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REZUMAT

Introducere si obiective . Cancerul renal reprezintă entitatea patologică cu cel mai mare indice de

mortalitate cancer specifică dintre neoplaziile urologice. Studiul de faţă urmăreşte evidenţierea şi analiza

rezultatelor obţinute în terapia chirurgicală a cancerului renal în contextul metodelor diagnostice şi

terapeutice nou apărute.

Material şi metodă . S-a efectuat un studiu retrospectiv care sumează 92 de cazuri tratate în serviciul nostru

în intervalul de timp 01.07.2002 – 30.09.2006 (50 de luni). Timpul mediu de urmărire a fost de 28.4 luni.

Rezultate . Un nunăr de 31 de cazuri au fost operate prin abord lombar, 52 de cazuri prin abord

transperitoneal, toracofrenolaparotomia a fost utilizată la 6 cazuri, iar prin chirurgie laparoscopică s-au

operat 3 cazuri. La 13 cazuri s-a efectuat limfodisecţie retroperitoneală extensivă. S-au efectuat 11 exereze

pluriviscerale, supravieţuire de peste 12 luni înregistrandu-se la 4 cazuri. Caracterul perifascial al exerezei

respectiv evoluţia postoperatorie a cazurilor cu boala intracapsulară (T1,T2 N0M0) au fost similare

indiferent de abordul chirurgical – lombar sau transperitoneal. Supravieţuirea în intervalul de urmărire

menţionat pentru stadiul I este de 100%, pentru stadiul II 83%, pentru stadiul III 67% si de 26% pentru

stadiul IV.

Concluzii . Abordul lombar şi cel transperitoneal oferă rezultate similare în cazul tumorilor intracapsulare.
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La pacienţii cu boală avansată loco-regional sau la distanţă şi cu indice de performanţă corespunzător

rezecţia extensivă este o soluţie raţională. Chirurgia laparoscopică este o alternativă fezabilă chirurgiei

clasice in cazurile de tumori intracapsulare.

Introducere

Cancerul cu celule renale este neoplazia cu cel mai ridicat indice de mortalitate dintre cancerele

urologice. Incidenţa acestei maladii a crescut în lumea vestică în ultimele decade pe de o parte datorită

dezvoltării tehnice care a dus la acurateţea diagnosticului imagistic, dar există date care confirmă

ascensiunea statistică a bolii per se (1,2).

Exereza chirurgicală rămâne placa turnantă a terapiei cancerelor renale chiar în condiţiile în care

paleta terapeutică s-a lărgit considerabil în ultimii ani – embolizarea selectivă a arterelor renale,

imunoterapie cu INFγ şi IL2, utilizarea anticorpilor monoclonali OKTx3, inhibitorii VEGF. Terapia

chirurgicală cunoaşte în ultimele două decade aspecte noi legate de abordul celioscopic transperitoneal sau

lomboscopic. Exereza clasică perifascială este comparabilă cu nefrectomia parţială în cazuri bine

codificate. Excizia glandei suprarenale în cazurile de tumori de pol inferior a devenit facultativă, iar

importanţa limfodisecţiei retroperitoneale de principiu nu a putut fi dovedită [2,3,4,5].

Creşterea incidenţei cancerului cu celule renale, modalităţile noi terapeutice apărute, apanajul

rezecţiei chirurgicale ca ultimă salvare a pacienţilor aflaţi la limita indicaţiei terapeutice au constituit

premisele acestui studiu realizat în serviciul nostru.

Material şi metodă

Am realizat un studiu retrospectiv care sumează 92 de pacienţi internaţi în serviciul nostru în

perioada 01.07.2002 - 30.09.2006. Perioada medie de urmărire a fost de 28.4 luni. Această perioadă de

urmărire este practic superpozabilă cu intervalul de timp (primele 30 luni postnefrectomie) în care se

decelează aproximativ 80% dintre evoluţiile nefaste ale bolii urologice – recidive locale şi extensii la

distanţă.

Baza de date care s-a realizat a fost construită utilizând criterii de includere şi de excludere în

studiu. Criteriile de includere au fost : diagnosticul de cancer cu celule renale confirmat histopatologic, o
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formă de terapie chirurgicală aplicată în serviciul nostru. Absenţa unei forme de terapie chirurgicală sau

aplicarea în alt serviciu a acesteia precum şi absenţa confirmării histopatologice a diagnosticului de cancer

cu celule renale a impus excluderea din studiu. Un număr de 12 cazuri de cancer cu celule renale

considerate deasupra resurselor terapeutice datorită indicelui de performanţă scăzut şi statusului biologic

precar au fost excluse din analiza de faţă.

Rezultate

Am analizat caracteristicile generale ale lotului de pacienţi evaluat. Vârsta medie a lotului analizat

a fost de 56.4 ani cu extreme de 28 ani şi 85 ani. Sex ratio indică o pondere mai importantă a sexului

masculin – 72,27% cs. 27,72%.

Aspectele de ordin clinic au relevat hematuria ca cel mai frecvent simptom prezentat de pacienţii

evaluaţi 53% prezentând emisia de urini hematurice. Durerea lombară sau abdominală difuză a fost

prezentă la 23% dintre pacienţi iar descoperirea ecografică incidentală s-a realizat la 24% dintre pacienţi.

Pacienţii au fost evaluaţi preoperator folosindu-se un protocol diagnostic pentru precizarea

extensiei bolii. Bilanţul preterapeutic standard a cuprins : ecografia abdominală, urografia intravenoasă,

tomografia computerizată şi radografia toracică. Protocolul opţional adaptat cazurilor selectionate a inclus

evaluarea ecografică Doppler, rezonanţa magnetică nucleară, pielografia retrogradă, lomboscopia,

scintigrafia osoasă, tomografia cerebrală.

Extensia bolii a fost evaluată utilizând sistemul TNM. Extensia locală – elementul T – a precizat

caracterul intracapsular (T1 şi T2) la 53 de cazuri. Confirmarea histopatologică a caracterului intracapsular

s-a relevat la 47 dintre aceste cazuri. Din punct de vedere clinic şi paraclinic ( utilizând elemente de bilanţ

preterapeutic) stadiul T1 a fost diagnosticat la 23 cazuri, la 30 cazuri diagnosticul de extensie locală a fost

T2. Stadiul T3a s-a diagnosticat la 27 de cazuri, 5 cazuri au fost încadrate în categoria T3b. În seria

analizată nu au fost situaţii dagnosticabile T3c (tumoră cu tromb în vena cavă supradiafragmatic). In stadiul

T4 au fost incluse 9 cazuri - tumori ce invadează fascia Gerota.

Extensia regională cuantificată prin elementul N de metastazare în ganglionii limfatici regionali a

evidenţiat absenţa conform bilanţului preterapeutic a invaziei ganglionare în 75 de cazuri din cele 92
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analizate. Zece cazuri au fost diagnosticate din punct de vedere a invaziei ganglionare ca N1 (metastazarea

într-un singur ganglion) iar 7 cazuri au prezentat metastaze în mai mulţi ganglioni – stadiul N2.

Extensia la distanţă a fost diagnosticată preoperator la 6 cazuri. Indicaţia de exereză a acestor

pacienţi a fost stabilită datorită hematuriei spoliante cu sindrom anemic secundar important (3 cazuri de

nefrectomie de hemostază) respectiv pentru ameliorarea rezultatelor imunoterapiei (3 cazuri cu indice de

performanţă optimal au urmat nefrectomia citoreductivă).

Terapia chirurgicală aplicată acestor 92 de pacienţi a utilizat mijloacele chirurgiei clasice la 89

cazuri, 3 fiind abordate în maniera laparoscopică ( 2 cazuri transperitoneal şi un caz lomboscopic). Pentru

tumorile T1 si T2 s-a utilizat abordul lombar sau transperitoneal. Pentru tumorile T3 si T4, respectiv N+ s-a

utilizat abordul transperitoneal iar pentru tumorile voluminoase de pol superior s-a practicat

toracofrenolaparotomia (vezi Imagine I). Intervenţiile chirurgicale au utilizat în 31 cazuri un abord lombar,

în 52 cazuri a utilizat abordul transperitoneal şi în 6 cazuri a fost utilizată toracofrenolaparotomia.

Imagine I – Toracofrenolaparotomie pentru abordul tumorilor renale polare superioare

Specimenele histopatologice analizate au relevat prezenţa invaziei suprarenale în 1,17 % dintre

cazuri, un procent de 4,72 % invazii fiind observate la cazurile de tumori renale de pol superior.
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Limfodisecţia retroperitoneală a fost efectuată la cazurile care au prezentat prin evaluarea

preoperatorie sau intraoperatorie adenopatie retroperitoneală – 13 cazuri – dar nu s-a efectuat

limfadenectomie „de principiu” dacă nu s-a depistat intraoperator implicarea limfatică retroperitoneală.

Cazurile nemastatice operate nu au urmat o formă de terapie adjuvantă protocolul de urmărire

postchirurgicală fiind stabilit interdisciplinar împreună cu medicul oncolog chimio- sau radioterapeut.

Cazurile metastatice sau cu relicvat tumoral postoperator au beneficiat in 5 cazuri de imunoterapie cu

Interferon γ iar un caz (indice de performanţă optimal, 42 de ani, metastaze imunorefractare) a fost inclus

într-un trial multicentric cu sunitinib malat .

Complicaţiile intraoperatorii majore semnalate au fost întâlnite la 11 cazuri. Imposibilitatea

rezecţiei cu caracter optimal a fost întâlnită la 5 cazuri unde a fost semnalată prezenţa relicvatului

macroscopic tumoral. Şase cazuri au prezentat episoade hemoragice intraoperatorii semnificative 4 dintre

acestea întâlnindu-se la cazuri abordate transperitoneal şi 2 la cazuri abordate lombar. Într-un singur caz

hemoragia a provenit dintr-o breşă în peretele venei cave inferioare – breşă suturată şi cu o evoluţie

optimală, la 5 cazuri hemoragia a avut originea în vase lombare sau vena renală.

Au fost 11 cazuri de rezecţii extinse realizate pentru tumori invazive local. Aceste intervenţii au

necesitat exereze multiviscerale – în 4 cazuri s-a realizat rezecţia colonului descendent, pancreatectomia

corporeo-caudală a fost efectuată la 3 pacienţi, splenectomia la 8 pacienţi iar rezecţia de perete muscular

abdominal posterior la 2 cazuri (vezi Imagine II si Imagine III) .

Imagine II - Incizia utilizată pentru exerezele extinse – incizie subcostală, prelungire pararectală şi

prelungire intercostală de pe convexitatea inciziei rezultate
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Imagine III - Piesa de exereză pluriviscerală cuprinzând rinichiul stâng cu grăsimea pararenală, ureterul

până la încrucişarea cu vasele iliace, splina şi coada pancreasului

Imagine IV – Piesă de exereză cu caracter perifascial
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Imagine V – Extragerea în sac de organ a piesei de nefrectomie

În acest lot de pacienţi au fost 2 cazuri de deces în perioada imediat postoperatorie. Şase pacienţi

au supravieţuit între 6 luni şi 12 luni postoperator. În urmărirea noastră se găsesc trei pacienţi evaluaţi la

21, 25 respectiv 41 luni postoperator, din grupul exerezelor multiviscerale. Complicaţiile apărute

postoperator la cazurile de exereză multiviscerală au fost fistulele digestive la 2 cazuri şi evisceraţia de

asemenea într-un singur caz.

S-a înregistrat un caz de tumoră bilaterală – 1 caz şi prezenţa cancerului cu celule renale pe rinichi

unic – 1 caz. Am evaluat caracterul perifascial al rezecţiei chirurgicale efectuate în manieră transperitoneală

şi lombară pentru tumorile T1-2 N0 M0. Studiul specimenelor de rezecţie a indicat similitudinea

caracterului perifascial al exerezelor efectuate – 85.74% prin abord lombar vs. 82.54% prin abord

transperitoneal (vezi Figura I şi Imaginea IV).
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Figura 1 – Caracterul perifascial al nefrectomiilor efectuate pe cale lombară respectiv

transperitoneal

Evoluţia bolii la stadiile analizate nu a fost influenţata de abordul utilizat lombar vs.

transperitoneal (vezi Figura 2).

Figura 2 – Evoluţia bolii la cazurile operate pe cale lombară respectiv transperitoneală

Evoluţia bolii în funcţie de stadiul cuantificat TNM relevă o scădere a supravieţuirii în intervalul

de urmărire precizat de la stadiul I la stadiul IV – 100% stadiul I, 83 % stadiul II, 67% în stadiul III şi 26%

în stadiul IV.

Discuţii

Am comparat rezultatele obţinute cu cele publicate în literatura de specialitate.

Evolutia bolii la cazurile abordate

lombar

11,28

88,82

Evolutia bolii

Stationar

Evolutia bolii la cazurile abordate

transperitoneal

9,3

90,7

Evolutia bolii

Stationar

Rezectia perifasciala prin lombotomie

85,74

14,26

Perifascial

Efractie

Rezectia perifasciala prin lombotomie

85,74

14,26

Perifascial

Efractie
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Lotul de pacienţi studiat prezintă carateristicile general acceptate: pondere superioară a sexului

masculin, vârsta medie situându-se în decada a şasea.

Din punct de vedere al simptomatologiei, aceasta este comparabilă cu cea considerată normală în

deceniul al nouălea al secolului trecut [11]. În prezent, în ţările Uniunii Europene două treimi dintre

pacienţi sunt diagnosticaţi incidental în urma unor examinari imagistice de rutină, faţa de procentul de 24%

observat în seria analizată de către noi.

Diagnosticul realizându-se la un procent mult mai mare de cazuri simptomatice faţă de cazuri

asimptomatice şi repartiţia pe stadii de boală relevă o pondere mai importantă a stadiilor III şi IV în lotul

urmărit faţă de seriile publicate în literatură [1].

Tactica chirurgicală a evoluat ca şi concepţie în ultimele decade de la descrierea chirurgiei

radicale perifasciale cu limfodisecţie retroperitoneală extensivă spre minim invazivitate şi nefrectomie

parţială. La cazurile analizate în serviciul nostru am efectuat intervenţia chirurgicală în maniera

laparoscopică în trei cazuri utilizând atât abordul transperitoneal cât şi cel lomboscopic (vezi Imagine V).

Nefrectomia radicală laparoscopică este considerată în centre cu experienţă în chirurgia laparoscopică

indicaţia de elecţie pentru cazuri limitate la organ – T1,T2 N0M0. O indicaţie relativă o reprezintă tumorile

T3, N+, M+ argumentul minim invazivitaţii fiind timpul scurt de recuperare postoperatorie şi inserţia mai

rapidă într-un program de imunoterapie. Exereza incompletă, dificultatea operatorie, durata crescută a

intervenţiilor sunt argumentele împotriva abordului celioscopic la cazurile extinse loco-regional

[1,2,3,5,10].

Două probleme de actualitate sunt rolul limfadenectomiei retroperitoneale, respectiv indicaţia

adrenalectomiei ipsilaterale. Limfadenectomia extensivă de la nivelul pilierilor diafragmatici până la

nivelul bifurcaţiei aortei (Robson) sau cea loco-regională de la nivelul vaselor suprarenale spre mezenterica

inferioară (deKernion) a fost studiată ca eficienţă în cadrul mai multor trialuri singurul prospectiv, dublu

orb randomizat controlat fiind studiul EORTC 30881. Conform rezultatelor publicate în urma acestei

analize nu s-au evidenţiat rezultate diferite din punct de vedere al evoluţiei bolii la 5 ani între pacienţii cu

sau fără limfadenectomie efectuată de principiu [12]. La pacienţii operaţi în serviciul nostru

limfadenectomia retroperitoneală a fost efectuată la cazurile la care evaluarea imagistică preoperatorie

respectiv inspecţia intraoperatorie au ridicat suspiciunea de interesare ganglionară.
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Invazia glandei suprarenale a fost constatată la un procent de 1,17% din totalul cazurilor, iar dintre

situaţiile de tumori polare superioare 4,72% au prezentat metastaze în suprarenală. Aceste procente sunt

comparabile cu cele raportate în literatură pe serii semnificative de pacienţi [1,13]. Se consideră că

respectarea riguroasă a protocolului imagistic preoperator poate duce la decelarea invaziei suprarenale şi că

rolul adrenalectomiei de principiu pentru toate tumorile renale nu este cert. Argumentele principale în

favoarea prezervării adrenale sunt: lipsa unei creşteri semnificative a recidivei locale la cazurile de

nefrectomii parţiale respectiv imposibilitatea efectuării imunoterapiei adjuvante la cazurile cu terapie

cortizonice substitutive consecutiv insuficienţei suprarenale [1,4,13]. Invazia glandei suprarenale atunci

când se confirmă este un factor de prognostic negativ existând chirurgi cu experienţă în cancerul renal care

susţin necesitatea încadrării invaziei suprarenale în stadiul T4.

Imunoterapia în cancerul renal metastatic este considerată singura terapie adjuvantă eficientă, în

mod tradiţional cancerul cu celule renale fiind considerat radio- si chimiorezistent. Studiile efectuate au

demonstrat rolul benefic al imunoterapiei efectuate cu IL 2 respectiv al INF γ cu o rată de răspuns total de

8-10% şi parţial de 5-10%. Combinarea celor două terapii imunologice nu a adus beneficii oncologice

sporind însă rata efectelor secundare toxice [1,2,3]. Au fost comparate rezultatele imunoterapiei ca singură

formă de tratament cu asocierea chirurgie citoreductivă + imunoterapie iar rezultatul este semnificativ

favorabil celei din urmă. Este discutat inclusiv rolul biologic al nefrectomiei citoreductive care creşte

responsivitatea celulelor tumorale maligne la imunoterapie [3]. Studii care se desfăşoară în prezent

încearcă definirea unor criterii genetice care să indice chimio- respectiv imunosenzitivitatea, dar rezultate

finale sunt încă aşteptate.

În centrele de referinţă în terapia cancerului renal s-au inserat în protocolul terapeutic

medicamente noi de tipul inhibitorilor factorului de creştere de tip endotelial vascular -VEGF (cu rol

central în angiogeneza tumorală hiperexprimarea fiind indusă de hipoxie) respectiv inhibitorii receptorilor

VEGF. Astfel de noi agenţi terapeutici sunt Bevacizumabul care inhibă VEGF respectiv PTK 787/ ZK

222584 ce inhibă receptorii VEGF. Inhibitorii tirozin-kinazei cu eficienţă dovedită clinic şi care sunt

indicaţi pentru terapia pacienţilor refractari la imunoterapie sunt reprezentaţi de sunitinib malat. Sunt în

curs de evaluare inhibitorii unei căi metabolice a celulei tumorale, calea metabolică Ras/Raf/MEK ce poate

fi interceptata de Sorafenib , un inhibitor al Raf Kinazei (mediator al caii amintite). Alte medicamente
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evaluate inhibă calea metabolica mTOR, acestea fiind compuşi rapamicin-like reprezentantul lor fiind CCI-

779 (18, 19). În seria evaluată de noi există 5 pacienţi care urmează protocoale de imunoterapie

postoperatorie.

În seria analizată în serviciul nostru s-au efectuat rezecţii extesive pluriviscerale la un număr de 11

cazuri. Rezultatele obţinute din punct de vedere al supravieţuirii globale sunt comparabile cu cele raportate

de centre de referinţă unde supravieţuirea la 24 luni în aceste situaţii se cifrează între 10 – 20% (1).

Supravieţuirea globală raportată în lotul de pacienţi urmărit şi mortalitatea cancer-specifică rămân

elementele cele mai importante ale analizelor în oncologie. Am comparat rezultatele obţinute cu cele mai

reprezentative serii de pacienţi prezentate în literatură având în vedere intervalul scurt de urmărire al

pacienţilor evaluaţi în studiul de faţă. Supravieţuirea globală este comparabilă la pacienţii operaţi în

serviciul nostru cu datele consultate [1,2,14,15,16,17].

Concluzii

Obţinerea de rezultate optime chirurgicale şi oncologice este condiţionată şi de cunoaşterea tuturor

căilor de abord chirurgical : lombar, transperitoneal, toracofrenolaparotomic.

Tumorile renale intracapsulare pot fi abordate chirurgical atât prin abord lombar cât şi prin abord

transperitoneal fără să existe o diferenţă semnificativă din punct de vedere chirugical sau oncologic în

cursul primului interval de urmărire post-nefrectomie.

Rezecţiile extensive adresate tumorilor renale invazive local şi la distanţă reprezintă exereze

dificile cu un grad ridicat de morbiditate şi mortalitate, dar totodată ultima şansă a acestor pacienţi.

Chirurgia minim invazivă efectuată prin abord celioscopic transperitoneal sau lomboscopic este

fezabilă cu indicaţii certe în cazuri selecţionate dacă echipa chirurgicală se află într-un moment avansat al

curbei de învaţare a tehnicilor laparoscopice.

Abordarea cazurilor de cancer renal avansat necesită colaborare interdiscplinară şi evaluarea unor

mijloace terapeutice noi : chirurgicală şi stimulantă pentru bioresponsivitate, imunoterapie, anticorpii

monoclonali, medicamente ce inhibă diverse căi ale metabolismului celulei tumorale.
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