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GİRİŞ: Parsiyel nefrektomi, tek böbrekli, bilateral kitlesi olan veya bozuk böbrek fonksiyonu olan hastalarda 
böbrek tümörlerinin tedavisinde nefron koruyucu amaçlı kullanılmakta olan bir yöntemdir. Ancak günümüzde 
radikal nefrektomiye eş onkolojik sonuçlar elde edilmesi nedeniyle diğer böbreği normal olgularda bile 4 cm’den 
küçük böbrek tümörlerinin tedavisinde tercih edilir hale gelmiştir. T1a evreli renal hücreli kanser olgularında 
parsiyel nefrektomi, radikal nefrektomiye göre daha iyi genel sağkalım, uzun dönemde böbrek fonksiyonlarında 
daha az bozulma ve daha az diyaliz ve böbrek nakli ihtiyacına yol açmaktadır. Parsiyel nefrektomi ile sağlanan 
daha düşük renal olumsuz etkiler sayesinde aynı zamanda hastalarda daha iyi bir genel sağ kalım süresinin 
ortaya çıktığı saptanmıştır. Amacımız küçük renal lezyonlarda parsiyel nefrektomi seçeneğinin her zaman akılda 
bulundurulması için farkındalık yaratmaktır. 

MATERYAL METOD: Mersin üniversitesi tıp fakültesi patoloji ve üroloji anabilim dalına ait arşivlerde 2005-2015 
yılları arasında yapılan parsiyel nefrektomili olgular retrospektif olarak tarandı. Otuz yedi olgunun birine ait 
demografik verilere ulaşılamadı, diğer olgulara ait demografik verilere ve histopatolojik bulgulara hastane işletim 
sisteminden ulaşıldı. BULGULAR Onbiri kadın, 26’sı erkek toplam 37 olgunun ortalama yaşı 41,94 yıl (2-80) 
olarak bulundu. 18 hastada lezyon sağ böbrek yerleşimli iken 19 hastada lezyon sol böbrekte saptandı. 11 lezyon 
üst polde izlenirken, alt ve orta pol yerleşimli 13’er lezyon tesbit edildi. 11 olguda tanı kronik pyelonefrit, 9 olguda 
papiller RCC, 6 olguda şeffaf hücreli RCC, 2 çocuk olguda wilms tümörü, 1 hastada onkositom ve 7 olguda diğer 
olarak belirtilen kalsifiye kistik yapı (1 olgu), kistik displastik böbrek (2 olgu) hidronefroz (2 olgu), metastatik tümör 
( 1 olgu), papiller adenom (1 olgu) olarak saptandı. Dört olguda cerrahi sınır pozitifliği izlenirken, 5 olguda renal 
kapsül invazyonu görüldü. Dokuz olguda lenfovasküler invazyon saptandı. Dokuz papiller RCC olgusunun 2 sinde 
cerrahi sınır pozitifliği, 2 sinde kapsül invazyonu, 5 inde lenfovasküler invazyon görülürken; 6 şeffaf hücreli RCC 
olgusunun birinde cerrahi sınır pozitifliği, 3 ünde kapsül invazyonu, 2 sinde lenfovasküler invazyon izlendi. 

TARTIŞMA-SONUÇ: Günümüzde görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve toplum bilincinin artması nedeniyle 
böbrek tümörleri, daha erken evrede ve insidental olarak tanı almaktadırlar. Küçük böbrek tümörlerinin artmasıyla 
birlikte nefron koruyucu cerrahi yaklaşımlar radikal cerrahinin yerini almaya başlamıştır. Bununla birlikte hangi 
nefron koruyucu yöntemin seçileceğine dair tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Açık parsiyel nefrektomi halen en sık 
olarak uygulanan nefron koruyucu tedavi yöntemidir. Laparoskopi tekniklerinin gelişmesi ile birlikte yerini bu yeni 
yönteme bırakmaya başlasa da; soliter böbrekli, bilateral böbrek tümörlü, bozuk böbrek fonksiyonları olan 
hastalarda, lokalizasyonu nedeniyle laparoskopiye uygun olmayan tümörlerde ve cerrahın tecrübesinin yeterli 
olmadığı durumlarda açık parsiyel nefrektomi halen standart tedavi seçeneği olmaya devam etmektedir. 4-7 cm 
arası boyuta sahip tümörlerin tedavisinde de radikal nefrektomiyle benzer onkolojik sonuçlar sunması nedeniyle 
sıkça kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.  


