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Böbrek kanserinin ek sık tipi renal hücreli karsinomdur 
(RHK).  

RHK genellikler tek bir tümör odağı olarak tek 
böbrekte gözlenir. Bazen eş zamanlı 2 veya daha fazla 
sayıda tümör tek ya da çift böbrekte gözlenebilir.       



Böbrek Kanseri Tipleri  

Berrak hücreli RHK; en sık tip  

Berrak hücreli dışı RHK:             

         Papiller renal hücreli karsinom,          

         Kromofob renal hücreli karsinom,          

         Nadir renal hücreli karsinom tipleri;                            

                       Toplayıcı kanal RHK                      

                       Multilokuler RHK                         

                       Medüller karsinom  

                       Müsinöz tübüler ve spindle hücreli karsinom 

                       Nöroblastom ilişkili RHK 

Klasifiye edilemeyen RHK  

Diğer nadir tipleri; transizyonel hücreli karsinom, wilms tümör, renal sarkom            
 



Böbrek kanseri yaşlı popülasyonda daha 
sıktır.  

Sıklıkla 65-74 yaş arası görülür.  

45 yaş altı nadir görülür.  



Böbrek kanseri erkek 
ve kadınlarda 10. 
sıklıkta görülür.  

Yaşam boyu böbrek 
kanseri gelişme riski 
erkeklerde %2,02 
iken kadınlarda bu 
oran %1,02’dir.  



Böbrek 
kanseri için 
risk faktörleri  

• Sigara  

• Obezite 

• Hipertansiyon 

• Kimyasal maruziyet; trichloroethylene  

• Ilaçlar; asetominofen  

• Ileri böbrek yetmezliği; özellikle hemodiyaliz 
RHK riskini artırır.  

• Genetik 

 

 







Böbrek 
kanseri 
semptomları  

Hematüri  

Tek taraflı yan ağrısı  

Sırtta kitle  

Halsizlik  

İştah azalması  

Diyet yapmaksızın kilo kaybı  

Enfeksiyon odağı olmadan ateş yüksekliği 

Anemi   



Ayırıcı tanı  

 

• Bu semptomlar böbrek kanserine 
veya diğer kanser tiplerine bağlı 
olabilir.  

• Hematüri etkeni olarak üriner 
sistem enfeksiyonu veya böbrek 
taşı düşünülebilir.   



 EVRELEME: 



Memorial 
Sloan 
Kettering 
Cancer 
Center 
Prognostik 
Modeli 

Tanı ve tedavi arasında geçen süre <1 yıl 

Karnofsky performans statüsü<%80 

Serum LDH düzeyi>1,5 x NÜS 

Düzeltilmiş  serum kalsiyumu>NÜS 

Hemoglobin düzeyi<NAS 



Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
Prognostik Modeli 

İyi risk grubu: 
Risk faktörü yok   

Orta risk grubu: 
1-2 risk faktörü 

var 

Kötü risk grubu: 
3 veya daha fazla 
risk faktörü var 



International Metastatic Renal Cell 
Cancer Database Consortium Criteria 
 

• Yüksek nötrofil düzeyi (N:2000-7000) 

• Yüksek trombosit düzeyi (N:150.000-400.000) 

• Yüksek serum Kalsiyum düzeyi (N:8,5-10.2mg/dl) 

• Anemi (hgb <12g/dl) 

• Tanıdan itibaren 1 yıldan kısa sürede gelişen 
sistemik tedavi ihtiyacı   

• Kötü performans durumu (karnofsky skalası <%80) 

 



International 
Metastatic Renal 
Cell Cancer 
Database 
Consortium 
Criteria 

• İyi risk grubu: Risk faktörü yok 

• Orta risk grubu: 1-2 risk faktörü 
var 
• Kötü risk grubu: 3-6 risk faktörü 
var 

 





Tedavi Seçenekleri 

• İnterferon, IL-2 

• Anti-VEGF yolağı (Sunitinib, pazopanib, 
axitinib, tivozanib,  bevasizumab) 

• mTOR yolağı (Everolimus, temsirolimus) 

• RET yolağı (Kabozantinib) 

• İmmünoterapi (Nivolumab, ipilimumab, avelumab, 
pembrolizumab) 



mRHK tedavisinde kullanılan ilaçlar 
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Metastatik Hastalıkta 
Nefrektomi? 







mRHK tedavisinde kullanılan ilaçlar 



ANTİ-ANJİYOJENİK  

TEDAVİ MEKANİZMASI  

ORİJİNAL İDDİA 
(Folkman) 

 
Antianjiyojenik tedavi tümörün  

beslenmesini önler 

 

Büyüme ve yayılma kapasitesini sınırlar 

YENİ HİPOTEZ 
(Jain ve ark.) 

 
Antianjiyojenik tedaviler tümör damarlanmasının  

‘normalleşmesine’ yardım eder 

Antianjiyojenik tedaviye adaptasyon ya da kurtulma  
sağlayabilecek hipoksi yanıtını azaltır 

Jain hipotezi bevasizumab ile kombinasyon halinde kullanılan kemoterapilerin etkililiğinde artışa ilişkin birçok klinik kanıt ve  

tümör tiplerinin tümünün antianjiyojenik tedaviye yanıt vermemesi ile desteklenmiştir. 

 
Folkman. N Engl J Med. 1971:285:1182-1186. Jain et al. Science. 2005;307:58–62. 



Modifiye Anormal 

Anti-VEGF 

Normal 

Anti-VEGF’lerin, tümör damarları üzerindeki etkileri 

Willett CG ve ark. Nat Med 2004;10:145–7 

- Damar yoğunluğunu azaltır. 

- İlacın tümöre ulaşmasını artırır. 





ANTİ-
ANJİYOJENİK 
TEDAVİ 
MEKANİZMALARI 

 
• VEGF,VEGFR monoklonal antikorlar 
 Bevasizumab,ramucirumab 

• VEGF trap (VEGFR1-2 + IgFc) 
 Aflibercept 

• TKİ: 
 Sunitinib,sorafenib,pazopanib,cabozantinib 

• Metronomik kemoterapi 
• Rekombinant inhibitör proteinler 
 Angiostatin, TSP-1, endostatin 

 
 
 
 
 



Sunitinib: 

• Anti-VEGF ajan,Tirozin kinaz inhibitörü. 

• Standart dozu 50 mg , 4 hafta kullan 2 hafta ara. 

• Doz düzeltme: 37.5 mg. 

• Renal doz ayarı yok,Child A,B doz ayarı yok. 

• Yan etki: 

• Hipertansiyon, EF’de azalma. 

• Hipotiroidi, potasyum magnezyum,sodyum düşüklüğü. 

• Anemi, nötropeni, lenfopeni. 

 



Pazopanib 

Anti-VEGF ajan,Tirozin kinaz inhibitörü. 

Standart dozu 800mg. 

ALT 3-8 kat artışı tedavi devam, ALT > 3  kat artış ve bil > 2 kalıcı sonlanır. 

Yan etki: 

Hipotiroidizm,hipertansiyon. 

Proteinüri. 

Trombotik microanjiopati. 

Fistül, perforasyon. 

Press. 



Axitinib: 

• Anti-VEGF , Tirozin kinaz inh. 

• Pembroluzimab ile kombinasyonunda,ya da 
2.basamakta tek ajan tedavi verilirken 5mg 
günde 2 ile başlanır 2. hafta sonra 
tolerasyonuna göre 7 mg günde 2 
,tolerasyonuna göre 10 mg günde 2. 

• Renal doz ayarı yok, Chıld B %50 azaltılacak. 

• Yan etki: 

• Hipertansiyon. 

• Palmoplantar eritrodistezi 

• Anemi,trombositopeni,nötropeni,lenfopeni. 

• KCFT yüksekliği. 

 



Cabozantinib 

Anti-VEGF , Tirozin kinaz inh. 

Nivolumab kombinasyonunda  40 mg/gün, tek ajan 60mg/gün. 

Renal doz ayarı yok ,Chıld B doz düzeltme 60’tan 40 mg. 

Yan etki: 

Hipertansiyon. 

Hipokalsemi,hipotiroidi 

Çene osteonekroz. 

Diyare, perforasyon , fistül 

Palmoplantar eritrodistezi. 

Posterior lökoensefalopati 

Tromboemboli. 



Lenvatinib 

• 20mg günde 1. 

• Renal doz ayarı CrCl <30, Chıld C’de 10 mg. 

• Yan etki: 

• Hipertansiyon, kardiyak disfonksiyon, QTc 
uzaması. 

• Arteryel tromboemboli. 

• Gı perforasyon,fistülizasyon. 

• Diyare,hipotiroidizm,hipokalsemi. 

• Osteonekrozis.  

 

 





• Tromboembolizme 
neden olan TKI’leri. 





ANTİ-VEGF 
KESİN 
KESİLMESİ 
GEREKEN 
YAN 
ETKİLERİ 

Arteriyel tromboembolik olaylar (Mİ, SVH …) 

Gastrointestinal perforasyonlar 

Kan transfüzyonu gerektiren kanamalar   

Cerrahi müdahele gerektiren fistül gelişimi  

Hipertansif kriz 

>3.5 gr proteinüri veya nefrotik sendrom 

Tıbbi müdehale gerektiren yara açılması   

Semptomatik PTE varlığı 





Belzutifan. 

• HIF-2α inhibitor,120 mg günlük RCCile 
birlikte VHL. 

• Açık etiketli, Faz 2 çalışma. 

• Primer sonlanım objektif yanıt. 

• Median takip süresi 21.8 ay. 

• %49 OR. 

 

 

 



•Teşekkür ederim… 


