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Chirurgia conservatoare a tumorilor renale
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Tumorile renale reprezintæ principala cauzæ de
mortalitate prin cancer din patologia aparatului uro-
genital, fiind de douæ ori mai mare decât cea raportatæ
în tumorile vezicale øi depæøind de trei ori pe cea din
cancerul de prostatæ [1]. Aceastæ agresivitate evolutivæ
a transformat tratamentul cancerului renal într-un
adeværat „poligon de tragere”, în care au fost încercate
o multitudine de opfliuni terapeutice, în cele din urmæ,
practic, pufline s-au impus ca fiind eficiente pe termen
lung. De exemplu, o serie de tehnici minim invazive de
tratament în tumorile renale, cu prezervarea parenchi-
mului, se aflæ încæ în stadiu experimental, datele pe ter-
men lung lipsind, iar momentul în care vor fi acceptate
ca reprezentând adeværate opfliuni terapeutice nu este
încæ foarte aproape [2].

În ultimii ani, deøi incidenfla cancerului renal a cres-
cut semnificativ la nivel mondial, majoritatea tumorilor
sunt detectate în stadii precoce, moment în care trata-
mentul conservator poate fi efectuat cu vizæ curativæ

[3]. Folosirea pe scaræ largæ a ecografiei abdominale de
screening, la care se adaugæ evaluarea prin examen
computer-tomograf a leziunilor astfel decelate, repre-
zintæ achizifliile imagistice de diagnostic ce au avut
drept consecinflæ schimbarea tabloului clinic al tumori-
lor renale. Astfel, a apærut nofliunea de incidentalom,
întrucât cancerul renal este adesea detectat incidental
în flærile cu un sistem medical riguros øi eficient. Din ne-
fericire, în statistica Centrului nostru, din 1.600 tumori
renale operate în ultimii 5 ani, doar aproximativ 10%
dintre ele au fost detectate în urma unui examen efec-
tuat în cadrul unui program de screening sau pentru
afecfliuni ale altor organe. În acelaøi timp, incidenfla
cancerului renal avansat øi metastatic în Clinica noastræ
depæøeøte 76% din numærul total al pacienflilor operafli.
Astfel, nofliunea de „stage migration” nu este valabilæ în
statistica noastræ, dimpotrivæ, numærul cancerelor re-
nale avansate creøte exponenflial de la an la an. Aceasta
reprezintæ, færæ îndoialæ, rezultanta unui sistem
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medical în care medicina omului sænætos ræmâne încæ
un deziderat, iar refleaua naflionalæ de specialitate mai
are încæ multe posibilitæfli de dezvoltare pentru a deve-
ni cu adeværat eficientæ în toate subspecialitæflile ei. Cu
toate acestea, în ultimii doi ani s-au efectuat în Centrul
nostru 43 de operaflii conservatoare renale, numær ce
ridicæ statistica pe ultimii 7 ani la 95 de cazuri, iar pe
ultimii 10 ani la 137 de cazuri (din totalul de 3.200 tu-
mori renale).

Singurul tratament, care s-a dovedit eficient în tu-
morile renale, îl reprezintæ cel chirurgical. Putem afirma
astæzi, færæ echivoc, cæ terapia oncologicæ medicalæ
este ineficientæ, rezultatele ei fiind încurajatoare doar
în stadiile terminale, moment la care chirurgia cu vizæ
curativæ nu mai este posibilæ. În schimb, în toate cele-
lalte stadii de evoluflie ale tumorilor renale, tratamentul
oncologic chirurgical invaziv, îøi gæseøte eficienfla, fiind
unicul responsabil de ratele de supraviefluire excelente
raportate la 5 øi 10 ani de centrele cu experienflæ în do-
meniu. Etalonul cu care se comparæ orice altæ manevræ
sângerândæ, fie deschisæ, laparoscopicæ sau minim-in-
vazivæ, îl reprezintæ nefrectomia radicalæ, gold-stan-
dard-ul terapeutic pentru tumorile localizate sau local-
avansate [4,5].

Clasic, nefrectomia radicalæ presupune un abord an-
terior larg, ligatura precoce a arterei øi venei renale, ex-
cizia rinichiului în bloc cu flesutul celulogræsos perirenal
øi glanda suprarenalæ, la care se adæuga flesutul limfo-
græsos din jurul vaselor mari. Totuøi, principalul element
de care depinde radicalitatea operafliei, este excizia
tumorii în bloc cu græsimea perirenalæ, aøa-numita
nefrectomie perifascialæ, întrucât invazia capsularæ se
întâlneøte în 25% din cazuri [6]. De aceea, depæøirea
capsule renale trebuie întotdeauna precizatæ preope-
rator, mai ales în cazul tumorilor renale excentrice, în
contact cu capsula renalæ, situaflie în care, practic, este
imposibil sæ diferenfliezi corect leziunile T1 de cele T3a.

De-a lungul anilor, în evoluflia specialitæflii, s-au înre-
gistrat numeroase tentative pentru evitarea unor teh-
nici chirurgicale extensive adresate tumorilor mici, di-
agnosticate incidental. Astfel, tehnicile de prezevare
ale parenchimului renal au fost introduse treptat în tra-
tamentul cancerului renal, cu rezultate care, pânæ în
prezent, nu sunt bazate pe o evidenflæ riguroasæ, multe
dintre statistici fiind retrospective, unicentrice, unele
sunt evaluate pe termen mediu sau scurt, iar altele
conflin diverse argumente, puflin convingætoare ca ri-
gurozitate. În statistica Centrului nostru, nu de pufline
ori, am întâlnit tumori mici cu invazie vascularæ micro-
scopicæ, cu potenflial metastatic crescut, asimptomati-

ce, cu debut la vârste tinere, agresive, a cæror evoluflie
a fost fulminantæ, iar, în alte situaflii, tumori mari, care
s–au dovedit a avea etiologie benignæ dupæ excizia lor
chirurgicalæ. Ræmâne la latitudinea chirurgului urolog,
specializat în oncologie, sæ ia în consideraflie tofli facto-
rii de prognostic øi sæ decidæ, cu maximæ responsabili-
tate, indicaflia terapeuticæ. Dupæ cum øtim, tratamentul
cancerului renal are o coordonatæ majoræ, øi anume ra-
dicalitatea øi acurateflea intervenfliei chirurgicale sub
raport oncologic. Totuøi, plecând de la mærimea tumo-
rii, un studiu recent raporteazæ un procent de leziuni
benigne de 46,3% pentru tumori sub 1 cm în diametru
øi de 21% la cele peste 1 cm [7]. Acestæ statisticæ dove-
deøte cæ peste jumætate din leziunile mici sunt cancere,
managementul acestora fiind controversat chiar la pa-
cienflii cu tare asociate majore, vârstnici, etc.

Deøi chirurgia conservatoare renalæ se bazeazæ pe
alte principii, ea ræmâne totuøi fidelæ atributelor radica-
litæflii oncologice. Astfel, controlul vascular precoce,
evitarea manipulærii tumorale intraoperatorii, excizia
completæ a tumorii în bloc cu o margine de siguranflæ,
închiderea „water-tight” a sistemului colector, hemo-
staza riguroasæ, evitarea instalærii leziunilor ischemice,
închiderea defectului parenchimatos cu flesut celulo-
græsos adiacent sau oment ori materiale hemostatice,
sunt timpi care imprimæ acestei chirurgii caracterul de
„challenging”. Limita de siguranflæ constituie un ele-
ment fundamental în chirurgia oncologicæ conserva-
toare. Mærimea marginii de rezecflie nu are însæ semni-
ficaflie prognosticæ sau biologicæ [8].

În 1993, Novick împarte indicafliile operafliilor con-
servatoare pentru cancer renal în douæ grupe majore:
imperative øi elective. Indicafliile imperative cuprind
urmætoarele categorii de pacienfli:
1. Cei cu cancer renal dezvoltat pe rinichi unic (chirur-

gical, funcflional sau congenital), situaflii în care ne-
frectomia radicalæ ar aduce aceastæ grupæ de paci-
enfli la condiflia de anefrici, cu necesitatea imediatæ a
instituirii unui program de substituflie a funcfliei re-
nale (hemodializæ sau dializæ peritonealæ);

2. Pacienfli cu cancer renal sincron bilateral;
3. Cei cu cancer renal, dar cu rinichiul opus afectat:

concomitent (rinichi mic, hipoplazic, pielonefritic
etc.) sau de o condiflie potenflial evolutivæ, ce-i ame-
ninflæ funcflia în viitor (litiazæ, pielonefritæ cronicæ,
stenozæ de arteræ renalæ, megaureter, hidronefrozæ
congenitalæ, reflux vezico-ureteral etc.), øi, nu în ulti-
mul rând, de o condiflie generalæ (diabet zaharat,
HTA), ce are ca rezultantæ în timp nefroangiosclero-
za øi insuficienfla renalæ consecutivæ. 
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ræ renalæ unilateralæ, cu rinichiul opus normal morfolo-
gic øi funcflional. Aceste indicaflii vor fi aplicate pacien-
flilor cu tumori renale unice, cu localizare preferenflial
perifericæ (uøor excizabile tehnic) øi cu diametre de pâ-
næ la 7 cm (în urmæ cu câfliva ani, diamterul maxim al
tumorilor destinate acestui tip de tratament era de sub
4 cm). Sintetizând, bolnavii destinafli acestui tip de tra-
tament chirurgical ar trebui sæ se încadreze în stadiali-
zarea T1-T2 N0 M0, preferabil cu agresivitate histolo-
gicæ micæ (Fuhrman I sau II). Decizia de intervenflie chi-
rurgicalæ conservatoare, la aceastæ grupæ de pacienfli,
impune o responsabilitate deosebitæ, întrucât la aceste
cazuri nefrectomia radicalæ este curativæ în aproape
100% din cazuri, cu morbiditate operatorie foarte micæ.
Trebuie menflionat, în acelaøi timp, cæ riscul dezvoltærii
cancerului pe rinichiul opus normal este de 1,5-2% din
totalitatea acestei grupe de pacienfli.

În ultima perioadæ, s-au descris øi indicaflii relative, la
pacienflii cu afecfliuni benigne pe rinichiul contralateral,
dar cu evoluflie capricioasæ, sau în situaflii la care chi-
rurgia conservatoare nu se impune obligatoriu (tumori
sub 2 cm, leziuni neclare, dismorfisme renale, etc.).

În 1884, Wells a efectuat prima nefrectomie parflialæ
pentru fibrolipom perirenal, iar, în 1887, Czerny a efec-
tuat acest tip de intervenflie pentru cancer renal la un
pacient cu rinichi unic chirurgical (indicaflie imperativæ)
[9]. În anul 1950, Vermooten a efectuat prima nefrecto-
mie parflialæ la un pacient cu rinichi opus normal (indi-
caflie electivæ). Ulterior, tehnica a evoluat, dar ræmâne øi
astæzi o provocare, mai ales în cazul tumorilor centrale
sau la pacienflii cu indicaflii imperative. Cu toate cæ
aceste operaflii au fost popularizate la nivel mondial, iar
indicafliile au fost stabilite øi publicate în ghiduri de
practicæ medicalæ, un studiu publicat în SUA a arætat,
paradoxal, cæ un numær foarte mic de nefrectomii
parfliale se efectueazæ chiar øi pentru tumori mici (10).

De asemenea, a crescut numærul nefrectomiilor to-
tale laparoscopice, efectuate chiar pentru stadii preco-
ce, care, deøi par mai puflin invazive, sunt mult mai la-
borioase øi cu potenflial de complicaflii crescut compa-
rativ cu nefrectomia parflialæ deschisæ, la care se adau-
gæ riscul semnificativ de insuficienflæ renalæ, aøa cum
aratæ o statisticæ publicatæ în Lancet Oncology [11].

Chirurgia conservatoare renalæ presupune patru
tipuri de intervenflii: enucleerea, enucleorezecflia, re-
zecflia cuneiformæ (tip wedge), nefrectomia parflialæ
propriu-zisæ (fie transversalæ, fie polaræ in situ, fie ex-
tracorporealæ tip bench urmatæ de autotransplantare
renalæ). 

Toate aceste tipuri de intervenflii au fost efectuate
în Centrul nostru, alegerea depinzând de caracteristici-
le tumorii (mærime, localizare, stadiu), dar øi de expe-
rienfla chirurgului. Întrucât aceøti termeni sunt, uneori,
mai puflini familiari chiar unor urologi cu experienflæ,
consideræm necesar sa-i reamintim, aøa cum au fost ei
descriøi în literaturæ. 

Enucleerea tumorii presupune excizia acesteia tan-
genflial la pseudocapsulæ øi ræmâne cea mai controver-
satæ tehnicæ, existând posibilitatea øi probabilitatea ne-
respectærii radicalitæflii oncologice. Teoria pseudocap-
sulei tumorale incomplete sau perforate a împins acest
tip de operaflie la periferia indicafliilor (Fig.1).

Enucleorezecflia are alæturi de ea argumentul logic
al rezecfliei tumorii în bloc cu o margine de siguranflæ
din parenchimul indemn, dimensiunea acesteia fiind
subiect de discuflie în lumea urologicæ. van Poppel con-
sideræ o limitæ rezonabilæ de siguranflæ de aproximativ
1-2 mm, în timp de alflii susflin o margine de 5-6 mm ca
fiind asiguratoare [12].

Rezecflia tip wedge presupune excizia cuneiformæ,
în triunghi, cu vârful acestuia orientat spre hil, situaflie
specificæ tumorilor excentrice, situate pe marginea
lateralæ a rinichiului (Fig. 2). 

a) Tehnica enucleerii simple (modificat dupæ Novick AC: Nefrectomia
parflialæ pentru carcinom renal, Urol Clin North Am, 14:419, 1987); 

b) Enucleere simplæ cu spatulæ – aspect intraoperator (arhiva clinicii).

Fig. 1

Fig. 2
a) Tehnica rezecfliei cuneiforme a unei tumori renale periferice –

defectul renal poate fi închis sau plombat cu græsime perirenalæ (mo-
dificat dupæ Novick AC: Nefrectomia parflialæ pentru carcinom renal,
Urol Clin North Am, 14:419, 1987);

b) nefrectomie parflialæ cuneiformæ – cale urinaræ deschisæ – imagine
intraoperatorie
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excizia unui pol renal sau rezecflia tumorii cu o margine
de siguranflæ de peste 1 cm øi/sau deschiderea sistemu-
lui pielocaliceal øi îndepærtarea acestuia în bloc cu tu-
mora [13] (Fig. 3, 4).

Datele publicate la nivel mondial, provenite din
centre cu experienflæ oncologicæ bogatæ, indicæ rezulta-
te similare pentru nefrectomia parflialæ øi cea radicalæ
pentru tumori parenchimatoase mici, sub 4 cm, locali-
zate, cu rinichi contralateral normal. În felul acesta, au
apærut øi s-au impus indicafliile elective [14,15,16]. Pen-
tru a exemplifica, amintim studiile publicate de Novick,
Steinbach, Morgan etc., care prezintæ o ratæ de supra-
viefluire cancer-specificæ la 5 ani de 87-90%, compara-
bilæ cu cea obflinutæ prin nefrectomie radicalæ [17, 18,
19]. Totuøi, singurul studiu randomizat din lume, care
comparæ nefrectomia parflialæ cu cea radicalæ, este încæ
în desfæøurare øi urmeazæ a fi publicat [20].

Dezavantajul principal al nefrectomiei parfliale este
riscul postoperator de recidivæ localæ pe rinichiul
operat, risc ce ajunge, în unele serii, între 4 øi 6% [17,
18, 19]. Nu este clar dovedit dacæ recidiva localæ se da-
toreazæ rezecfliei incomplete sau multifocalitæflii tumo-
rale, dar, de obicei, mærimea tumorii øi stadiul acesteia
se coreleazæ cu un risc mai mare de recidivæ localæ,
comparativ cu cele mici [21]. Din aceste motive, diag-
nosticul multicentricitaflii tumorale se impune cu obli-
gativitate, înaintea deciziei de operaflie conservatoare.
Multicentricitatea tumoralæ a fost studiatæ pe 1.559 de
rinichi extirpafli pentru cancer parenchimatos. Astfel,

au fost decelate tumori satelite celei primare în 122 de
cazuri, reprezentând 7,8%. Pentru tumorile primare cu
diametrul mai mic de 3 cm, s-au decelat tumori renale
satelite la 1,5% din cazuri. În multe situaflii, multicentri-
citatea este determinatæ genetic: boala von Hippel-Lin-
dau, carcinomul renal ereditar, carcimomul renal papi-
lar, etc. O analizæ retrospectivæ a rezecfliilor conserva-
toare, efectuate numai pentru indicaflii imperative, ra-
porteazæ o ratæ a recurenflei locale de 7,5% (0-12%).
Rata recidivei locale dupæ nefrectomia radicalæ nu a
fost evaluatæ pe loturi mari, dar se presupune cæ este
foarte scæzutæ. Recidiva localæ adeværatæ, pentru pa-
cienflii cu operaflii conservatoare, recunoaøte mai multe
cauze: rezecflia tumoralæ incompletæ (tumori mari, im-
precis circumscrise, greu de rezecat, situate profund
sau în vecinætatea hilului renal etc.), indicaflie inadec-
vatæ de operaflie conservatoare, infiltraflie tumoralæ a
parenchimului adiacent sænætos (fapt consemnat la
10% din cazuri) øi, nu în ultimul rând, tehnicæ improprie
caracteristicilor morfologice øi evolutive ale tumorii. 

Evaluarea preoperatorie a candidaflilor pentru chi-
rurgie conservatoare include un protocol mai riguros,
care va trebui sæ asigure o stadializare optimæ. Astfel,
examenul TC spiral cu reconstrucflie tridimensionalæ a
înlocuit, în ultimii ani, arteriografia øi flebografia renalæ,
dar øi urografia standard, astfel, suma datelor de care
beneficiem preoperator, este sporitæ, atât pentru diag-
nostic, dar øi pentru planificarea tehnicæ a operafliei
[22], De asemenea, extensia la sistemul pielocaliceal
este detectatæ cu o acuratefle superioaræ [23].

În Centrul nostru, preferæm abordul lombar, cu
excizia coastei a 12-a sau a 11-a, sau chiar intercostal,
abord ce permite, dupæ mobilizarea rinichiului prin di-
secflia de peritoneu sau chiar de græsimea perirenalæ,
manipularea acestuia în afara spafliului lombar, cu izo-
larea vaselor pediculului renal, alæturi de ureter. Am
utilizat, excepflional, abordul anterior, în situafliile când
tumora era voluminoasæ, situatæ pe valva anterioaræ,
central sau parahilar, la care izolarea pediculului era
imperativæ, iar riscul de sângerare important. De ase-
menea, preoperator, indicæm hidratarea corespunzæ-
toare a pacientului, administrarea de manitol intraope-
rator pentru creøterea diurezei, la care se adaugæ refri-
geraflia externæ cu gheaflæ sterilæ, alæturi de instrumen-
tarul de chirurgie vascularæ aflat pe masa operatorie. În
cazul abordærii concomitente, pentru tumorile renale
bilaterale, incizia lombaræ contralateralæ trebuie efec-
tuatæ færæ flectarea mesei operatorii, riscul de disfunc-
flie renalæ fiind mare, pe rinichiul operat primul.
Alternativ, o incizie anterioaræ se recomandæ în astfel

Fig. 3
a) Tehnica nefrectomiei segmetare polare apicale cu ligatura ramurilor

arteriale øi venoase apicale (modificat dupæ Novick AC: Nefrectomia
parflialæ pentru carcinom renal, Urol Clin North Am, 14:419, 1987);

b) nefrectomie polaræ inferioaræ (imagine sinus renal).

Fig. 4 – Tehnica nefrectomiei parfliale extracorporeale øi auto-trans-
plantare renalæ pentru o tumoræ voluminoasæ.

A) rinichiul este prelevat perifascial;
B) tumora este excizatæ extra-corporeal cu prezervarea ramurilor vas-

culare ale parenchimului sænætos;
C) perfuzia renalæ duce la identificarea vaselor sanguine secflionate;
D) rinichiul este suturat. (modificat dupæ Novick AC: Nefrectomia par-

flialæ pentru carcinom renal, Urol Clin North Am, 14:419, 1987).
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llde cazuri [24]. În cazul tumorilor mici, periferice, izola-
rea arterei renale nu este obligatorie, dar, în celelalte
cazuri, consideræm oportunæ montarea unui lasou în
jurul arterei renale, înainte de a începe excizia. Aceastæ
manevræ nu limiteazæ doar hemoragia intraoperatorie,
ci øi hiperemia renalæ, facilitând disecflia structurilor în
timpul rezecfliei. Ori de câte ori este posibil, vena renalæ
nu trebuie clampatæ, astfel scade gradul de ischemie
renalæ øi ajutæ la realizarea unei hemostaze riguroase,
prin identificarea surselor venoase. În Centrul nostru,
evitæm pe cât posibil clamparea pediculului renal,
compresiunea manualæ realizatæ de primul ajutor fiind
eficientæ, urmând sæ oferim date comparative în acest
sens. Odatæ clampat pediculul, hipotermia localæ are ca
scop limitarea leziunilor renale ischemice, situaflie ce
poate dura pânæ la 3 ore, cu evitarea instalærii de modi-
ficæri permenente. Se recomandæ acoperirea cu gheaflæ
a rinichiului imediat dupæ clamparea arterei renale,
nefrectomia parflialæ efectuându-se în 15-20 minute.
Nu se recomandæ injectarea de soluflie rece în artera re-
nalæ, existând riscul de diseminare tumoralæ. Manitolul
se administreazæ intravenous,cu 5-10 minute înainte
de clamparea arterei renale. Substanfle de tipul anti-
coagulantelor øi dopamina nu au avut efectul dorit øi
nu mai sunt utilizate în prezent.

În cazul în care tumorile nu pot fi detectate vizual
sau palpator pe suprafafla rinichiului, ecografia intra-
operatorie este de ajutor în localizarea, cu acuratefle, a
leziunii [ 25,26]. Odatæ leziunea excizatæ, hemostaza pe
tranøa de parenchim trebuie realizatæ cu rigurozitate,
cu fire separate, resorbabile 3.0 sau 4.0, prin care se in-
tercepteazæ vasele mari. De asemenea, sistemul pielo-
caliceal, ce a fost deschis, trebuie suturat. Ulterior, se
ataøeazæ materialele hemostatice øi, foarte important,
închiderea tranøei de parenchim cu fire separate.

Complicafliile dupæ nefrectomia parflialæ includ:
sângerarea, fistula urinaræ, obstrucflia ureteralæ, insufi-
cienfla renalæ øi infecflia. Pe un lot semnificativ de paci-
enfli cu nefrectomii parfliale, Novick a raportat urmætoa-
rele complicaflii: fistulæ urinaræ (17%), insuficienflæ rena-
læ acutæ (13-26%), infecflia plægii (3%), hemoragie (2%),
abces perirenal (1,5%), insuficienflæ suprarenalianæ
(0.7%), tromboza arterei renale (0,4%), tromboza venei
renale (0,4%) øi splenectomia incidentalæ (0,4%). 

Sângerarea apare, de obicei, în urma hemostazei
deficitare, asociatæ cu HTA postoperatorie, deraparea
materialului hemostatic, mobilizarea precoce a pacien-
tului, durerea intensæ, etc. În funcflie de intensitate,
putem recurge la monitorizare, arteriografie cu angio-
embolizare sau chiar reintervenflie deschisæ. 

Fistula urinaræ se obiectiveazæ prin cuantificarea
nivelului de creatininæ sau uree din drenaj sau prin
injectarea intravenoasæ de coloranfli, cu depistarea lor,
ulterior, în urinæ. De obicei, aceasta remite spontan; în
caz de obstrucflie ureteralæ ori persistenfla drenajului,
se practicæ cateteterizare ureteralæ sau montarea unei
nefrostomii percutanate. Evidenflierea urinomului sau
a abcesului perirenal impun drenajul colecfliilor. Dupæ
cum menflionam mai sus, în statistica de la Cleveleand
Clinic, cele mai frecvente complicaflii au fost fistula uri-
naræ øi insuficienfla renalæ acutæ postoperatorie. Prima
a fost înregistratæ într-un procent de 17% øi a avut, ca
factori predispozanfli, localizarea centralæ a tumorii,
leziunea peste 4 cm, necesitatea reconstrucfliei siste-
mului colector øi chirurgia tip bench. Insuficienfla renalæ
acutæ a fost semnalatæ în 26% din cazuri, în special la
operafliile desfæøurate pe rinichi unic, având, ca factori
predispozanfli, tumori mai mari de 7 cm, excizii mari de
parenchim de peste 50%, timp de ischemie de peste 60
minute øi, de asemenea, bench surgery. De obicei, nece-
sitæ dializæ temporaræ sau chiar permanentæ. 

O complicaflie redutabilæ, ce poate apærea la paci-
enflii cu nefrectomie parflialæ pe rinichi unic, este insta-
larea de leziuni de tip glomerulosclerozæ prin hiper-
filtrare [27,28]. Astfel, apare proteinurie în grade varia-
te, iar leziunile se instaleazæ progresiv (29). Datele su-
gereazæ cæ, reducerea cu mai mult de 50% a masei re-
nale globale, ar sta la baza aparifliei proteinuriei, glo-
merulopatiei øi insuficienflei renale progresive. Trata-
mentul constæ în administrarea de inhibitori ai enzimei
de conversie, ce par a fi eficienfli în prevenflia instalærii
leziunilor amintite [30,31]. 

Un studiu recent, efectuat la Cleveland Clinic, a
analizat rata de recidivæ dupæ nefrectomie parflialæ, pe
un numær de 327 de operaflii efectuate pentru cancer
renal localizat sporadic [32]. Rata de recidivæ generalæ a
fost de 11,6%. Un procent de 4,0% dezvoltæ recidivæ
localæ, iar la 7,6% din cazuri se deceleazæ metastaze la
distanflæ. Procentul a fost direct proporflional cu stadiul
tumorii rezecate. Incidenfla maximæ s-a semnalat în pri-
mii doi ani pentru leziunile T3 øi dupæ 4 ani pentru cele
T1 øi T2.

De asemenea, într-un alt studiu provenit de la
aceeaøi instituflie, pe un lot de 400 de nefrectomii par-
fliale deschise, cu indicaflie imperativæ, 97% din pacienfli
au avut postoperator o funcflie renalæ satisfæcætoare, ce
nu a necesitat epurare extrarenalæ. Rata de supravieflui-
re cancer- specificæ a fost de 89% la 5 ani øi de 82% la
10 ani [33].

În ceea ce priveøte poziflia tumorii rezecate, hilar vs
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ll non-hilar, s-au raportat aceleaøi rate de margini
pozitive (3-6%), de recidivæ localæ (3-5%) sau de supra-
viefluire cancer specificæ (3-4%). În schimb, morbidita-
tea a fost diferitæ: complicaflii medicale 20% vs 11%,
spitalizarea cu 1,8 zile mai mult în cele hilare, complica-
flii chirurgicale 31% în tumori mai mari de 4 cm øi 10%
în cele sub 4 cm (Urotoday, Bernhard).

În loc de concluzii ale acestui editorial, dorim sæ
menflionæm (cu riscul repetifliei) cæ operafliile conserva-
toare pentru cancerele renale parenchimatoase au fost
impuse de progresele deosebite înregistrate de ima-
gistica medicalæ (acurateflea diagnosticului tumorii pri-
mare øi a eventualei multifocalitæfli tumorale de organ),
de progresele chirurgiei vasculare renale, de amelioræ-
rile metodelor de prevenflie a ischemiei renale øi a con-
secinflelor acesteia, de creøterea numærului de inciden-
taloame (implicit a tumorilor renale de dimensiuni
mici) øi a rezultatelor favorabile înregistrate în urma
utilizærii acestor tehnici chirurgicale în centrele urolo-
gice de avangardæ. Operafliile conservatoare pentru
cancerele renale impun, din punct de vedere tehnic øi
oncologic, rezecflia în întregime a flesutului tumoral, cu
prezervarea celei mai mari cantitæfli de parenchim renal
funcflional din rinichiul operat, respectând toate
criteriile oncologice øi reducând la minim potenflialele
complicaflii locale sau generale. Pentru indicafliile de
elecflie, operafliile conservatoare pentru tumorile re-
nale reprezintæ un procedeu terapeutic cu valoare cu-
rativæ în aproape 100% din cazuri. Cei mai importanfli
factori de succes sunt reprezentafli de localizarea
tumorii øi uøurinfla rezecabilitæflii acesteia. Criteriile
oncologice predominæ asupra celor funcflionale, de
aceea, ori de câte ori operaflia conservatoare este forfla-
tæ, se va efectua nefrectomie radicalæ øi dializæ. Nicio-
datæ nu vom recurge la operaflie conservatoare asu-
mându-ne riscul evolufliei neoplazice!

Aceste tehnici nu trebuie sæ lipseascæ din arma-
mentariumul oricærei clinici de specialitate ce abordea-
zæ patologia tumoralæ renalæ.
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