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Abstract
Renal cell carcinoma represents about three percents of adult malignacies. About

one third of the new diagnosticated patients are discovered in a methastatic stage and
about 40% of the patients dignosticated in organ-confined stage will developed a
methastatic extension. Median survival of the patients with systemic involvement of the
disease is of about one year and only 10% are alive at 5 years from the diagnostic
moment.

The very limited effect of chemotherapy and the suboptimal results of the citokine
therapy dertermnated the scientist to search for new therapeutical agents. The progress in
the field of oncogenesis permited to design new therapeutical strategies and after that to
create new drugs - the so called targeted therapies. The mutation of the von Hippel-
Lindau (VHL) gene is involved in the syndrom with the same name but also is involved
in about 75% of the sporadic cases. In normal oxygenation condition this gene is a onco-
supressor one by degradation of HIF (hypoxia-inducible factor). Inactivation of VHL
gene determine intracellular acumulation of HIF and initiated methabolic proliferation
pathways and stimulated the neoangiogenesis. This effect is possible by stimulation of
the vascular endothelial growth factor (VEGF) and of its receptors.

Is important to mention the fact that we have now therapeutical methods wich
interceptated different stages of the tumoural development.

The satisfactory results obtained in clinical trials with these new agents
determined the insertion in the clinical therapy of new methods. The European
Association of Urology Guidelines have established, as standard of care in methastatic
renal cell carcinoma from 2007: sunitinib malat, sorafenib, temsirolimus. This paper
presents the majors aspects of the new therapeutical approach.

CONSIDERAŢII GENERALE

Carcinomul cu celule renale este responsabil pentru aproximativ trei procente dint
suferinţele maligne ale adultului. O treime din pacienţii nou diagnosticaţi sunt descoperiţi
în forma metastatică a bolii, iar 40% dintre cei cu suferinţă limitată la organ vor dezvolta



extensia la distanţă. Supravieţuirea medie a bolnavilor cu suferinţă sistemică este de
aproximativ 1 an, doar 10% fiind în viaţă la 5 ani de la momentul diagnosticului.

Răspunsul, extrem de limitat la terapia cu citostatice şi nesatisfăcător la
administrarea citokinelor, a determinat concentrarea eforturilor pentru descoperirea de
noi metode terapeutice adresate acestor pacienţi. Descrierile tot mai detaliate ale
mecanismelor de oncogeneză au permis elaborarea unor strategii terapeutice şi, ulterior, a
unor medicamente care să intervină ţintit în anumite etape ale dezvoltării tumorale.
Mutaţia genei von Hippel-Lindau (VHL) este întâlnită nu doar în cadrul sindromul cu
acelaşi nume, dar şi în aproximativ 75% dintre cazurile sporadice de carcinoame renale.
În condiţii de oxigenare tisulară normală, aceasta este o genă supresoare tumorală prin
participarea la degradarea factorului HIF (hypoxia-inducible factor). Inactivarea genei
VHL determină acumularea intracelulară a HIF, ceea ce iniţiază căi metabolice de
proliferare celulară şi stimulează neoangiogeneza. Acest ultim efect este realizat prin
activarea factorului de creştere endotelial vascular (VEGF), precum şi a receptorilor
acestui factor.

Subliniem faptul că, azi, există metode de terapie medicamentoasă care
interceptează diferite etape ale acestor procese, fie prin blocarea receptorilor VEGF, fie
prin acţiune directă asupra VEGF sau a altor factori de creştere, dar şi prin inhibarea
căilor metabolice tumorale [1,2,3,4].

Rezultatele promiţătoare ale studiilor clinice au determinat inserarea în terapie a
unor noi metode de tratament pentru cancerul renal metastatic. Ghidurile de terapie ale
Asociaţiei Europene de Urologie au stabilit, începând cu 2007, utilizarea în cadrul
terapiei sistemice a următoarelor noi medicamente: sunitinib malat, sorafenib,
temsirolimus. Articolul de faţă încearcă prezentarea aspectelor importante ale acestei noi
abordări terapeutice.

ONCOGENEZA CARCINOMULUI CU CELULE RENALE ŞI IMPLICAŢIILE

TERAPEUTICE. DE LA LEGENDA SFÂNTULUI PEREGRINO LA CALEA RAS-RAF-MEK
ŞI MTOR

Înţelegerea modului în care este iniţiată oncogeneza carcinomului renal şi,
ulterior, întreţinută progresia lui a evoluat foarte mult în ultimele decade. La finele
deceniului opt al secolului trecut, au fost descrise mai multe elemente care au incriminat
răspunsul imunitar ca fiind elementul central al interacţiunii celulă tumorală (pro
progresie) – gazdă (pro remisiune). S-a evidenţiat prezenţa mai frecventă a carcinomului
renal la pacienţii cu diverse forme de imunosupresie (la cei dializaţi, spre exemplu),
precum şi posibilitatea de a determina, printr-o hiperreacţie imunitară, regresia spontană a
bolii. Acest ultim fapt a fost riguros descris ştiinţific de Boyd pe un număr de 22 de
cazuri (17% dintre cazurile de acest fel descrise în oncologie la acel moment) şi
reprezintă varianta modernă a legendei Sfântului Peregrino. Acesta era un tânăr călugăr,
ce trăia la începutul secolului al XIII-lea şi a dezvoltat o formă de tumoră osoasă,
indicându-se amputaţia. El a refuzat intervenţia şi, după zile de rugăciune, a prezentat
dispariţia completă, spontană a tumorii. Acest fapt, prezentat de abaţia unde trăia
călugărul, face parte din minunile divine amintite în istoria Bisericii Catolice. În timpurile
noastre, însă, comunitatea ştiinţifică a cunoscut controvere importante atunci când, în
plin secol XX, mai mult, în era chirurgiei agresive, cu extensia exerezelor de la organ la



teritoriu oncologic, un centru important medical susţinea ideea posibilităţii regresiei
spontane a unei forme agresive de cancer. După o primă contestare agresivă la adresa
ideii, s-a elaborat concret, pentru prima dată, teza rolului pe care sistemul imunitar îl are
în relaţia cu apariţia şi dezvoltarea celulelor tumorale renale [1,5,6].

Imunoterapia

Aspectele prezentate anterior, coroborate cu decelarea mecanismelor intime de
respingere a chimioterapicelor, au determinat canalizarea energiilor cercetătorilor, la
finele deceniului nouă al secolului trecut, spre iniţierea de terapii imunostimulante.

Abandonarea utilizării exclusive a chimioterapicelor în terapia carcinomului cu
celule renale (RCC) s-a realizat în momentul descrierii unei gene MDR (multi drug
resistance), care este exprimată în celule tumorale şi codifică o proteină de canal
membranar, proteina P, care exclude aproape toate clasele de chimioterapice – alcaloizii
de vinca, paclitaxelul, mitomicina C, actinomicina D. Imunoterapia a devenit, astfel,
metoda terapeutică standard în cazul maladiei sistemice, interferonul α (IFNα) şi
interleukina II (IL II) fiind utilizate în acest sens.

Două trialuri de fază trei – SWOG 8949, respectiv EORTC 30947 – au statuat
rolul benefic al nefrectomiei citoreductive preimunoterapie la cazurile cu status fizic
corespunzător, determinând o creştere a supravieţuirii. Trialul SWOG 8949 a evaluat 246
de pacienţi, o parte dintre aceştia fiind trataţi exclusiv cu IFNα (5 mIU/m2 de trei ori pe
săptămână), iar ceilalţi au beneficiat de terapie combinată chirurgie citoreductivă +
imunoterapie. Diferenţa de supravieţuire a fost de aproximativ 4.5 luni (8.1 luni vs. 12.5
luni – imunoterapie singură vs. nefrectomie citoreductivă + imunoterapie). Studiul
EORTC 30947, utilizând un protocol de realizare similar, a prezentat supravieţuirea
medie de 7 luni în grupul tratat exclusiv imunoterapic vs. 17 luni în grupul cu terapie
combinată chirurgical + imunoterapie.

Ulterior acestui moment, în care a fost definită clar valoarea asocierii chirurgie +
imunoterapie, s-a încercat evaluarea diferenţiată a valorii terapeutice a IL II faţă de IFNα.
Studiile de fază trei pe care le citează literatura prezintă o superioritate a imunoterapiei cu
IL II ulterior chirurgiei citoreductive faţă de IFNα sau IFNα + IL II consecutiv
nefrectomiei. Dar toate aceste eforturi aduc beneficii limitate, rata de răspuns, evaluată
prin reducţia tumorală, respectiv stabilizarea maladiei, fiind observată doar la 10 – 20%
dintre pacienţi.

Patologie, oncogeneză, noi ţinte ale medicamentelor

Carcinomul cu celule renale derivă din celulele epiteliale ale tubilor renali şi
reprezintă aproximativ 90% dintre cancerele renale.

Subtipurile histologice de carcinoame sunt împărţite în două categorii: forme
frecvente şi forme rare. Formele frecvente (conform WHO – World Health Organisation)
sunt: cu celule clare, papilar, cromofob. Formele rare sunt: tumori derivate din ductele
colectoare Bellini, carcinomul medular, carcinomul Xp11 (după defectul genetic
observat), carcinomul asociat neuroblastoamelor, carcinomul mucinos tubular. Două
procente din cazuri apar în contextul unor sindroame familiale. Sindroamele familiale şi
defectele genice care le determină sunt sindromul von Hippel-Lindau (mutaţia genei



VHL localizată pe cromosomul 3 braţul scurt p, locusul 25), carcinomul papilar ereditar
(mutaţia genei MET – 7q31), leiomiomatoza ereditară cu RCC (mutaţia genei FH – 1q42-
43), sindromul Birt-Hogg-Dube (mutaţia genei BDH -17p11.2), sindromul familial
ereditar de carcinom renal cu celule clare (translocaţie la nivelul 3p).

Cel mai important sindrom familial este sindromul von Hippel-Lindau. Este o
boală autozomal dominantă, care asociază carcinoamelor cu celule renale bilaterale alte
tumori posibile: hemangioblastoame cerebeloase, angioame retiniene, feocromocitoame,
chiste pancreatice, chistadenoame epididimare, chistadenoame de ligament larg, tumori
otice de sac endolimfatic şi la nivel renal cu chiste renale. Studiul cazurilor încadrate în
această suferinţă a decelat prezenţa unei mutaţii care afectează gena VHL (cu localizare
la nivelul cromozomului 3 locusul p25). Această mutaţie nu este însă prezentă doar în
cadrul acestui sindrom, ci apare la peste 75% dintre cazurile sporadice de RCC. Este o
genă supresoare tumorală care, în condiţii fiziologice, determină hidroxilarea factorului
HIF. În condiţii de normoxie, factorul HIF este, deci, inactivat şi reciclat. Dacă se petrece
mutaţia genei VHL şi deteriorarea produsului codificat de ea – proteina pVHL, factorul
HIF se acumulează intracelular şi, ulterior, intranuclear, devenind HRE (hypoxia-
responsive element). Acumularea factorului HIF se petrece direct proporţional cu gradul
de hipoxie intratisulară. În condiţii de hipoxie sunt hiperexprimate genele care codifică
factorii de creştere vascular endotelial – VEGF şi plachetar – PDGF. Această succesiune
de evenimente explică dezvoltarea excesivă a vascularizaţiei tumorilor renale. În condiţii
hipoxice, pe lângă elementele amintite, mai sunt produse excesiv eritropoetina, factorul
de transformare α, anhidraza carbonică. Acestea determină semnale promitotice la nivel
nuclear şi explică creşterea populaţiei celulare. Factorii de creştere VEGF, respectiv
PDGF, acţionează la nivelul celulelor prin intermediul unor receptori R-VEGF respectiv
R-PDGF . După ce se cuplează cu aceşti receptori (tirozin kinazici), sunt iniţiate procese
biochimice prin care se iniţiază căi metabolice cu rol de semnalizare, având drept rezultat
influenţarea activităţii nucleului. Sunt două căi metabolice importante: calea mTOR şi
Ras-Raf-MEK. În această complicată succesiune s-au identificat elemente care pot fi
interceptate de medicamente. Sunt trei elemente interceptate de substanţele terapeutice
nou descoperite: factorii de creştere, receptorii factorilor de creştere, respectiv căile
metabolice. Modul de acţiune şi drogurile implicate pot fi sintetizate astfel:

1. Factorul de creştere endotelial vascular este blocat direct de un anticorp
monoclonal denumit Bevacizumab;
2. Receptorii factorilor de creştere sunt inactivaţi de medicamente care inhibă
reacţia tyrozin-kinazică (reacţia biochimică prin care moleculele receptor se
activează) – Sunitinib şi Sorafenib. Aceste medicamente acţionează atât la
nivelul receptorilor factorului de creştere endotelial vascular, cât şi plachetar;
3. Căile metabolice prin care este semnalizat şi nucleul celular sunt:

a. calea mTOR (mammalian targeting of rapamicin - care este în mod natural,
aşa cum se deduce din denumire, blocată de Rapamicină) este inactivată de
către Temsirolimus;
b. calea Ras-Raf-MEK este inactivată de către Bevacizumab (care astfel are
dublă acţiune antitumorală, dar aceasta din urmă este de valoare terapeutică
mai redusă datorită activării rare a căii metabolice amintite).



Medicamentele, mai sus menţionate, sunt denumite în literatură “droguri
inteligente” sau „molecule cu acţiune ţintită”, iar aspectele enunţate anterior dovedesc
acest fapt.

Substanţele amintite sunt reprezentanţii cei mai intens evaluaţi din nou introdusa
clasă de medicamente. Există şi alţi reprezentanţi: Erlotinib (inhibă receptorul factorului
de creştere epidermal, cu o valoare terapeutică secundară), Valatanib (inhibă R-VEGF,
evaluat doar prin studii de fază I), Panitumumab (inhibă receptorul factorului de creştere
epidermal, cu o valoare terapeutică secundară), Cetuximab (inhibă receptorul factorului
de creştere epidermal, cu o valoare terapeutică secundară). [6,7,8,9,10]

Valoarea aplicativă a noilor terapii. Documentare prin studii clinice

Decelarea modului de acţiune al acestor noi medicamente şi valoarea
încurajatoare în laborator au fost premisele realizării de studii clinice importante.

Bevacizumab
Este un anticorp monoclonal uman recombinat. A fost comparat cu placebo,

respectiv cu IFNα. A fost decelată o creştere a perioadei de stabilizare a bolii într-un
interval de timp superior în cazul Bevacizumabului [11].

Sunitinib
Este un medicament cu administrare orală, care acţionează prin inhibarea

proceselor tyrozin-kinazice de activare a receptorilor R-VEGF şi R-PDGF. Există un
important trial, cu rezultatele publicate în 2007, prin care s-a evaluat comparativ
sunitinibul cu IFNα. Astfel, Motzer şi colaboratorii săi au efectuat un trial multicentric,
randomizat, de fază trei, incluzând 750 de pacienţi. Intervalul de timp, în care boala nu a
evoluat, este cu 6 luni mai mare în cazul sunitinibului (11 luni vs. 5 luni), cu o calitate a
vieţii semnificativ mai bună [12].

Această terapie a fost administrată pentru doi pacienţi cu cancer renal metastatic
cu bun status fizic, cărora li s-a practicat nefrectomia citoreductivă în serviciul nostru.
Unul dintre pacienţi a supravieţuit 11 luni de la intervenţie (diseminări osoase şi
pulmonare), iar al doilea pacient prezintă un status oncologic staţionar la 10 luni de la
intervenţie (pacient în vâstă de 39 ani, T3bN2M1, diseminarea fiind pulmonară şi
hepatică).

Sorafenib
Este un inhibitor al căii metabolice Ras-Raf-MEK, dar care, în principal, inhibă

activarea receptorilor R – VEGF şi R-PDGF. Rolul mai exact al acetui agent terapeutic a
fost intuit şi, ulterior, demonstrat de Escudier şi colaboratorii săi într-un studiu care a
vizat comparaţia dintre sorafenib şi placebo la pacienţii cu boală în evoluţie, deci non-
responsivă la imunoterapie. S-a obţinut o îmbunătăţire a supravieţuirii în paralel cu
ameliorarea calităţii vieţii [13].

Temsirolimus



Este un inhibitor al căii metabolice mTOR care, conform şi numelui –
mammalian Target Of Rapamicin – este inhibat de Rapamicină. Diferenţa esenţială faţă
de inhibitorii factorilor de creştere este reprezentată de acţiunea directă împotriva celulei
tumorale per se şi nu prin intermediul infrastructurii pericelulare. Locul acestui
medicament este în terapia pacienţilor cu factori prognostici extrem de nefavorabili,
ameliorând supravieţuirea [14].

Ghidurile Asociaţiei Europene de Urologie recomandă:
1. Sorafenibul ca medicaţie de linia a doua în cazurile metastatice de
carcinom cu celule renale
2. Sunitinibul ca terapie de primă linie la pacienţii cu maladie metastatică
cu risc intermediar şi favorabil
3. Temsirolimusul ca terapie de primă linie la pacienţii încadraţi în grupa
cu risc ridicat.

Terapia cancerului renal metastatic este un domeniu la interafaţa dintre urologia
modernă şi oncologia medicală, având un important indice de înnoire a informaţiei.
Evoluţia cercetării fundamentale conferă clinicianului posibilitatea înţelegerii mai
rafinate a proceselor de iniţiere şi progresie tumorală. Consecutiv acestor elemente,
rezultă posibilitatea unui abord terapeutic cu valoare optimală pentru pacienţi.

Experienţa iniţială cu inhibitori tyrozin-kinazici ai receptorilor de VEGF

Utilizarea inhibitorilor tyrozin-kinazici ai receptorilor de VEGF în cadrul
experienţei Secţiei Clinice de Urologie a Spitalului Municipal Cluj-Napoca sumează un
număr de patru bolnavi cu cancer renal metastatic. Conduita terapeutică a inclus
efectuarea nefrectomiei cioreductive şi, ulterior, iniţierea terapiei medicamentoase. Doi
pacienţi prezentau metastaze pulmonare ca unic locus de diseminare, un pacient a
prezentat metastaze hepatice şi o pacientă a prezentat diseminare hepatică şi pulmonară.

Statusul fizic preoperator a fost optimal în cazul fiecărui pacient, ceea ce a permis
efectuarea nefrectomiei de citoreducţie.



Fig I. Pacienta C.A. 43 ani. Nefrectomie de citoreducţie pentru RCC stadiul T4N2M1
(metastază hepatică unică). Postchirurgical se instituie terapie cu IFNα (Colecţia Secţiei
Clinice de Urologie Cluj-Napoca)

Fig II. Pacienta C.A. 43 de ani. Se evidenţiază apariţia unor metastaze hepatice
multiple la 8 luni de la instituirea imunoterapiei. Se decide şi iniţiază terapia cu
Sutent (sunitinib malat) în cadrul unui trial clinic şi statusul clinic, respectiv
imagistic, se menţine constant timp de 7 luni, supravieţuirea fiind de 11 luni
(Colecţia Secţiei Clinice de Urologie Cluj-Napoca)
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