHK ile berrak hücre dışı RHK’ ları birbirinden ayırmak için 

gerçekleştirilen ROC eğrisi analizlerine göre bizde prekontrast dansiteler için ters 

yönde bir ilişki bulunmuştur  (eşik değerin altındaki dansiteler berrak hücreli 

RHK lehine yorumlanmalıdır anlamında). Prekontrast çalışmada berrak hücre dışı 

RHK’ lar grubunda daha yüksek dansiteler bulunmasının sebebi bu tümörlerin 

hiçbirinde kistik nekrotik dejenerasyon bulunmayıp, hepsinin pür solid özellikte 

olması, buna karşın berrak hücreli RHK grubunda makroskopik kistik 

dejenerasyonların yanı sıra tümördeki heterojeniteden sorumlu mikrokistik 

alanların da olması ve BT’ de bunların hacim ortalaması ile kitlenin genelinin 

dansitesini düşürmesi öne sürülebilir. Çalışmaya katılan tüm lezyonlarla 

karşılaştırıldığında kontrol grubunda da internal heterojenite ve mikrokistik 

alanlar bulunması, bu grupta da aynı etki ile genel tümör dansitesini düşürebilir. 

Bizim çalışmamızda da, Kim ve ark. ile benzer şekilde, berrak hücreli 

RHK’ da diğer RHK alt tiplerine ve çalışmada yer alan diğer renal kitlelere göre 

berrak hücreli RHK’ ların diğer RHK alt tiplerine göre anlamlı şekilde 

hipervasküler olduğu bulunmuştur (p<0,05). Fujimoto ve ark.’ nın çalışmasında 5 

cm’den büyük renal kitlelerde kontrastlı BT’de renal kortekse eş yüksek 

kontrastlanma sadece berrak hücreli RHK’da bulunmuş, diğer RHK alt tiplerinde 

bulunmamıştır  (101). Anjiyografi literatüründe iyi bilinen RHK’ nın 

hipervasküler özelliği, dinamik BT’ de kortokomedüller fazda % 41-86 arasında 

lezyonda hiperatenüasyon olarak görülmesi ile koreledir.  

Çalışmada saptanan tüm renal kitlelerdeki prekontrast, KM ve NG faz 

atenüasyon değerlerine bakıldığında, literatürdeki bulguları destekler şekilde, 

onkositomların en yüksek KM faz opasifikasyonu gösterdiği, papiller RHK ise 

tüm fazlarda en az opasifiye olduğu bulunmuştur (12, 45, 49, 98). Bizim 

çalışmamızda, literatürdeki çoğu çalışma gibi en yüksek lezyon dansiteleri 

kortikomedüller faz görüntülerde elde edilmiş, nefrogram fazında genel olarak 



 

 

92

kontrast maddenin yıkanmasına (“wash out”) bağlı olarak lezyon dansitesinde 

düşüş gözlenmiştir. Birnbaum ve ark’nın çalışmasında ise bu bulgumuza zıt 

olarak en yüksek kontrastlanma beklendiği gibi kortikomedüller fazda değil 

ekskretuar fazda bulunmuştur. Bu farklılığın, kontrast madde miktarı, enjeksiyon 

hızı gibi inceleme tekniğindeki farklılıklardan kaynaklandığı ve teknik 

parametrelerin sonuçlarda önemli varyasyonlara neden olabileceği bildirilmiştir 

(89, 93).  

 Bu çalışmada ayrıca yağdan fakir AML’ ların literatürdeki diğer 

çalışmalara benzer şekilde, berrak hücreli RHK’ dan yüksek veya ona eş düzeylde 

KM faz opasifikasyonu gösterdiği saptanmıştır, ancak önceki çalışmalarda 

saptanan prekontrast imajlarda homojen hiperdens iç yapı bizim çalışmamızda 

bulunmamıştır (25). Olgu saymız yetersiz olduğu için yağdan fakir AML’ lerin 

diğer solid renal lezyonlardan ayrımı için spesifik bir parametre yönünden 

karşılaştırılması yapılamamıştır. 

Lezyon boyutları ile RHK’ lardaki Fuhrman derecesi karşılaştırıldığında bu 

iki parametre arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiş olup 

(p<0,05) lezyon boyut arttkça, Fuhrman derecesinin de arttığı görülmüş ancak 40 

RHK lezyonunun tamamında veya berrak hücre dışı RHK alt tipleri arasında 

kortikomedüller faz dansiteleri, nefrogram faz dansiteleri, erken boyanma indeksi 

ve geç boyanma indeksi ile Fuhrman evreleri arasında istatistiksel anlamlı bir 

ilişki saptanmamıştır. 

Çalışmamızdaki başlıca kısıtlılık, renal tümörlerin genel popülasyonda diğer 

organlar kanserlerine göre daha az sıklıkta görülmesinden ve geç yaşlarda ortaya 

çıkmaları nedeniyle bu yaş grubundaki hastaların majör cerrahiye kontrendike ek 

komorbid durumlarının olmasından operasyona gidememeleri yüzünden, hasta 

sayısının az olmasıydı. Bazı RHK alt tiplerinden sadece birkaç örnek olgu 

saptanması, istatistiksel analizde RHK’ nın alt tipleri arasındaki karşılaştırmalarda 

yetersizliklere neden olmuştur. Daha geniş bir hasta popülasyonu ile ayrıntılı 

çalışmalara ihtiyaç vardır. Aynı sebepten ötürü, çalışmadaki lezyonlar, 

boyutlarına göre sınıflandırılamamış, eş boyuttaki lezyonlar kendi içlerinde analiz 

edilememiştir. Oysa, lezyonların boyutu arttıkça kistik nekrotik dejenerasyona 

eğilimleri artmakta ve daha heterojen görüntüleme bulguları oluşturabildikleri 
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bilinmektedir (98). Çalışmamızın kısıtlılıklarından bir diğeri, patolojik 

korelasyonda, perirenal yağ dokuda artmış vaskülarite bulgusunun patolojik 

olarak tümörün içinde artmış mikrovasküler yoğunluk ile korelasyonunun 

kurulamamasıydı. BT’ de görülen ve tümörün hipervasküler olmasını nitelediği 

düşünülen bu bulgunun patolojik vaskülarite indeksi ile karşılaştırılabilmesi daha 

ileri çalışmalar gerekmektedir. Çalışmadaki 53 olgunun patolojik analizlerine 

göre yapılan benign-malign gruplamasında malign lezyonlar grubunda 46 olgu, 

benign lezyonlar grubunda ise 7 olgu yer almaktaydı. Bu yetersizlik nedeniyle 

prekontrast, kortikomedüller faz, nefrogram fazı, erken ve geç boyanma 

indeksleri, kortikomedüller fazda lezyon/ aorta dansitesi oranı, nefrogram fazında 

lezyon/ aorta dansitesi oranı, kortikomedüller fazda lezyon/ parankim dansitesi 

oranı ve nefrogram fazında lezyon/ parankim dansitesi oranlarının tüm olgularda 

benign ve malign lezyonları ayırmada istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç 

bulunmadı be nedenle benign- malign ayrımında bu kriterlere göre  elde edilen 

ROC analizlerinde de belirli eşik değerleri saptanamadı.  

Çalışmamızda benign- malign ayrımında klasik tanımlanan bulgular dışında 

ayırıcı tanıda yol gösterecek spesifik bir parametre elde edilememiş, karşılaştırılan 

görüntüleme özelliklerinden hiçbiri benign-malign ayrımında kullanışlı 

bulunmamıştır. Bu nedenle yağdan fakir AML’ ler ve onkostiomlar bizim 

çalışmamızda tanısal açıdan sorun oluşturmakta, bu olgularda gereksiz cerrahiden 

kaçınılamamaktadır. 
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7. SONUÇ 

 

10 yıl öncesindeki bilgilerimizin aksine bügün renal hücreli karsinomanın 

tek bir patolojik antite olmayıp biyolojik ve klinik olarak değişik spektrumlara 

sahip heterojen patolojiler grubu olduğu bilinmektedir. Renal epitelyal tümörlerde 

histopatolojik, elektron mikroskopik ve genetik verilere göre yenilenen sınıflama 

bilgileri ışığında değişik alt tiplere ait değişik radyolojik görüntüleme bulguları 

tanımlanmıştır. Bunlarla korele şekilde değişken klinik prognoz söz konusudur. 

Histolojik tipin tek başına prognostik belirteç olmasının yanı sıra tümördeki atipi 

derecesi de prognozda evreden sonra gelen önemli faktördür. 

Bu çalışmada dinamik trifazik BT ile  

• BHRHK ile bunun dışında kalan RHK’ ların görüntüleme bulguları 

ile ayrımının mümkün olduğu sonucuna ulaşılmış olup, kortikomedüller 

ve nefrografik fazlarda daha az kontrastlanan solid kitlelerin berrak hücre 

dışı RHK’ lar olabileceği akla gelmelidir. 

• Gerota fasyasında ve perirenal alanda izlenen minimal 

değişikliklerin veya vaskülerite artışının  perirenal yağ invazyonunda (T2-

T3a ayrımında) invazyon göstergesi olarak alınamayacağını ancak bu 

bulgular yoksa, tümörün erken evre (T1 ya da T2) evrede olarak 

yorumlanmasının daha doğru olacağı düşünülmelidir. 

• Lezyon boyutundaki artış ile Fuhrman evreleri arasında doğru 

ilişki bulunmuş olup daha büyük lezyonların daha atipik olduğu 

saptanmıştır. Boyut dışındaki parametrelerden hiçbiri Furhman evreleri ile 

ilişkili bulunmamıştır. 

• Berrak hücreli RHK’ larda, diğer RHK’ lara ve çalışmada yer alan 

diğer tüm renal kitlelere göre daha fazla kistik- nekrotik dejenerasyon söz 

konusuydu. 

• Çalışmada yer alan tüm lezyonları benign-malign olarak ayırmada, 

incelenen parametrelerden hiçbiri istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 

vermemiş olup benign-malign ayrımında, yağdan fakir AML veya 

onkositomlar gibi benign solid renal kitleli olguların gereksiz yere 

cerrahiye gitmesini engellemede faydalı bir kıstas bulunamamıştır. 
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• Kontrastlı dinamik incelemelerde berrak hücreli RHK’ ların, 

berrak hücredışı RHK’ lardan ve diğer renal lezyonlardan ayrımında, 

kortikomedüller, nefrogram fazı, erken ve geç boyanma indeksi, tümör/ 

aorta ve tümör / parankim dansite oranlarının istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar gösterdiği ve her bir parametre için belirlenen eşik değerlerin 

üstünde yoğunluğa sahip kitlelerin BHRHK lehine yorumlanması 

gerektiği saptanmıştır. 

• Mutlak lezyon dansite ölçümlerine dayanan parametrelerin hemen 

hepsinin eş duyarlılıkta ve BHRHK’ yı belirlemede birbirine yakın 

başarıda olduğu saptansa da erken boyanma indeksi bu parametreler 

arasında diğerlerinden daha yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olarak 

bulundu. (Eşik değer 44,5, duyarlılık = %81,3, özgüllük =% 87,5.) 

• Lezyon dansitelerinin aorta ve normal renal parankim dansitelerine 

olan oranları arasında da tüm parametreler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmazken, , tümörün tespiti ve karakterizasyonunda 

(BHRHK yönünde en yüksek duyarlılık ve seçiciliğe sahip parametre) en 

yüksek özgüllük ve duyarlılık değerlerine sahip faz nefrogram fazı ve 

parametre bu fazdaki tümör/ aorta dansitesi oranıdır (Eşik değer:0,415, 

duyarlılık= %81, özgüllük = %87,5) 

• Çalışmadaki tüm lezyonlar içinde en çok kontrastlanma gösteren 

solid lezyonun onkositoma, en az kontrastlanma gösteren lezyonun ise 

papiller hücreli RHK olduğu saptanmıştır. 

 

Sonuç olarak dinamik BT’ de özellikle nefrogram fazı görüntüleri, solid 

renal kitlelerin karakterizasyonunda ve preoperatif olarak patolojik alt tipin 

tespitinde en başarılı parametre olarak bulunmuştur, ancak daha fazla sayıda 

lezyon ile yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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8. ÖZET 

 

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda amacımız preoperatif olarak dinamik 

kontrastlı BT ile renal kitlelerde en doğru şekilde histopatolojik tanı, evre ve 

diferansiasyon derecesine karar verebilmekti. 

Olgular ve Yöntem: 2006-2010 tarihleri arasında cerrahi tedaviye gitmiş 

53 olgunun preoperatif dinamik renal BT’ leri incelendi.Bu olguların hepsinde 

tümörün histopatolojik tipi ve Fuhrman derecesi bilinmekle birlikte 42 tanesinde 

klinikopatolojik evre ve BT’ de tahmin edilen evre arasında korelasyon 

kurulabildi. Çalışmada değerlendirilen parametreler, hasta yaşı, cinsiyeti, kitle 

boyutu, BT’ de öngörülen evre, lezyondaki kalsifikaston ve kistik nekrotik 

dejenerasyon, klinikopatolojik evre, histopatolojik tip, Fuhrman derecesi ve 

prekontrast- kortikomedüller faz ve nefrogram fazlarında elde edilen dinamik BT’ 

de saptanan lezyon dansiteleri, lezyon dansitelerinden hesaplanan erken ve geç 

boyanma indeksleri, ve bu fazlarda saptanan tümör/ aorta ve tümör/ normal renal 

parankim dansite oranlarıdır. 

Bulgular: 53 olgunun 28’i erkek, 25’i kadındı. Kitlelerin patolojik tiplerine 

göre dağılımında 32 tane berrak hücreli RHK, 5 tane papiller RHK, 1 tane 

kromofob RHK, 2 tane toplayıcı kanal tipi RHK, 2 tane yağdan fakir AML, 2 tane 

onkositom,1 tane Wilms tümörü, 1 tane metanefrik adenom, 1 tane mikst epitelyal 

stromal tümör, 4 tranzisyonel karsinom, 1tane yüksek dereceli malign 

mezenkimal tümör ve 1 renal infarkttı. 

Kistik –nekrotik dejenerasyonun berrak hücreli RHK’ da daha sık 

görüldüğü ve ayırıcı tanıda bu bulgunun BHRHK lehine değerlendirilmesi 

gerektiği saptandı. 

Lezyon içi kalsifikasyon 4 olguda saptanmış olup bunlardan bir tanesi 

benign natürde olan mikst epitelyal stromal tümörlü olguydu. 

BT’ de perirenal yağ dokuda seçilen çizgisel dansite artışları, kirlenmeler ve 

lezyona komşu Gerota Fasyasında artmış vaskülarite bulgularına dayanarak 

yapılan perirenal yağ doku ve kapsül invazyonuna yönelik öngörüde BT’ nin 

duyarlılığı ve seçiciliği düşük bulundu. Bu bulguların olmamasının, lezyonun T1 

evrede olduğu yönünde daha değerli bir bulgu olduğu saptandı. 
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Dinamik kontrastlı serilerde BHRHK’ nın diğer RHK alt tiplerine ve 

çalışmada yer alan diğer tüm lezyonlara göre daha yoğun kontrast tutulumu 

gösterdiği saptanmıştır. Benzer şekilde lezyon dansitesinin aortaya ve normal 

renal parankime oranları arasında da BHRHK, diğer lezyonlardan istatistiksel 

olarak anlamlı yüksek değerlere sahipti. 

Çalışmamıza göre BHRHK’ ları diğer RHK’ lardan ayırmada, dinamik 

renal BT’ nin prekontrast fazında 33,5 HÜ dansitenin altındaki, kortikomedüller 

fazda 82,5 HÜ dansitenin üstündeki, nefrogram fazda 83 HÜ dansitenin üstünde 

yoğunluğa sahip, erken boyanma indeksi için 44,5 HÜ, geç boyanma indeksi için 

43,5 HÜ üzerindeki solid kitleler BHRHK lehine değerlendirilebileceği saptandı.  

Kontrastlanma oranlarına göre kortikomedüller fazda 0,185’ in, nefrogram 

fazında 0,415 üzerinde lezyon/ aorta dansitesi oranına sahip, kortikomedüller 

fazda 0,315, nefrogram fazında 0,245’ in üzerinde lezyon/ renal parankim 

dansitesi oranına sahip lezyonların BHRHK lehine değerlendirilebileceği 

saptandı. 

Çalışmamızda yer alan tüm renal lezyonlar içinde BHRHK’ u diğer 

lezyonlardan ayırmada, dinamik renal BT’ nin prekontrast fazının seçiciliği 

olmadığı bulundu. Ancak postkontrast çalışmalarda, kortikomedüller fazda 82,5 

HÜ dansitenin üstündeki, nefrogram fazda 83 HÜ dansitenin üstünde yoğunluğa 

sahip, erken boyanma indeksi için 44,5 HÜ, geç boyanma indeksi için 43,5 HÜ 

üzerindeki solid kitleler BHRHK lehine değerlendirilebileceği saptandı.  

Kontrastlanma oranlarına göre kortikomedüller fazda 0,26’ in, nefrogram 

fazında 0,415 üzerinde lezyon/ aorta dansitesi oranına sahip, kortikomedüller 

fazda 0,664, nefrogram fazında 0,315’ in üzerinde lezyon/ renal parankim 

dansitesi oranına sahip lezyonların BHRHK lehine değerlendirilebileceği 

saptandı.  

Lezyonların Fuhrman evresi ile korelasyon gösterdiği bulunan tek özellik 

lezyon boyutu olarak saptandı. 

Sonuç: BHRHK’ ları, diğer RHK alt tiplerinden de çalışmada yer alan diğer 

tüm renal lezyonlardan da ayırmada kortikomedüller, nefrogram faz dansiteleri, 

erken ve geç boyanma indeksleri, aorta ve normal renal parankime göre lezyon 

dansitesinin oranı için hemen hemen aynı eşik değerler saptanmış olup BT’ de 
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lezyonu BHRHK olarak spesifiye edebilirsek, diğer renal kitlelerin tümünden de 

ayırabileceğimiz sonucu elde edildi. Daha büyük lezyonların daha yüksek 

Fuhrman derecesine sahip olması sonucuna dayanarak daha büyük renal kitlelerin 

daha az diferansiye ve kötü prognozlu olması bizim çalışmamızda da desteklendi. 

Kistik nekrotik dejenerasyon da özellikle BHRHK’ lar için bir bulgu olarak 

gözlendi ve hem ayırıcı tanıda hem de prognozu tahminde kullanılabilecek bir 

parametre olarak bulundu. BT ile tümör evrelemesi yapmak tedavi şeklinde 

değişikliklere yol açabileceği için önem arz etmektedir. Bununla birlikte, 

perirenal yağ dokuda aşikar kitle görmeksizin, çizgisel dansite artımları ya da 

armış vaskülaritenin kapsül ve perirenal yağ dokuya invazyonu saptamada düşük 

duyarlılık ve özgüllüğe sahip oldukları, bu bulguların olmamasının ise T1 tümör 

tanısı için yüksek tanısal değeri olduğu saptandı. 

 

Anahtar Kelimeler: Dinamik renal BT, renal hücreli karsinom, böbrek 

kitlelerinde ayırıcı tanı, histopatolojik alt tipler , lezyon dansitesi, Fuhrman 

derecesi 
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9. ABSTRACT 

 

DYNAMIC RENAL CT IN RENAL MASSES 

Introduction and Purpose: We aimed to conduct this study to be able to 

decide about the histopathological type of any given renal mass, define its stage 

and histological subtype as accurate as possible by dynamic contrast enhanced 

CT. 

Patients and Method: 53 cases between years 2006-2010, with dynamic 

contrast enhanced CT images who underwent surgical treatment for renal cancer 

have been evaluated. The information of  pathological type and Fuhrman grades 

were obtained after surgical excision of the masses. In 42 of the 53 lesions the 

exact TNM stage of the disease were also evaluated. Lesion densities for each 

phase of the dynamic CT as well as the tumor – to – aorta and tumor –to – normal 

renal parenchyma density ratios and early and late wash- in indeces, CT features 

of the lesions such as calsification, cystic-necrotic changes are also noted. 

Results: 28 of the 53 patients were male and remaining 25 were females. 

The histophological subtypes of renal masses were as follows: 32 clear cell RCC, 

5 papillary RCC, 1 chromophobe cell RCC, 2 collecting duct RCC, 2 lipid poor 

angiomyolipomas, 2 oncocytomas, 1 wilm’s tumor, 1 metanephric adenoma, 1 

mixed epithelial stromal tumor, 4 transitional cell cancers, 1 high grade malignant 

mesenchymal tumor. 

The cystic- necrotic change was more often seen in clear cell RCC and it 

could be taken as a indicator for this type of tumor. Intralesional calcification was 

evident in 4 of the 53 cases and 1 was a benign mass, namely mixed epithelial 

stromal tumor. 

To determine the perirenal and capsular invasion using the findings of 

perirenal fat stranding, perirenal linear opacities, increased ipsilateral vascularity 

of the Gerota’s fascia in the dynamic CT , were found that these findings have 

low sensitivity and spesificity to assess the true invasion by CT, but their negative 

predictive values are more successful in determining the T1 tumors. 

Postcontrast images have shown that clear cell RCC enhances more avidly 

than the rest of the RCC’s or the other lesions evaluated in the study. The cut-off 



 

 

100

values to determine clear cell RCC by precontrast, corticomedullary and 

nephrogram phases of the dynamic CT, the early and late washin indeces are as 

follows respectively: 33,5Hu, 82,5 HU, 83 HU, 44,5 HU, 43,5 HU. The cut-off 

values to determine clear cell RCC by the tumor - to - aorta density ratios and 

tumor - to - renal parenchyma  densities in corticomedullary and nephrogram 

phases of the dynamic CT, the early and late washin indeces are as follows 

respectively: 0.185, 0.415, 0.315, 0.245. Any given renal mass with a lesion 

density above the cut off value of 82.5 HU in corticomedullary and 83 HU in 

nephrogram phases, 44.5 HU of early washin index and 43.5 HU of late washin 

index could be taken as a clear cell RCC among all the other renal masses. 

According to tumor- to- aorta density ratios in corticomedullary and nephrogram 

phases, any lesion above the values of 0.26 and 0.415 respectively; according to 

tumor- to- parenchyma density ratios in corticomedullary and nephrogram phases, 

any lesion above the values of 0.664 and 0.315 respectively could be taken as 

clear cell RCC among all the other renal masses. 

The only parameter that correlated with the Fuhrman grades was the tumor 

size and as the tumor size increased this would indicate a higher grade. 

Conclusion: To differentiate clear cell RCC from the other subtypres of 

RCC and from the rest of all the renal masses, the cut off values for the 

corticomedullary, nephrogram phase densities, early and late washin values and 

the tumor- to – aorta and tumor-to- parenchyma density ratios, were more or less 

equal. This way we could conclude that by diagnosing a given renal mass as a 

clear cell RCC, we could diffetentiate it from the rest of all the possible other 

masses by CT. The larger lesions were indicating higher Fuhrman grade and as a 

result a worse prognosis. The correct preoperative staging of renal masses by CT 

can change the choice of surgical treatment however, simply taking the perirenal 

stranding and increased vascularity ipsilaterally would not be adequate to 

diagnose the true perirenal or capsular invasion. Whereas the absence of these 

findings has a high negative predictive value and it is a good diagnostic marker 

for T1 tumors. 

Key words: Dynamic renal CT, renal cell carcinoma, differential diagnosis 

in renal masses, histopathological subtypes, lesion density, Fuhrman grade 
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