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eeImagistica în oncocitoamele renale
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Abstract

Objectives. The main purpose of the study is to present typical and atypical CT aspects of renal oncocytoma.
Material and methods. Retrospective study focused on renal tumor cases explored by computer tomography
during January 2003 - December 2008 in the Department of Radiology and Medical Imaging IC Fundeni. Amongst
1458 patients diagnosed by imaging with renal tumor, we included in our study 10 (0,68%) cases with
histopathological diagnosis of renal oncocytoma.
Results. Sex distribution showed a men to female ratio of 1:1 which is different from the report found in the literature
of 2:1. Age distribution revealed a peak incidence in the seventh decade of life which corresponds with literature
data. CT’s sensitivity in detection of oncocytomas was only 50%. In contrast, specificity was highest (100%). In two
cases with histopathological diagnosis of oncocytoma, the CT diagnosis was renal cell carcinoma and in the other
three, the CT findings could not be classified. We found no false positive results.
Conclusions. Imaging findings required to suggest computed tomography diagnosis of oncocyitoma are: presence
of stellate or polygonal shape scar, located centrally or eccentrically, hypodense scar compared with the rest of tumor
tissue on nephrographic phase, homogeneous attenuation of tumor tissue excepting the scar, no calcification or
intratumoral hemorrhage, no signs of metastatic disease.
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ee Introducere
Oncocitomul este o tumoræ benignæ epitelialæ com-

pusæ din celule mari cu citoplasmæ eozinofilicæ bogatæ
în mitocondrii, care pare sæ ia naøtere din celulele inter-
calare. Prima datæ a fost descris de Zippel în 1942 øi
ulterior de Klein øi Valensi. Oncocitomul reprezintæ
aproximativ 5% din tumorile epiteliale cu punct de ple-
care din tubii renali. Apare la orice vârstæ cu un vârf în
decada a øaptea de viaflæ. Afectarea bærbafli:femei este
de 2:1.[1] Clinic sunt asimptomatice fiind descoperite
imagistic cu ocazia evaluærii unor patologii asociate.
Unii pacienfli se pot prezenta cu hematurie, dureri
lombare sau masæ palpabilæ.[2]

Obiectiv
Scopul studiului este de a prezenta aspectele semio-

logice curente øi particulare ale  oncocitoamelor renale în
evaluarea computertomograficæ (CT) nativæ øi cu contrast.

Material øi metodæ
Studiul realizat este unul retrospectiv pornind de la

cazurile cu tumori renale explorate computer-tomo-
grafic, în perioada Ianuarie 2003 – Decembrie 2008 în
Departamentul de Radiologie øi Imagisticæ Medicalæ a
I.C. Fundeni. Din cei 1458 de pacienfli având diagnos-
ticul imagistic de tumoræ renalæ, am inclus în studiu 10
(0,68%) cazuri cu diagnosticul anatomopatologic de
oncocitom.

Examenul CT nativ øi cu contrast s-a realizat fie în
mod secvenflial, cu secfliuni contigue, de 5 mm, fie în
mod spiral (colimare 5 mm; pitch 1-1,5; reconstrucflia
secfliunilor 3 mm), înainte øi dupæ administrarea de
contrast i.v. S-au folosit substanfle de contrast iodate
nonionice în concentraflie de 350-370 mg iod/100 ml,
1 ml/kg corp, cu un debit de 2-3 ml/sec. Post-contrast
achiziflia a fost fæcutæ în fazele cortico-medularæ, ne-
frograficæ (parenchimatoasæ) øi urograficæ (excretoare).

Am urmærit localizarea leziunilor, dacæ acestea au
fost unice sau multiple, dimensiunile, forma, densita-
tea în comparaflie cu parenchimul renal sænætos, struc-
tura omogenæ sau heterogenæ pe secfliunile pre- øi
post contrast, precoce øi tardiv (calcificæri, græsime, arii
de necrozæ, cicatrici).

Rezultate
Repartiflia pe sexe a oncocitoamelor a fost de 1:1

(bærbafli:femei). Distribuflia pe grupe de vârstæ a arætat
un vârf al incidenflei în decada a øaptea de viaflæ (Fig.1).

Sensibilitatea CT-ului în detecflia oncocitoamelor a fost
de doar 50%. În schimb, specificitatea a fost maximæ
(100%). În douæ cazuri cu diagnostic anatomopatologic
de oncocitom, diagnosticul computertomografic a fost
de tumoræ Grawitz, iar în alte trei, imaginile CT nu au
putut fi încadrate. Nu am gæsit rezultate fals pozitive.

Fig. 1 Repartiflia pe
grupe de vârstæ a
oncocitoamelor

În cadrul lotului studiat am pus în evidenflæ leziuni
renale unice cu dimensiuni cuprinse între 3,5 øi 9,2 cm,
în general hipercaptante în timp arterial, având aspect
în spiflæ de roatæ, cu excepflia a douæ cazuri ce au pre-
zentat o captare moderatæ.

În analiza cicatricei tumorale am urmærit forma cica-
tricei (tipul I-stelata mica; tipul IIA – non-stelatæ cu colfluri
circumscrise unui cerc; tipul IIB – cicatrice non-stelatæ cu
colfluri circumscrise unui oval; tipul III – cicatrice stelatæ
mare, mai mult de 50% din aria tumoralæ), dimensiunile
precum øi localizarea acesteia, centralæ sau excentricæ. În
lotul studiat am pus în evidenflæ urmætoarele tipuri de
cicatrici tumorale: I, IIA øi III (Fig. 2, Fig. 3, Fig.4).

Fig. 2 Oncocitom renal cu cicatrice tipul I - 
Formafliune tumoralæ renalæ dreaptæ, bine delimitatæ, cu caracter

hipervascular ce prezintæ central o cicatrice stelatæ ce ocupæ 
mai puflin de 50% din aria tumoralæ (sægeatæ).

Fig. 3 Oncocitom renal cu cicatrice tipul IIA - macronodul tumoral
stâng cu caracter hipovascular, bine delimitat, cu cicatrice centralæ

pseudotriunghiularæ de mici dimensiuni (sægeatæ).

Fig. 4 Oncocitom renal cu cicatrice tipul III - 
formafliune tumoralæ renalæ stângæ, hipervascularæ, cu cicatrice

stelatæ ce ocupæ mai mult de 50% din aria tumoralæ (sægeatæ).
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eeAspectele atipice gæsite au fost degenerescenfla
chisticæ (Fig. 5) øi prezenfla calcificærilor (Fig. 6). 

Fig. 5 Oncocitom cu modificæri chistice - formafliune tumoralæ renalæ
stângæ, hipervascularæ, cu incluziuni chistice (sægeatæ).

Fig. 6 Oncocitom renal cu calcificare inclusæ - macronodul tumoral
renal stâng, bine delimitat, cu o micæ calcificare inclusæ (sægeatæ), la

nivelul cicatricei stelate.

Cicatricile centrale sau excentrice de formæ neregu-
latæ pot mima zonele de necrozæ dintr-un carcinom
renal (Fig. 7).

Fig. 7 Grawitz versus oncocitom - Diagnostic computer-tomografic de
tumoræ renalæ stângæ de tip carcinom stadiul I. Diagnosticul

histopatologic a fost de oncocitom.

Într-un singur caz s-au evidenfliat intratumoral mi-
nuscule zone cu densitæfli negative, motiv pentru care
aspectul CT a fost incert, examenul histopatologic în
acest caz punând diagnosticul de oncocitom (Fig. 8).

Fig. 8 Angiomiolipom versus oncocitom. Notæm prezenfla de mici
incluzii græsoase la nivelul macronodulului tumoral renal drept
(sægeatæ) motiv pentru care aspectul CT a fost incert. Rezultatul

histopatologic a fost de oncocitom.

Discuflii
In lotul nostru de studiu, raportul repartiflia pe sexe

a oncocitoamelor a fost de 1:1 (bærbafli:femei), a fost
diferit de raportul gæsit în literatura de specialitate de
2:1.[3] Distribuflia pe grupe de vârstæ a arætat un vârf al
incidenflei în decada a øaptea de viaflæ, aceasta cores-
punzând cu datele din literaturæ.[4] Sensibilitatea CT-
ului în detecflia oncocitoamelor a fost de doar 50%. În
schimb, specificitatea a fost maximæ (100%). Tipic on-
cocitoamele mai mari de 4 cm prezintæ o cicatrice
stelatæ centralæ ce apare hipocaptantæ post-adminis-
trare de substanflæ de contrast. Eiss D øi colab. au pro-
pus o serie de criterii imagistice obligatorii pentru a pu-
tea sugera un diagnostic computer-tomografic în aces-
te cazuri tipice: cicatrice hipodensæ în raport cu restul
flesutului tumoral în faza nefrograficæ; cicatrice stelatæ
sau cu o formæ poligonalæ conform cu tipurile propuse;
flesutul tumoral ce înconjoaræ cicatricea omogen opa-
cifiat; absenfla calcificærilor sau a hemoragiilor intratu-
morale; absenfla semnelor de invazie loco-regionalæ
sau la distanflæ.[5].

Tipurile de cicatrici propuse au fost (Schema no.1):
ã tipul I – cicatrice stelatæ micæ (ce ocupæ mai puflin

de 50% din aria tumorala);
ã tipul IIA – cicatrice non-stelatæ cu colfluri circumscri-

se unui cerc;
ã tipul IIB – cicatrice non-stelatæ cu colfluri circumscri-

se unui oval;
ã tipul III – cicatrice stelatæ mare (ce ocupæ mai mult

de 50% din aria tumoralæ).
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Schema nr.1 Tipuri de cicatrici in oncocitoame

Prezenfla calcificærilor la nivelul unei leziuni tumora-
le renale solide sugereazæ mai degrabæ o leziune ma-
lignæ decat una benignæ.[6] Când sunt întâlnite, ariile
chistice pot sugera prezenfla unui carcinom chistic.[7]

Diagnosticul diferenflial al oncocitoamelor este
greu de fæcut în cazul cicatricilor centrale sau excentri-
ce de formæ neregulatæ ce pot mima zonele de necrozæ
dintr-un carcinom renal [8].
Concluzii

Rezultatele analizei statistice a datelor studiate ara-
tæ cæ examinarea prin tomografie computerizatæ pre-
zintæ o sensibilitate de doar 50% în cazul oncocitoame-
lor dar specificitate a fost de 100%. Criteriile imagistice
obligatorii pentru a putea sugera diagnosticul compu-
ter-tomografic de oncocitom sunt: cicatrice stelatæ sau
cu o formæ poligonalæ, localizatæ central sau excentric,
hipodensæ în raport cu restul flesutului tumoral în faza
nefrograficæ; flesutul tumoral ce înconjoaræ cicatricea
omogen opacifiat; absenfla calcificærilor sau a hemora-
giilor intratumorale, absenfla semnelor de invazie loco-
regionalæ sau la distanflæ.
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Rezumat

Obiectiv. Scopul studiului este de a prezenta aspectele curente øi particulare ale  oncocitoamelor renale în evaluarea
computertomograficæ (CT).
Material øi metodæ. Studiul realizat este un studiu retrospectiv pornind de la cazurile cu tumori renale explorate
computer-tomografic, în perioada Ianuarie 2003 – Decembrie 2008 în Departamentul de Radiologie øi Imagisticæ
Medicalæ a I.C. Fundeni. Din cei 1458 de pacienfli având diagnosticul imagistic de tumoræ renalæ, am inclus în studiu
10 (0,68%) cazuri cu diagnosticul anatomopatologic de oncocitom.
Rezultate. Repartiflia pe sexe a oncocitoamelor a fost de 1:1 (bærbafli:femei), fiind diferit de raportul gæsit în literatura
de specialitate de 2:1. Distribuflia pe grupe de vârstæ a arætat un vârf al incidenflei în decada a øaptea de viaflæ, aceasta
corespunzând cu datele din literaturæ. Sensibilitatea CT-ului în detecflia oncocitoamelor a fost de doar 50%. În schimb,
specificitatea a fost maximæ (100%). În douæ cazuri cu diagnostic anatomopatologic de oncocitom, diagnosticul
computertomografic a fost de tumoræ Grawitz, iar în alte trei, imaginile CT nu au putut fi încadrate. Nu am gæsit
rezultate fals pozitive.
Concluzii. Criteriile imagistice obligatorii pentru a putea sugera diagnosticul computer-tomografic de oncocitom
sunt: cicatrice stelatæ sau cu o formæ poligonalæ, localizatæ central sau excentric, hipodensæ în raport cu restul
flesutului tumoral în faza nefrograficæ; flesutul tumoral ce înconjoaræ cicatricea omogen opacifiat; absenfla
calcificærilor sau a hemoragiilor intratumorale, absenfla semnelor de invazie loco-regionalæ sau la distanflæ.  

Cuvinte cheie: cicatrice stelatæ, computertomografie, oncocitom


