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 yaşı da erkek hasta 

• Yakı a: Karı  ağrısı 



Hikaye (21.06.2017) 

•  ay ö e karı  sol kıs ı da uykuda  uya dırı ı 
tarzda şiddetli karı  ağrısı, ge e terle esi, ateş ve 
kilo kay ı ile dış erkeze aşvur uş.  

• Batı  USG atı  sol üst kadra da  aşla ıp inferior sol pelvik alana 

uza a  sol ö reği deplase ede  ,5 ,5  hipoekoik solid lezyon   
• B. to ografisi de sol ö reği inferiora deplase eden 11X12X15 cm 

o utlu lez o . Ak iğer kavitelerinde ü üğü X   sağ ak iğer alt lo  
bazal segmentte bulunan bilateral nodüler lezyon  kitle olduğu 
söyle ip Diyar akır E.A.H. e yö le diril iş.  



• A eliyatta sol ö rek kay aklı X   kitle 
çıkarılıp sol nefrektomi yapıl ış. Patolojiye 
gö derile  kitle so u u ile hasta tarafı ız 
ço uk o koloji ölü ü e yö le diril iş. 
 



• Özgeç iş: Özellik yok 

• Soygeç iş: 
– A e:  yaşı da, sağ, sağlıklı 
– Baba: 40 yaşı da, sağ, sağlıklı 
• A e a a arası da akra alık yok. 

– 1.çocuk: 11 yaşı da, erkek, sağ, sağlıklı 
– 2.çocuk: 9 yaşı da, kız, sağ, sağlıklı 
– 3.çocuk: 8 yaşı da, erkek, sağ, sağlıklı 
– 4.çocuk: hasta ız 

 

 



Fizik Bakı 

• Ge el duru : İyi  
• Cilt: Doğal, dökü tü yok. 

• Baş-boyun: Doğal, lenfadenopati yok. Orofarenks doğal 
• Kardiyovasküler: S , S  doğal. S  yok. Üfürü  yok.   
• Solunum sistemi: Dinlemekle ral, ronküs yok.  

• Gastrointestinal siste : Batı  rahat, defa s rebound 
yok. Hepatosplenomegali yok. İ sizyo  skarı mevcut. 

• Genitoüriner sistem: Haricen erkek,testisler doğal, 
anomali yok.  

• Nörolojik uaye e: Doğal 



Laboratuvar 
• Glu: 71 mg/dl 
• Üre: 27 mg/dl 
• Kre: 0,25 mg/dl 
• AST: 20 U/L 
• ALT: 11 U/L 
• LDH: 224 U/L  
• ALP: 144 U/L 
• T.pro: 6,4 g/dl 
• Alb: 4 g/dl 
• Na: 137 meq/l  
• K: 4,22 meq/l 
• Ca: 9,5 mg/dl 
• P: 4,9mg/dl 

• Beyaz küre: 6099 /mm3 

• Nötrofil: 3349 /mm3 

• Hb: 11,3/mm3 

• Trombosit: 402500/mm3 

• CRP: 0,04 mg/dl 

• Sedimentasyon:5mm/h 

 



 



 



 





Ö  ta ı ız edir? 

•  yaş, E hasta 

• Karı  ağrısı, şişki lik 

• Ge e terle esi, kilo kay ı, ateş 

• Batı da kitle 



• Patoloji: Trifazik morfolojide blastemal, 
epidermal, stromal komponent içeren fokal 
anaplazi odakları içere  Wilms tümörü  



• Evre I: Bö rekte sı ırlı, tü ör ta  çıkarıl ış, re al kapsül veya si üs 
da arları da tutulu  yok i trare al da ar tutulu  ola ilir  
 

• Evre II: Bö rek dışı a çık ış, re al kapsülü ve/veya perire al yağ dokusu u 
pe etre et iş veya re al para ki  dışı daki re al si üs da arları a 
i vazyo  yap ış a a ta  rezeksiyo  yapıl ış 

 
• Evre III: A eliyat so rası gözle görülür veya ikrosko ik tü ör var vital 

yapılara i filtrasyo  ede iyle ta  rezeksiyo  yapıla a ış, errahi sı ırda 
tü ör var, i traa do i al veya pelvik le f odu etastazı var, operasyo  
ö esi de veya sırası da tü ör perito a yayıl ış veya tü ör tro usu 
parçala ış  

 
• Evre IV: He atoje  etastaz veya karı  ve pelvis dışı da le f odu etastazı 
 
• Evre V: Ta ı a ı da her iki ö rekte Wilms tümörü 



• Evre IV Wilms tümörü 

• Kemoterapi (VAC+ICE) ve tü  atı  ile irlikte 
ak iğerlere radyoterapi veril esi pla la dı. 
 

 



• Kemoterapi (8 kür) ve radyoterapi alan hasta 12.02.2018 
tarihi de sol testiste şişlik ve ağrı şikayeti ile ç.o koloji 
polikli iği e aşvurdu. 

 
• Skrotal USG:  
     Sağ testis inguinal kanalda izlenmektedir. Minimal akı  

mevcuttur. Sol testis o utları elirgi  art ış olup 
parankimi heterojendir ve doppler US de vaskülarizasyonu 
yoktur. Bulgular testis torsiyonu ile uyumludur. A rı a 
epididim aşı for a edile edi. Bu lokalizasyonda lokule 
sıvı ve ekojenik ala  izle ekte olup a ırı ı ta ıda 
hemoraji veya enfektif süreçler düşü üle ilir. Belirgin herni 
izlenmedi. 



 



Ö  ta ı ız edir? 

•  yaş, erkek hasta 

• Wilms tü ör ta ısıyla takipli 
• Sol testiste ağrı ve şişlik 



• Hasta torsiyo  ö  ta ısıyla ço uk errahisi tarafı da  
a il operasyo a alı dı.  

• Trans-skrotal yaklaşı ı  uygula dığı operasyo da 
testis da ar yapıları da torsiyon gözle e iş olup 
testis dokusu a lılığı ı yitir iş, içe ka a alı kitle 
sapta dı. 

• Patolojiye gö derile  kitle so u u Wil s tümörü 
etastazı  ile uyu lu geldi. 



Wilms Tümörü 
• Wilms tü örü ço ukluk çağı da 

e  sık görüle  ö rek 
tümörüdür. Wilms dışı daki 
primer böbrek tümörleri tüm 

ö rek tü örleri i  % da  
azı ı oluşturur.  

• Wilms tümörü multidisipliner 
yaklaşı la üyük ora da aşarı 
ile tedavi edilebilen çocukluk 
çağı ka serleri de  iridir.  



Epidemiyolojik ve Genetik Özellikler  

• Wilms tü örü tü  ço ukluk çağı malign tümörleri 
içi de %  sıklıkla görülür.  

• Olguları  % i  yaşı  altı da olup hastalık e  sık -4 
yaşta ortaya çıkar 



Wilms Tümörü Biyolojisi 

• Çoğu hasta karyotipik olarak or aldir. 
• % 2- ü se dro lara eşlik eder, 
• . Kro ozo u  kısa kolu da  ta e delesyo  

sapta ır: del p  WAGR ve De ys Drash S.  

                     del11p15  (Beckwidth Wiedemann S.) 

• .Kr u  kısa kolu daki u ge  ir tü ör supressör 
ge  olup kay ı etiyolojide  soru lu tutul aktadır 



Wilms Tümörü embriyonal bir tümördür. 

Primitif metanefrik blastemden gelişir.  
Metanefrik duktusları  normal stimülasyonu yoktur. 

 

Metanefrik blastem; differansiye tübüller ve 
glomerülleri oluştur ak içi  a or al prolifere olur. 

 

Persistan blastem (immatür renal parankim hücreleri), 
Displastik tübüller, Mezankim, Stroma vardır  

(Trifazik Tümör ;Blastem,Epitel,Stroma) 



• Tümör infiltratif paternde değil, iyi kapsüllüdür, iyi 
sı ırlıdır Diğer ö rek tü örleri i  aksi e . 

• Heterojen karakterde olup kistik, nekrotik ve 
hemorajik içeriğe sahiptir. 

• Kalsifikasyon YOKTUR (Nöroblastomadan önemli fark) 

• Yu uşak ve frajildir Ta ıda veya a eliyatta rüptüre 
olup lokal yayıla ilir, u duru  hastalığı  seyri i 
değiştirir  



Birlikte Görülebilen Anomaliler 

•  Aniridi 

•  Hemi-hipertrofi 

•  At alı ö rek  
•  İ e iş testis  
•  Hipospadias  

 

A o alisi ola  ço ukları  periyodik olarak ilk  yıl  ayda 
ir, daha so ra vü ut gelişi i ta a la a a dek yılda ir 

karı  ultraso ografisiyle izle esi ö erilir. Bu yö te le, 
gelişe ile ek ir tü örü  erke  evrede ta ı al ası ü kü  
ola aktır. 
 



Histoloji ve prognozda önemli faktörler 

 

1.Hücrelerde anaplazi görülmesi (majör gösterge)  

(Belirgin mitotik figürler, çekirdek üyüklüğü, çekirdek hiperkromazisi)  

Çok küçük bir odakta bile anaplazi görülmesi kötü prognozu gösterir. 

Anaplazi varlığı da sapta a aya  ikro etastazları  var ol a şa sı 
yüksektir  

 

2.Blastemal komponenti askı  ola  tü örler çok agresif seyreder  
 

    Tedavi pla ı ı etkileye  faktörlerdir. 
 



Prognoz 

.Hastalığı  evresi 
2.Histopatolojik bulgular (anaplazi ve utasyo  varlığı   

.Metastaz varlığı  
 
Diğer Faktörler 
 .Yaş  Yaş üstü de relaps riski daha yüksek) 
 2.Renal ven ve VCI da trombüs ol ası 
 .Kara iğer etastazı ak iğer etastazı a göre  
 
 
Vakaları  % i iyi, %   kötü prognoz şekli de seyreder. 
 

 



Klinik 

• Hastaları  çoğu ruti  doktor uaye esi sırası da, a yo 
yaptırılırke  veya giydirilirke  tesadüfe  farkedilen kitle 
veya karı  şişliği ile getirilir.  

• Karı  ağrısı, gözle görülür hematüri, yüksek ateş, ka ızlık 
veya kilo kay ı eşlik ede  diğer ulgulardır. Karı  
ağrısı ı  ede leri: Lokal distansiyon, spontan 
intralezyonal hemoraji, perito  oşluğu a rüptür) 

• Fizik uaye ede kitle düze siz, ağrısız, fiksedir. Batı da 
ge ellikle tek taraftadır, fakat orta hatta ulaş ış hatta 
karşı tarafa geç iş ola ilir. 



Klinik 

• Hiperta siyo  re i  yüksekliği   %  

• Varikosel 

• Ka a a edi il iş Von Willebrand faktör 
eksikliği e ağlı  



Laboratuvar 
• Ta  İdrar tetkiki: Hematüri Proteinüri  

• Ta  Ka  Sayı ı Bö rek ve Kara iğer Fo ksiyo  Testleri Üre Kreatin 

AST ALT ALP Kalsiyum  

• İki Yö lü Ak iğer Grafisi ak iğer etastazı  

• İVP (tümörün lokalizasyonu,parankimin durumu-süzme, kaliksler, 

üreterler)  

• Batı  Ultraso ografisi ayırı ı ta ıda, tü ör oyutları, VCI da 

trombüs, metastaz, LAP)  

• Bilgisayarlı To ografi Abdomen,Toraks BT): Kitle, Lenf 

odları, Ko şu orga lar, karşı ö rek  

• Manyetik Rezonans Görüntüleme(MRG) 



Ayırı ı Ta ı 
• 1.Nöroblastom 

– Karı da kitle yapa  ve e  çok karışa  tü ör  
– Kli ik :Ço uk daha hasta görü ü de, ateş,kilo kay ı, ishal v .  
– İdrar VMA Yüksek  
– Kitlede kalsifikasyon(+)  
– Pelvikalisyel distorsiyon yapmaz  

• .Bö reği  benign lezyo ları  
– Multikistik böbrek, Hematom  

• .Bö reği  diğer tü örleri  
– Rabdoid tümör, Renal hücreli karsinom, Mezoblastik 

nefroma, Bö reği  errak hcli sarkomu  

• .Batı da orta hat tü örleri  
– Lenfoma, Teratoma 



Tedavi 

• National Wilms  Tumor Study (NWTS  ö e primer 
nefrektomi, ardı da  adjuvan kemoterapi ve radyoterapi 
verilmesini önerirken, 

• I ter atio al Society of Pediatric Oncology SIOP  gru u 
preoperatif kemoterapi verilmesini, daha sonra nefrektomi 
yapılarak postoperatif histolojik ta ı ve evrelendirme ile 
ke oterapi i  pla la ası ı ö erir. 

• Preoperatif tedavi ile düşük riskli hastalarda errahi 
sırası da tü ör rüptürü olasılığı düşürülerek morbiditenin 
azaldığı ı ve sağkalı  ora ı ı  düşük olduğu yüksek riskli 
seçil iş azı hastalarda çok intensif tedavilerden 
kaçı ıla ildiği i ay ı za a da tü örü  ke oterapiye ya ıtı 
da değerle dirile il ektedir 






