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ÖZET
Renal hücreli karsinom böbreğin en s›k görülen malignite tipidir, meme kanseri ise kad›nlarda en s›k görülen malignite tipidir. Bu iki malignitenin senkron olarak birlikte görülmesi nadir olarak bildirilmiştir. Bu vakada, meme kanseri
ve renal hücreli karsinom tan›s› konan bir olgu bildirilmiştir. Malignite saptanan hastalarda mevcut olan veya sonradan ortaya ç›kan kitlelerin, metastaz d›ş›nda senkron veya metakron maligniteler olabileceği ak›lda tutulmal›d›r.
Hastada takip s›ras›nda yeni ortaya ç›kan semptomlar dikkate al›nmal›d›r ve malign tümör saptanan her 20 hastadan
birinde sekonder bir tümör gelişebileceği ak›lda tutulmal›d›r.
Anahtar Kelimeler: Renal hücreli karsinom, Meme kanseri, Senkron tümör

ABSTRACT
Synchronous Renal Cell Carcinoma with Medullary Carcinoma of the Breast
Renal cell carcinoma is the most frequently encountered malignancy of the kidney, and breast cancer is the the most
frequent one in women. Synchronous occurrence of these two malignancies has rarely been reported. In this case, we
presented a case of synchronous breast cancer and renal cell carcinoma. In patient with malignancy, it should be kept
in mind that masses which are present or newly determined can be synchronic or metachronic malignancies besides
metastasis. Newly emerged symptoms during follow-up in patients with cancer should be taken into consideration,
and be kept in mind that secondary tumors can be determined in one of every 20 patients in whom malignant tumour
was determined.
Key Words: Renal cell carcinoma, Breast cancer, Synchronic tumor
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GİRİŞ
Renal hücreli karsinom (RHK) (renal adenokarsinom, hipernefroma, Grawitz tümör) böbreğin en
s›k görülen malignite tipidir ve tüm erişkin tümörlerinin yaklaş›k %3’ünü oluşturur. Genellikle
beşinci ve yedinci dekatlar aras›nda oluşur, ancak
çocuk ve genç erişkinlerde de görülebilir. Meme
kanseri ise kad›nlarda en s›k görülen malignite
tipidir. Yaşla birlikte meme kanseri insidans› artmaktad›r ve gelişiminde genetik, çevresel, hormonal, sosyobiyolojik ve fizyolojik faktörler
suçlanm›şt›r. İkiden fazla tümör saptanan hastalar
içerisinde böbrek ve meme kanseri birlikteliği
bildirilmiştir (1, 2). Ancak, sadece bu iki malignitenin birlikteliği çok nadir olarak literatürde
bildirilmiştir (3).
OLGU SUNUMU
68 yaş›nda bayan hastan›n May›s 2004’de yap›lan
sağ meme eksizyonel biyopsisinde müsinöz meme
karsinomu saptanm›ş (Şekil 1) ve sağ modifiye
radikal mastektomi uygulanm›şt›. Postoperatif
patolojik evrelemesinde hastan›n T2N0M0 (ER +,
PgR +) olduğu görülerek Tamoksifen 20 mg/gün
başland›. Üst abdominal bilgisayarl› tomografisinde (BT) sağ böbrek üst polden kaynaklanan
ve böbrek konturunda lobulasyona neden olan
yaklaş›k 5 x 5 x 5 cm boyutunda, ortas›nda hipodens nekrotik alanlar›n bulunduğu ve kontrast
madde ile solid k›sm›nda kontrastlanma izlenen
kitle lezyonu saptand› (Şekil 2), kitle ile karaciğer
s›n›rlar› yer yer seçilememekteydi. Böbrek biyopsisi renal hücreli karsinom olarak raporland› (Şekil
3). Kontrol toraks BT’de sağ aksiller bölgede
yaklaş›k 1 cm boyutunda lenfadenopati, her iki
akciğer alt lob posteriorda yer yer buzlu cam dansiteli alanlar ile solda alt lobda infiltrasyon alanlar›
saptand›. Sağ böbrekteki kitle karaciğer invazyonu
nedeniyle inoperabl olarak değerlendirildi ve selektif arteriyel kateterizasyonu takiben kemoembolizasyon uyguland›. Hastan›n takip ve tedavisi devam
etmektedir.
TARTIŞMA
RHK proksimal toplay›c› tubulustan kaynaklan›r,
fakat neoplastik transformasyonu neyin başlatt›ğ›
henüz netleşmemiştir. Çevresel faktörler, obezite,
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Şekil 1. Meme dokusunda müsin gölcükleri içinde
tümör adac›klar› (Hematoksilen & Eozin x 100).

Şekil 2. Üst abdominal BT’de sağ böbrek üst polden kaynaklanan ve böbrek konturunda lobulasyona
neden olan yaklaş›k 5 x 5 x 5 cm boyutunda kitle
lezyonu.
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İkinci primer tümör gelişimi hakk›nda çeşitli
hipotezler öne sürülmüştür. Bu hipotezlere göre
primer bir tümör gelişip kür sağlanan hastalarda
sekonder bir tümör gelişimi riski azal›r, çünkü kür
sağlanmas› ile vücut başka malignitelere karş›
korunmuş olur. Bir başka hipoteze göre ise, bir
tümör gelişen hastada sekonder bir tümör gelişim
riski sağl›kl› topluma göre 11 kat fazlad›r (1).
Meme kanseri ile eş zamanl› kolon, vulva (primer 3
tümör) (6); akciğer (7); larinks, akciğer, kolon
(primer 4 tümör) (8); karaciğer (9); böbrek, larinks,
uterus (primer 4 tümör) (1) kanserleri birlikteliği
bildirilmiştir. Literatürde sadece meme ve böbrek
kanserlerinin birlikteliği çok nadir olarak bildirilmiştir (3).
Renal hücreli karsinom ile lenfoma (10); kolon ve
meme (primer 3 tümör) (2); kolon (11-13); tiroid,
kolon, meme (primer 4 tümör) (14); over (15);
mide kanseri (16) birliktelikleri bildirilmiştir. Bu
yönden malignite saptanan hastalarda mevcut olan
veya sonradan ortaya ç›kan kitlelerin, metastaz
d›ş›nda senkron veya metakron maligniteler olabileceği ak›lda tutulmal›d›r. Tan› yöntemlerinin
gelişmesi ve beklenen yaşam süresinin uzamas› ile
multipl tümör saptanmas› beklentisi artacakt›r.
Hastada takip s›ras›nda yeni ortaya ç›kan semptomlar dikkate al›nmal›d›r ve malign tümör saptanan
her 20 hastadan birinde ilerde sekonder bir tümör
gelişebileceği ak›lda tutulmal›d›r (17).

Şekil 3. Şeffaf hücrelerin oluşturduğu renal hücreli
karsinom (Hematoksilen & Eozin x100).

hipertansiyon, meslek (asbest, kurşun, kadmiyum,
polisiklik aromatik hidrokarbon, kuru temizleme,
ayakkab› ve deri sanayi), sigara, thorotrast (radyografik ajan) uygulanmas› ile renal hücreli karsinom
gelişimi aras›nda ilişki bildirilmiştir. Ailevi RHK
olgular› da bildirilmiştir. Ayr›ca von Hippel-Lindau
hastal›ğ›, lenfoproliferatif hastal›klar ve otozomal
polikistik böbrek hastal›ğ› ile RHK aras›nda ilişki
saptanm›şt›r (4).

KAYNAKLAR

1.

2.

Meme kanseri gelişiminde çeşitli faktörler suçland›ğ› halde olgular›n %70-80’ inde hiçbir risk
faktörü saptanamamaktat›r. Baz› kanser tipleri ile
meme kanseri birliktelikleri bildirilmiştir
(melanom, meningiom ve osteosarkom gibi) (5).

3.

Simültan veya ard›ş›k multipl tümör sendromu
tan›m› için 3 kriter tan›mlanm›şt›r: a) Tümörler
malign kriterler taş›mal›, b) tümör odaklar› aras›nda
mesafe olmal› ve c) metastaz olmamal›d›r.
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