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Abstract

Introduction and Objectives. During 2000 - 2006, about 1400 renal tumours in different

stages were operated in our Department. The conservatory renal surgery is the gold-standard

treatment in renal tumours under 4 cm. This paper statistically presents the results of 53

enucleoresections performed for intracapsular kidney cancers during 2000 - 2005.

Material and Methods. All the patients were preoperatively evaluated in the standard

manner including history, physical examination, blood and urine samples, abdominal

ultrasound, helical abdominal CT, chest X-ray (thoracic CT). The preoperatively

stadialization was as follows: 43 T1a, 9 T1b, 1 T2. The patients underwent enucleoresection

and the specimens were evaluated histopathologically. The follow-up was performed by

history, physical examination, blood and urine analysis, abdominal CT, the period depended

on histopathological results. Thus, 1, 3, 5 years postoperatively for intracapsular renal

tumours and 6 months, 1 year, 2 years, 3 years and 5 years for pT3a ones. The survival and

recurrence rates were statistically assessed by means of Kaplan Meier model and multivariate

Cox analysis.

Results. Postoperatively the renal tumours were restaged according with pathological

examination: 36 pT1a, 7 pT1b, 2pT2, 8 pT3a (6 tumours extended in perirenal fat and 2 in

renal sinus). As the histopathological type is concerned: 33 cases displayed clear cell

carcinoma features, 8 papillary carcinoma, 6 chromophobe carcinoma and 6

angiomyoliposarcoma. The surgical approach was by lumbotomy in 51 cases and anterior in

2 patients with renal tumours occurred in horseshoe kidney. The negative surgical margins

varied between 2-5 mm, the median value was 2.6 mm. The male/female ratio was 40/13 and

the mean age 62 years (range 31-78). The median follow-up was 26 months (range 3-65) and
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the overall survival rate was 47/53-88,6%, local recurrence rate 2/53-3.77% (1 patient with

positive margins - pT2 and 1 case further developed tumour on the resection area - pT1a).

The cancer specific survival rate for patients with pT1a was 94%, pT1b 91% and pT3a 92%

(p=0.02), regardless of pathological type.

Conclusions. The cancer specific survival rate evaluated by Kaplan Meier model was

statistically significant (p<0.001). The relapse rate was unsignificant (p=0.1) with groups

T1a-T3a and T1b and T2 and it depends more on size of tumour then on its stage. Thus we

can consider that enucleoresection of the renal tumours can be also a solution for T3a stage in

certain cases and the invasion degree of renal capsule is to be later quantified by means of

more extended studies. The excision of the perirenal fat en bloc with the tumour is un

important step in achieving negative margins and increasing survival rates.

Introducere şi Obiective

Abordarea conservatoare a tumorilor renale s-a impus ca tratament de elecţie pentru

tumorile sub 4 cm, deşi nu există studii randomizate, multicentrice care să dovedească acest

lucru respectând medicina bazată pe evidenţe [1].

Având supravieţuire la distanţă asemănătoare cu tumorile operate prin nefrectomie

radicală, o multitudine de rafinamente tehnice au fost introduse pentru a creşte rata de success

şi a scădea rata complicaţiilor [1,2]. Astfel chirurgia conservatorie include proceduri

operatorii de tipul: enucleere, enucleorezecţie, rezecţie tip wedge şi nefrectomie parţială

(Fig.1).

Fig.1. Legendă: I nefrectomie parţială, II rezecţie tip wedge, III enucleorezecţie, IV

enucleere.
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Argumentele cele mai logice pledează pentru enucleorezecţie, singura care încearcă să

asigure un status oncologic negatic cu riscul minimalizării pieredrii de ţesut renal indemn [3].

În perioada 2000-2006 în Centrul nostru s-au operat aproximativ 1.400 tumori renale,

aflate în diferite stadii de evoluţie. Prezentăm statistica departamentului nostru pe perioada

2000-2005 constând în 53 de enucleorezecţii efectuate pentru tumori renale intracapsulare.

Material şi Metodă

Am evaluat retrospectiv documentele medicale ale unui număr de 53 pacienţi, la care s-

a practicat enucleorezecţie tumorală pentru cancer renal. Au fost excluşi pacienţii ce au

prezentat tumori multifocale ipsilaterale, cei la care rezultatul histopatologic a relevant

etiologie benignă sau cei la care, ulterior, după primirea rezultatului histopatologic, a urmat

nefrectomia radicală. Pacienţii au fost evaluaţi preoperator în manieră standard: anamneză,

examen fizic, analize uzuale de sânge (creatinină, glicemie, HLG), ecografie abdominală,

examen TC spiral abdominal cu substanţă de contrast, Rx toracice (examen TC torace) [4]

(Fig.2,3).

Fig.2. Aspect TC - tumoră renală dreaptă de valvă anterioară şi tumoră renală stângă de valvă

posterioară

Fg.3. Aspect TC - tumoră renală stângă de valvă anterioară

Trebuie amintit că doar 37 dintre pacienţi au fost descoperiţi incidental cu tumoră

renală, număr ce reprezintă 70% din cazuistica noastră, procent mai mic decât cel descris în

literatură pe studii mari [5]. Urmărirea postoperatorie s-a realizat prin examen fizic, analize
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uzuale de sânge şi urină, control TC abdominal cu substanţă de contrast la 1, 3 şi 5 ani.

Rezultatul histopatologic al pieselor rezecate a impus o evaluare postoperatorie diferenţiată a

celor două loturi - 6 luni, 1 an, 2 ani, 3 ani, 5 ani cei cu T3a şi la 1, 3, 5 ani a celor

intracapsulare. Stadializarea preoperatorie a relevant următoarele: 43 T1a, nouă T1b şi un caz

a fost clasat ca T2 (Fig.4).

Fig.4. Tumoră renală tip Grawitz - aspect macroscopic pe piesa excizată

Enucleorezecţia presupune excizia tumorii împreună cu pseudocapsula tumorală şi cu o

margine de ţesut renal normal. După van Poppel, această margine negativă nu trebuie să

depăşească 2 mm [6].

Ca o particularitate pentru tehnica folosită în Departamentul nostru, amintim preferinţa

pentru compresiunea parenchimului renal ca metodă de a limita sângerarea şi timpul de

ischemie în defavoarea clampării pediculului renal. De asemenea, după efectuarea hemostazei

de la nivelul tranşei cu fire separate în X de vicryl 4x0 şi sutura calicelor în cazul efracţiei

acestora, recomandăm închiderea tranşei renale cu fire separate şi limitarea pe cât posibil a

folosirii exclusive de substanţe hemostatice. Postoperator, pacienţii trebuie să respecte cel

puţin 48-72 ore un regim de repaus la pat strict. Sigur, clamparea pediculului renal se impune

în cazuri selecţionate, când ne aflăm în faţa unor tumori mari, profunde, aşa numitele tumori

centrale (Fig.5).

Fig.5. Clamparea pediculului renal şi refrigeraţie externă - aspect intraoperator
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Rezultatele privind supravieţuirea şi rata de recidivă au fost evaluate statistic folosind

analiza univariabilă (Kaplan Meier) şi multivariabilă de tip model Cox.

Rezultate

În urma analizei histopatologice postoperatorie tumorile au fost restadializate după cum

urmează: 36 pT1a, şapte pT1b, două pT2, opt pT3a (şase tumori extinse la grăsimea

perirenală şi două la sistemul pielocaliceal). În ceea ce priveşte tipul histopatologic: 33 cazuri

au prezentat carcinom cu celule clare (reprezentând un procent de 63%), opt carcinom papilar

(16%), şase carcinom cromofob (11%) şi cinci angiomioliposarcom (10%).

Abordul a fost prin lombotomie pentru 48 cazuri, în 2 cazuri abordul a fost anterior

pentru tumoră renală pe rinichi în potcoavă. Marginile de rezecţie au variat între 2 şi 5 mm,

cu o medie de 2,6 mm. Tranşele renale au fost închise cu fire separarte de catgut cromat 2x0

sau 0 direct sau sprijinite pe surgicel.

Nu s-au semnalat hemoragii postoperatorii, trei pacienţi au dezvoltat fistule urinare care

au necesitat montarea de cateter Cook, opt pacienţi cu hematurie uşoară ce s-a oprit spontan

în ziua 1-6 postoperator. Raportul pe sexe a fost M/F - 40/13, iar vârsta medie 62 ani, cu o variaţie

între 31-78 ani.

În şapte cazuri a fost necesară clamparea pediculului renal, în rest, compresiunea

manuală a tranşei de rezecţie, exercitată de primul ajutor, o considerăm eficientă şi mai puţin

dăunătoare rinichiului.

Urmărirea medie a pacienţilor a fost timp de 26 luni (3 luni - 65 luni), supravieţuirea

globală a fost de 88,6% (47/53), iar rata de recurenţă locală a fost 9,4% (5/53) (doi pacienţi

cu margini positive: un caz pT1b, un caz pT2; trei cazuri care au dezvoltat ulterior tumoră la

nivelul tranşei de rezecţie: două cazuri pT1a, un caz pT3a).

Supravieţuirea cancer specifică pentru pacienţii cu pT1a a fost de 94%, pT1b 91%, pT2

100%, pT3a 94% (Fig.6).

Fig.6. Supravieţuirea cancer specific - analiză Kaplan Meier
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Concluzii

Supravieţuirea cancer specifică, apreciată prin modelul Kaplan-Meier, a fost

nesemnificativă statistic (p=0,1) între cele 3 loturi, cel cu tumori T2 fiind exclus. De

asemenea, rata de relapse a fost nesemnificativă între loturile T1a, T3a şi uşor mai crescută în

T1b, T2 şi se corelează mai mult cu mărimea tumorii, decât cu stadiul acesteia.

Putem afirma că enucleorezecţia tumorii renale poate fi o soluţie şi pentru tumorile

aflate în stadiul T3a prin extensie în grăsimea perirenală în cazuri particulare, gradul de

invazie capsulară renală urmând a fi cuantificat pe studii mai largi. Excizia grăsimii

perirenale în bloc cu tumora reprezintă un element important în realizarea unor margini

negative şi în creşterea supravieţuirii la aceste tipuri de tumori [6].

Discuţii

Poate părea bizar că, totuşi, raportat la numărul total de tumori renale operate,

enucleorezecţia s-a efectuat într-un procent scăzut. Cauzele sunt multiple, dintre care

amintim: screening deficitar în cazul tumorilor renale familiale sau controale medicale la

distanţe mari de timp şi incomplete, prezentare târzie la medic în momentul apariţiei

semnelor de impregnare neoplazică, apelarea la alte servicii medicale având în vedere

pleomorfismul clinic şi bioumoral al acestor tumori etc.

Slăbiciunile stadializării TNM sunt bine cunoscute [7,8]. Prognosticul tumorilor renale

ce invadează sinusul renal sau glanda suprarenală ipsilaterală diferă de cel al tumorilor care

se extind în afara capsulei renale în grăsimea perirenală. De aceea diagnosticul preoperator în

planificarea unei operaţii conservatoare este fundamental. Intraoperator, prin transparenţa

capsulei renale, putem evalua tumora, invazia acesteia în această structură impune excizia în

bloc a grăsimii perirenale dacă zona de invazie este limitată (situaţie ce va trebui confirmată

prin studii mari). Totuşi, în statistica noastră, mărimea tumorii este mai importantă decât

invazia capsulară în ceea ce priveşte riscul de recurenţă, probabil prin dorinţa chirurugului de

a prezerva cât mai mult parenchim.
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