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ÖZET
Üst üriner sistem ürotelyal hücreli karsinomlar nadir ve agresif tümörlerdir. Bu derlemedeki öneriler, Avrupa Üroloji Derneği üst
üriner sistem ürotelyal hücreli kanseri klavuzlarına ve sistemik bir
medline taramasına dayanmaktadır. Burada her bir hastada tanı
ve tedavi için izlenecek standart yaklaşımlar verilmiştir. Uygun tedavi rejimini belirlerken klinisyenler her bir hastanın renal fonksiyonlarını, diğer komobidetilerini, tümörün yeri, evresi ve dercesi,
ve moleküler makerları göz önüne alınmalıdır.

ABSTRACT
Upper urinary tract urothelial cell carsinomas are uncommon
and aggresive tumours. The recommendations provided in the
current review are based on a thorough review of available UUTUCC guidelines and papers identified using a systematic search of
Medline. The review contains information for the diagnosis and
treatment of individual patients according to a current standardised approach. When determining the optimal treatment regimen, physicians must take into account each individual patient’s
specific clinical characteristics with regard to renal function including medical comorbidities; tumour location, grade and stage;
and molecular marker status.
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Ü

st üriner sistem ürotelyal hücreli kanserler nadir tümörlerdir. Bunların tanısı, tedavisi ve takibi için güncel literatür
gözden geçirildi. Tanıdan itibaren izlenecek algoritmalar
değerlendirildi. Tanı ve takipte kullanılacak yeni markerlar
ve özellikle laparoskopik ve açık cerrahi seçeneklerini karşılaştırılan
çalışmalar incelendi.

Epidemiyoloji
Üst üriner sistem ürotelyal hücreli kanserler (ÜÜS-ÜHK) nadir görülen kanserlerdir, ürotelyal kanserlerin sadece %5-10’nunu ve böbrek
kanserlerinin %5-7’sini oluşturur (1-6). ÜÜS-ÜHK’nin batı ülkelerindeki insidansı 100000’de 1 veya 2 yeni vakadır (6). Pelvikalisyel tümörler
üreteral tümörlerin yaklaşık 2-3 katı daha sık görülür (5,6). Vakaların
%8-13’de aynı anda mesane kanseri de görülür. ÜÜS-ÜHK’ li hastaların %30-51’inde mesanede, %2-6’sında karşı tarafta rekürrens görülür (7-10). Tanı anında %60’ı invazivdir, 70’li 80’li yaşlarda pik yapar ve
erkeklerde 3 kat daha sık görülür (2,4,6,11).

Etyoloji ve risk faktörleri
Birçok çevresel faktör ÜÜS-ÜHK gelişimine katkıda bulunur. Tütün ve
mesleki karsinojenler eksojen risk faktörleridir. Tütün ÜÜS-ÜHK rölatif riskini 2.5 ile 7 kat artırır, bu risk doza ve süreye bağımlıdır (12-14).
Benzidin ve β-naftalini içeren aromatik aminler, ÜÜS-ÜHK gibi “amino
tümörler” olarak bilinen tümörlerin gelişmesinden sorumlu karsinojenlerdir ve tekstil, boya, kimya, petrokimya ve kömür gibi endüstrilerde
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kullanılır. Aromatik aminlere maruziyet sonrası tahmini ÜÜS-ÜHK gelişim riski 8.3 kattır ve endüstrileşmiş ülkelerde yasaklanmıştır(13,15).
1970’lerden sonra yasaklanan fenasetin nedeniyle gelişen ÜÜSÜHK insidansı azalmıştır (13). ÜÜS-ÜHK gelişimi Balkan nefropatisinde 3. İle 5. dekat arasında gerçekleşir, %10 bilateraldir ve insidansı azalmaktadır (16,17). Aristoloşik asit ve Çin herballeri bu nefropatinin fizpatolojisini göreceli olarak indükler (18-20). Birçok çalışma
Aristolochia fangchi ve Aristolochia clematis bitkilerinde bulunan
aristoloşik asitin karsinogenik etkisini ortaya çıkarmıştır. Aristoloşik
asit derivesi olan d-aristolactam p53’teki 139. kodonda spesifik mutasyona neden olur. Bu mutasyon normal kişilerde çok nadirdir ve
nefropati nedeniyle ÜÜS-ÜHK gelişen hastalarda hastalarda predominanttır(21). Tayvan’da yüksek insidans bildirilmiştir, tam aydınlatılamamakla birlikte ÜÜS-ÜHK ile Blackfoot hastalığı ve arsenik maruziyeti arasındaki ilişki suçlanmaktadır(22).
Kişiler arasındaki riske yatkınlıkta çeşitlilik vardır, çünkü bazı genetik
polimorfizmler, artmış kanser riski veya hızlı hastalık progresyonuyla ilişkilidir. ÜÜS-ÜHK’ne spesifik sadece bir polimorfizm bildirilmiştir.
Sulfotransferaz aktivitesini azaltan SULT1A1*2’nin bir alleli, ÜÜS-ÜHK
gelişim riskini artırır (23). Üst üriner sistem epidermoid karsinomu,
üriner sistem taşıyla artan enfeksiyöz hastalıkla ve kronik enflamasyonla ilişkilidir (24). Mikrosatellit instabilite, ÜÜS-ÜHK’nin %15’inde
saptanır, bu hastalarda üreter alt uç, kadın cinsiyet, genç yaş (<60) ve
inverte büyüme paterni daha fazla görülür (25,26).

ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ

Histoloji ve klasifikasyon
Histolojik tipler
Ürotelyal karsinomların %95’ten fazlası ürotelyumdan gelişir (27). ÜÜS-ÜHK’nin birçok morfolojik varyantı tanımlanmıştır.
Mikropapiller, berrak hücreli, nöroendokrin ve lenfoepitelyal olarak sıralanabililer ve
her zaman yüksek dereceye karşılık gelirler (4,24). Toplayıcı kanal karsinomu, ÜÜSÜHK’ne benzer karakterisitiğe sahihiptir
çünkü embriyolojik kökeni aynıdır (28).
Non-ürotelyal üst üriner sistem tümörleri istisnadır. Epidermoid karsinomlar %10’undan azında görülürken, adenokarsinomlar, nöroendokrin karsinomlar ve sarkomlar
%1’den az görülür (29).

Sınıflama
ÜÜS-ÜHK’nin sınıflaması ve morfolojisi, mesane karsinomlarına benzerdir. Bu tümörleri
non-invaziv papiller tümörler(düşük malign
potansiyelli papiller tümörler, düşük dereceli
papiller ürotelyal karsinomlar ve yüksek dereceli), düz lezyonlar ve invaziv karsinomlara
ayırmak mümkündür. Mesane içinde tanımlanmış ürotelyal tümörlerin tüm varyantları, üst üriner sistemde gözlemlenebilir (6,27).

Tablo1. ÜÜS-ÜHK 2009 TNM sınıflaması
T- Primer Tümör
Tx
T0
Ta
Tis
T1
T2
T3
T4

Primer tümör değerlendirilemez
Primer tümör kanıtı yoktur
Non-invaziv papiller karsinom
Karsinoma in situ
Tümör subepitelyal bağ doku invazyonu yapar
Tümör kas tabakasına invazyon yapar
(renal pelvis) Tümör kas tabakasını aşarak peripelvik yağ dokusu veya renal parankim
içine ilerler
(üreter için) Tümör kas tabakasını aşarak periüreterik yağ dokusuna invazedir
Tümör komşu organ invazyonu yapar veya böbrek parankimini aşar perirenal yağ
dokusuna invazedir

N- Bölgesel Lenf Nodu
NX
N0
N1
N2
N3

Bölgesel lenf nodları değerlendirilemez
Bölgesel lenf nodu yoktur
En büyük çapı 2cm veya daha az olan tek metastatik lenf nodu
En büyük çapı 2cm’den büyük 5cm’den küçük tek veya multple metastatik lenf nodu
En büyük çapı 5cm’den büyük olan metastatik lenf nodu

M- Uzak Metastaz
M0
M1

uzak metastaz yoktur
uzak metastaz vardır

Tanı
Görüntüleme
Multidetektör bilgisayarlı tomografik
ürografi (MBTÜ)

TNM evrelemesi
Tablo 1’de görülen Union Internationale
Contre le Canser 2009 TNM sınıflaması kullanılmıştır(30). TNM sınıflamasına göre hiler, abdominal paraaortik ve parakaval, üreter için intrapelvic lenf nodları bölgesel lenf
nodu olarak göz önünde bulundurulmalıdır.
Lateralite N sınıflamasını etkilememektedir.

Tümör derecesi
2004 WHO sınıflaması noninvaziv tümörleri
3 gruba ayırır: düşük malign potansiyelli papiller ürotelyal neoplazi, düşük gradeli karsinom ve yüksek gradeli karsinomlar. ÜÜS’de
düşük malign potansiyelli tümörler yoktur
(4,24,27).

MBTÜ, ÜÜS’in değerlendirilmesinde altın standarttır ve İVU ile yer değiştirmiştir
(32,33). ÜÜS-ÜHK’nin saptanma oranı bu
görüntüleme yöntemi için tatmin edicidir:
5-10mm’lik polipoid leyonlar için sensitivite %96, spesitivite %99’dur. Sensitivite
5mm’den küçük polipoid lezyonlarda
%89’a, 3mm’nin altındaki lezyonlar için
%40’a düşer (13). MBTÜ, ÜÜS-ÜHK’nin bulgusu olarak renal pelvis veya üreterdeki
duvar kalınlaşmasını saptayabilir. Düz lezyonlar için temel zorluk masif invazyon yapana kadar saptanamamasıdır (6). Son olarak, MBTÜ preoperative görüntülemede
hidronefrozu gösterir bu ilerlemiş patolojik hastalıkla ve zayıf onkolojik sonuçla ilişkilidir (34).

Semptomlar

Magnetik rezonans görüntüleme

ÜÜS-ÜHK’nde en yaygın semptom makroskopik veya mikroskopik hematüridir (%7080). Yan ağrısı vakaların %20-40’ında, lomber kitle %10-20’sinde görülür (2,6). Sistemik
semptomlar; anoreksi, kilo kaybı, güçsüzlük,
yorgunluk, ateş, gece terlemesi ve öksürüktür (31).

MR ürografi, MBTÜ ile tanı konamamış hastalar için endikedir (35). Kontrastlı MR’ın, 2
cm’den küçük tümörleri için saptama oranı
%75’tir (36). Kontrastsız MRG, MBTÜ ile karşılaştırıldığında ÜÜS-ÜHK’nde tanı için daha
az yardımcıdır (6).
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Sistoskopi ve idrar sitolojisi
Mesane sistoskopisi normalse, mesane ve
prostatik üretra CIS’su dışlanmışsa, pozitif idrar sitolojisi ÜÜS-ÜHK için oldukça anlamlıdır. Sitoloji, ÜÜS-ÜHK’nde mesane tümörlerine göre daha az sensitiftir ve in situ lezyonlar
için ideal olmalıdır. Pozitif sitoloji evrelemede değerli olabilir çünkü kas invaziv ve organ
sınırlı olmayan hastalıkla ilişkilidir (37).
FISH ile moleküler anormalliklerin saptanması UHK taraması için daha popülerdir fakat sonuçlar hala hazırlık düzeyindedir (38).
FISH’in ÜÜS-ÜHK’deki sensitivitesi, mesane
kanserindeki performansı ile paraleldir (39).
Sonuçta, FISH’in ÜÜS tümörlerinin takibindeki değeri sınırlı görünmektedir (40).

Diagnostik üreteroskopi
Üreteroskopi, ÜÜS-ÜHK tanısı için iyi bir yaklaşımdır (37). Fleksible üreteroskop, üreter
makroskopik değerlendirilebilir, vakaların
%95’inde renal kaviteye ulaşılır, tümör görünümü değerlendirilebilir, biyopsi alınır, vakaların %90’ında düşük bir yanlış negatiflik oranıyla tümör derecesi tespit edilir (41). Flexible
üreteroskopi, özelikle tanı kesin değilse, konservatif tedavi düşünülüyorsa veya hasta tek
böbrekliyse özellikle kullanılır. Üretroskopik
biyopsi derecesi, ipsilateral hidronefroz ve idrar sitolojisinin birleştirilmesi, endoskopik tedaviye karşı radikal nefroüreterektomi (RNÜ)
kararına yardımcı olabilir (37).
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Tablo 2. ÜÜS-ÜHK’nde tanı
ÜÜS-ÜHK tanısı için öneriler

öneri düzeyi

İdrar sitolojisi
Konkomitan mesane tümörünü dışlamak için sistoskopi
MBTÜ

A
A
A

2011 EAU klavuzu(6).

Tablo 3. ÜÜS-ÜHK’de RNÜ
RNÜ endikasyonları

Öneri düzeyi

Görüntülemede ÜÜS-ÜHK infiltrasyonu şüphesi varsa
Yüksek dereceli tümör (idrar sitolojisi)
Multifokalite (iki fonksiyonel böbrek için)

B
B
B

RNÜ için teknikler
Açık ve laparoskopik girişler etkinlik açısından eşit
Mesane kafının çıkarılaması zorunludur
Mesane kafı için birçok teknik kullanılabilir stripping hariç
Lenfadenektomi invaziv ÜÜS-ÜHK’li vakalar için önerilir

B
A
C
C

2011 EAU klavuzu(6).

Prognostik faktörler
ÜÜS-ÜHK’lerinde kas invazyonu her zaman
zayıf prognoza sahiptir. 5 yıllık hastalık spesifik sağkalım pT2/pT3 için %50’nin, pT4 için
%10’un altındadır (42). En yeni sınıflamalara göre primer kabul görmüş prognostik faktörler tümörün evresi ve derecesidir
(3,30,43).
ÜÜS-ÜHK’nde mortaliteye cinsiyetin etkisi tartışmalıdır, yaş bağımsız prognostik faktör olarak değerlendirilir çünkü radikal nefroüreterektomi (RNÜ) yaşının yüksek olması düşük kanser spesifik sağkalımla ilişkilidir (44,45). Buna rağmen ileri yaş yalnız, potansiyel kürable ÜÜS-ÜHK’nde agresiv tedavi için dışlama kriteri olmamalıdır. Yaşlı hastaların büyük bir kısmı RNÜ ile tedavi edilebilir (45).
Son verilere göre, tümörün üst üriner sistemdeki (renal pelvis-üreter) yeri, geçmiş yayınların tersine artık prognostik faktör olarak kabul edilmiyor (8,46). Tümör evresi göz
önünde bulundurulduğunda, tümör yeri
güçlü bir prognostik faktör olarak görünmemektedir (8,47).
Lenfovasküler invazyon, ÜÜS-ÜHK’nin yaklaşık %20’sinde görülür ve bağımsız sağkalım
göstergesidir. Lenfovasküler invazyon durumu, RNÜ spesmeninin patoloji raporunda
bulunmalıdır (48).
Tümör morfolojisi (papiller–sesil), RNÜ sonrası
prognozla ilişkilidir. Sesil büyüme paterni kötü

54

sonuçlarla ilişkilidir (3,47,49). RNÜ geçiren hastalarda, yaygın tümör nekrozisi bağımsız klinik
göstergedir. Yaygın tümör nekrozisi tümör alanının %10’undan fazlası olarak tanımlanır (50).
Organa sınırlı ÜÜS-ÜHK’li hastalarda eş zamanlı CIS varlığı artmış nüks ve kanser spesifik mortalite riskiyle ilişkilidir (51).
E-kadherin, hipoksi indükleyebilir faktör
(HIF)-1α ve telomeraz RNA komponenti gibi
prognoz için faydalı bağımsız bir marker olarak gösterilmiştir (52). HIF-1α, tümör derecesi ve büyüme paterni ile önemli oranda ilişkili görünmektedir, RNA telomeraz komponenti ÜÜS-ÜHK tanısı ve prognozu için kullanılabilir. Ancak şimdiye kadar hiçbir marker
onaylanmadı ve hiçbiri gerekli klinik ve istatiksel kritere sahip değildir (6,52).

Tedavi
Lokalize hastalık
RNÜ
RNÜ mesane kafının çıkarılmasıyla beraber,
tümörün yerine bakmadan ÜÜS-ÜHK’nde altın standart tedavidir (3). RNÜ prosedürü tümör rezeksiyonu sırasında üreter orifisinden
tümör dökülmesini önlemeyi içeren onkolojik prensiplere uygun yapılmalıdır (3,49).
RNÜ’nün nefrektomi bölümünde; böbrek,
etrafındaki perinefrik yağ dokusu ve Gerota
fasyası ile birlikte çıkarılmalıdır (53). RNÜ’nin
en önemli kısmını distal üreterin intramural

kısmını üreter orifisini içine alacak şekilde
mesane kafını çıkarmak oluşturur. Çünkü
sistemin bu bölümü yüksek nüks riskine sahiptir. Yeni yayınlar distal üreter ve mesane kafının çıkarılmasının RNÜ sonrası takipte faydalı olduğunu göstermiştir (54,55).
Ürterektomi için günümüzde hem açık, hem
endoskopik, hemde laproskopiyle kombine
edilmiş endoskopik yöntemler mevcuttur.
McDonald ve arkadaşları “pluck” tekniğini
1952’de tanımladılar, fakat 1995’e kadar distal üreter için kullanışlı bu endoskopik yaklaşımın önemi anlaşılamadı ve sonra birçok
alternatif teknik (stripping, intramural üreterin transüretral rezeksiyonu ve intusepsiyon)
distal üreter rezeksiyonunu kolaylaştırmak
için yeniden değerlendirildi (9,56). Üreteral
strippingten başka diğer tekniklerin hiçbirinde mesane kaf eksizyonu için aşağıdan insizyona gerek yoktur (55,57). Bugüne kadar
farklı yöntemlerin pprospektif karşılaştırıldığı bir çalışma bildirilmemiştir. Halen üreter
alt uç rezeksiyonunda hangi yöntemin standart olması gerektiği netleşmemiştir. Tanı ile
tedavi arasındaki 45 günden fazla bir gecikme hastalık progresyonuyla ilişkilidir (58).
RNÜ’de lenf nodu diseksiyonu tedavisiyle
ilişkilidir ve optimal evreleme için önemlidir
(59-61). pN(+)’te lenfadenektomi, adjuvant
tedavi alacak olan hastalarda tümör kitlesini azaltması açısından önemlidir. Ancak anatomik lenfadenektominin sınırları henüz net
olarak tanımlanmamıştır. Çıkarılan lenf nodu
sayısı tümörün yerine bağlıdır. Şimdiye kadar sağkalıma direkt etkisini gösteren çalışma yoktur. ÜÜS-ÜHK’nde lenfadenektomi Ta-T1’li vakalarda gereksiz görünmektedir, çünkü pT1’de tutulum %2.2 iken pT2-4’te
%16’dır (59). Lenf nodu pozitif hastalık olasılığının pT sınıflamasıyla ilişkili olduğunu tanımlanmıştır (61). Sonunda, lenfadenektomi
pT0 hasta modeli için bir prognostik değişken olarak görünür (60). Ancak bu veriler retrospektiftir; lenfadenektominin ya endikasyonunun yada genişliğinin standardizasyonu imkansızdır. Bundan dolayı pN(+) hastalık
için yayınların doğruluk oranları benzerdir.
Laproskopik RNÜ günümüzde hem standart
hem de el yardımlı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Laparoskopik RNÜ endikasyonları açık cerrahidekilerle aynıdır. Laparoskopik
RNÜ’de üreter alt ucu endoskopik yöntemle yapılmalıdır. Ameliyatın en önemli kısmı böbrek ve üreterin bir endo bag içerisinde çıkarılmasıdır. Erken deneyimlerde, büyük tümörler pnömoperitoneal çevrede manipüle edildiğinde retroperitoneal ve trokar
giriş yerinde metastatik yayılım rapor edilmiştir (62). Laparoskopik RNÜ güvenliğinin
son şekli henüz netleşmemiştir (63).

ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ

Üreteroskopi
Tablo 4. ÜÜS-ÜHK’de konservatif tedavi
ÜÜS-ÜHK’de konservatif tedavi endikasyonları

Öneri düzeyi

Endoskopik ablasyon oldukça seçilmiş vakalarda uygulanabilir (70,71). Bu durumlar:

Tek odaklı tümör
Küçük tümör
Sitoloji veya biyopside düşük grade tümör
MBTÜ’de invaziv lezyon kanıtı olmaması
Yakın takibin anlaşılması

B
B
B
B
B

ÜÜS-ÜHK’de konservatif tedavide kullanılan teknikler
Endoskopik vakalarda lazer kullanılmadır
Rijit üreteroskoptan çok fleksible üreteroskop tercih edilebilir
Pelvik üreteral tümörler için açık parsiyel rezeksiyon bir seçenektir
Perkütan yaklaşım, üreteroskopi için uygun olmayan düşük grade kaliks
tümörleri için düşünülebilir

• Biyopsi için fleksible üreteroskop, lazer
jeneratör ve pensler kullanılabilir.
• Hasta takip için daha yakından bilgilendirilmelidir.
• Tam rezeksiyon gereklidir.

C
C
C
C

Segmental rezeksiyon

2011 EAU klavuzu (6).

Tablo 5. ÜÜS-ÜHK’inde takip
RNÜ sonrası 5 yıl süreyle

Öneri düzeyi

Non-invaziv tümör
· 3. Ayda sistoskopi ve sitoloji sonra yılda bir
· MBTÜ her yıl
İnvaziv tümör
· 3. Ayda sistoskopi ve sitoloji sonra yılda bir
· MBTÜ 2 yıl 6 ayda bir, sonra yılda bir

C
C
C
C

Konservatif tedavi sonrası 5 yıl süreyle
İdrar sitolojisi ve MBTÜ 3., 6. ay sonra yılda bir
Sistoskopi, üreteroskopi ve beraberinde sitoloji 3., 6. ay sonra 6
ayda bir 2 yıl süreyle daha sonra yılda bir

C
C

2011 EAU klavuzu (6).

Pnömoperitoneumla ameliyat sırasında tümör ekimini arttırmamak için birçok önlem
alınmadır:
•

Üriner sistemin açılmasından kaçınılmalıdır.

•

Aletlerin tümörle direkt temasından kaçınılmalıdır.

•

Laparoskopik RNÜ kapalı bir sistem içinde yapılmalıdır. Tümör morselasyonundan kaçınılmalıdır ve tümör ekstraksiyonu için bir endobag gereklidir.

•

Böbrek ve üreter, mesane kafı ile birlikte
en blok olarak çıkarılmalıdır.

•

İnvaziv, büyük (T3/T4 ve/veya N+/M+)
veya multifokal tümörler, aksi çıkına kadar
laparoskopik RNÜ için kontrendikedir (6).

Güncel bilgi, açık cerrahi ve laparoskopik
RNÜ arasındaki eşit onkoljik sonuçlarına eğilimi gösterir. Ek olarak, laparoskopik yaklaşım foksiyonel sonuçlar yönünden açık cerrahiye üstün görünmektedir (64,65). Rai ve
arkadaşlarının yaptığı meta analizde açık
ve laparoskopik RNÜ’yi karşılaştıran 22 retrospektif, sadece bir prospektif çalışma vardır (66). Simone ve arkadaşlarının yaptığı 80
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hastalık bu prospektif çalışmada onkolojik
sonuçlar (hastalık spesifik sağkalım ortalama
44 ay) benzerdir, hastanede kalış süresi (2.3
güne karşı 3.65 gün), kan kaybı açısından
(104ml’ye karşı 430ml; p<0.001) ve cerrahi
sonuçlar açısından laparoskopik RNÜ daha
avantajlıdır (67). Ayrıca bu meta analizde literatürde distal üreter rezeksiyonu açısından
açık, transüretral ve laparoskopik yöntemleri karşılaştıran 5 çalışma saptanmıştır ancak
hepsi retrospektif olduğu için değerlendirme yapılmamıştır (66).

Konservatif cerrahi
Düşük riskli ÜÜS-ÜHK için konservatif, cerrahi açık radikal cerrahinin morbiditesinden
korurken üst üriner renal ünitenin korunmasına izin verir (68). ÜÜS-ÜHK’nin konservatif yaklaşım bazı vakalarda zorunlu olabilir (böbrek yetmezliği, soliter böbrek) veya
düşük-derece, düşük-evre tümörlü vakalarda elektiftir (fonksiyonel karşı böbrek)
(55,69). Tekniğin seçimindeki sınırlamalar;
tümörün anatomik yeri ve cerrahın deneyimi ile ilişkilidir.

Geniş marjlı segmental üreter rezeksiyonu, ipsilateral böbreği korurken, evreleme
ve dereceleme için yeterli patoloji örneğini
sağlar. Segmental rezeksiyon, düşük ve yüksek riskli distal üreter tümörleri için mümkündür. Ancak tümör çevresindeki alanın invaze olmaması gerekir (72). İliak ve lumbar
üreter rezeksiyonu distal pelvik üretere göre
daha yüksek yetersizlik oranlarıyla ilişkilidir
(72,73).
Renal pelvis ve kaliks tümörlerinin açık rezeksiyonu hemen hemen kalmamıştır.
Pyelokalisyel tümörlerin rezeksiyon tekniği
zordur ve üreter tümörlerine göre nüks riski yüksektir.

Perkütan giriş
Perkütan yöntem renal pelvisteki düşük dereceli yada noninvaziv ÜÜS-ÜHK için düşünülebilir (74). Bu tedavi yöntemi, alt kalikste üreteroskopiyle ulaşılması zor olan düşük dereceli tümörü olan hastalar için önerilir. Prosedür uygulanırken teorik olarak giriş traktına tümör ekilme riski vardır. Ancak
bu yöntem distal defleksiyon yapabilen üreteroskoplardaki gelişmelerden dolayı hızla
azalmıştır.

Bölgesel adjuvan ajanlar
BCG ve mitomycin C üriner sisteme, üreter stenti veya nefrostomiyle 3 yollu 20cm
de açılan sistemle instile edilir (75). ÜÜSÜHK’nin konservatif tedavisi sonrası veya
CIS tedavisinde kullanılabilir. Orta dönemli
sonuçları mesane tümörleri ile benzerdir ancak uzun dönemli sonuçları yoktur (76).

İlerlemiş hastalık
RNÜ
Metastatik hastalıkta RNÜ’nün faydası yoktur, buna rağmen palyatif seçenek olarak düşünülebilir (3,61).
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Kemoterapi

Radyoterapi

Platin bazlı kemoterapinin mesane kanserindekine benzer sonuçlarının olması beklenir, çünkü ÜÜS-ÜHK ürotelyal tümördür.
Birçok platin bazlı kemoterapi rejimi önerilmiştir (77,78).

Adjuvan RT hastalığın lokal kontrolünü sağlayabilir (80). Sisplatinle birlikte verildiğinde uzun bir hastalıksız ve toplam sağkalımla sonuçlanabilir (81). RT bugünlerde ancak
tek tedavi veya kemoterapiye adjuvan tedavi olarak görünmektedir.

Sadece bir çalışmada neoadjuvan kemoterapinin etkisi bildirilmiştir. Sağkalım verileri, beklenen uzun süreli ve olgun takiplere
ihtiyaç duyulurken, ilk güncel veriler ÜÜSÜHK’nde bu stratejiyi kullanan çalışmalara
dayanak sağlar (79).
Adjuvan kemoterapi nükssüzlük oranlarını
%50 arttırır ancak sağkalıma minimal etkisi
vardır. Radikal cerrahi sonrası böbrek fonksiyonlarının azalması ve komorbiditeler, bütün hastaların bu tedaviyi almasını engeller.
Güncel veriler herhangi bir öneri için yetersizdir (77,78).
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