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Abstract

Introduction: Clear-cell renal carcinoma is one of the most significant forms of cancer of the urological pathology,
due to its significant morbidity and mortality, and due to its increasing incidence, at a global level.
Objective: The aim of our study was to realize a transversal evaluation of the patients with renal tumors operated in
our Department, in the late follow-up phase.
Material and Methods: We included in the study all patients with renal tumors operated between 1 January 2004
and 31 December 2005 by the main author. 
Results: During that time period a number of 64 patients underwent surgery. 52 of them have returned to the study
follow-up visit: 49 (94,23%) didn’t present any signs of tumor recurrence and only three had tumoral lesions greater
than 2 cm on the evaluation CT, being sent to adjuvant therapy.
Conclusions: Follow-up compliance (93,75%) of the patiens was very good, while the incidence of tumor recurrence
was very reduced, confirming the value of renal radical surgery.
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Introducere
Cancerul renal este unul din cele mai importante

cancere întâlnite în patologia urologicæ datoritæ morbi-
ditæflii øi mortalitæflii ridicate øi a incidenflei în creøtere la
nivel global. 

Carcinomul renal reprezintæ aproximativ 2% din
toate tipurile de cancer, cu o creøtere anualæ de 1,5-
5,9% în întreaga lume [1,2].

Carcinomul renal reprezintæ 85% din totalitatea tu-
morilor renale primare øi circa 3% din totalitatea neo-
plasmelor întâlnite la adult. În anul 1990, în SUA au fost
diagnosticate circa 18 000 de cazuri noi de cancer renal
parenchimatos (9,4/100 000 locuitori), iar aproape
9 000 de decese au fost provocate, în acelaøi an, de
aceastæ neoplazie.

Carcinomul renal este tumora întâlnitæ cu o frec-
venflæ maximæ în deceniile 5 øi 6 de viaflæ, fiind de douæ
ori mai frecvent la bærbafli decât la femei. Literatura de
specialitate utilizeazæ o multitudine de denumiri pen-
tru aceastæ formæ de cancer (adenocarcinom renal, tu-
moræ Grawitz, hipernefrom, carcinom alveolar etc), re-
flectând, în fapt, multitudinea de teorii privitoare la his-
togeneza carcinomului renal. În anul 1960, Oberling,
prin studii de microscopie electronicæ, a demonstrat
originea histologicæ a carcinomului renal: acesta provi-
ne din malignizarea celulelor tubului contort proximal.

Incidenfla crescutæ a carcinomului renal este dato-
ratæ, în primul rând, cre?terii detecfliei tumorale prin
tehnici imagistice,cum sunt ultrasonografia abdomina-
læ øi tomografia computerizatæ. În prezent, 25-40% din
cancerele renale diagnosticate clinic sunt descoperite
incidental, doar 25-30% din pacienfli prezentând me-
tastaze la consultul iniflial [3,4]. 

În ceea ce priveøte abordarea terapeuticæ a cance-
rului renal, tratamentul de elecflie este cel chirurgical.
Doar chirurgia radicalæ oferæ o øansæ realæ de vindecare
a pacienflilor cu aceastæ maladie, prognosticul post-
operator fiind însæ puternic dependent de stadiul si
gradul tumoral [5]. Procedura chirurgicalæ standard
este reprezentatæ de nefrectomia radicalæ, ce include øi
fascia lui Gerota [6], însoflitæ de suprarenalectomie, re-
comandatæ în multe cazuri. Dacæ abordarea chirurgica-
læ nu garanteazæ rezecflia în totalitate a blocului tumo-
ral, nefrectomia radicalæ ræmâne  totuøi modalitatea de
tratament paleativ, în contextul abordærii terapeutice
multimodale a pacientului (in concomitenflæ cu imuno-
terapia sau cu terapiile experimentale) [7,8].

Obiectiv
Scopul lucrærii noastre a fost de a efectua un studiu

transversal al stærii clinice a pacienflilor cu tumori rena-
le operate în Clinica noastræ, la 2 – 3 ani de la interven-
flia chirurgicalæ.

Material øi metode
Am inclus în studiu tofli pacienflii cu tumori renale

confirmate histopatologic (carcinom cu celule clare),
operafli în Clinica noastræ de cætre autorul principal al
lucrærii (prin nefrectomie perifascialæ lærgitæ, nefrecto-
mie parflialæ sau tumorectomie), în perioada 1 ianuarie
2004 - 31 decembrie 2005. La tofli pacienflii li s-a trimis
acasæ prin poøtæ o scrisoare-chestionar, în care erau so-
licitafli sæ se prezinte la control, sau sæ ræspundæ la câte-
va întrebæri privind evoluflia postoperatorie øi starea lor
actualæ (dacæ din diferite motive nu se puteau prezenta
la control). 

Întrucât nu existæ un consens în ceea ce priveøte
protocolul de urmærire  a pacienflilor dupæ efectuarea
de nefrectomie radicalæ sau parflialæ, în literatura de
specialitate, ne-am propus sæ folosim în fundamenta-
rea studiului nostru urmætoarele proceduri:
� Examenul clinic, care sæ excludæ eventualele com-

plicaflii chirurgicale postoperatorii;
� Determinarea creatininei serice, pentru stabilirea

funcflionalitaflii rinichiului ræmas dupæ nefrectomia
radicalæ;

� Determinarea hemoleucogramei, øi implicit, a
hemoglobinei, pentru evaluarea refacerii volumu-
lui sanguin postoperator;

� Determinarea fosfatazei alcaline, în cazul în care
aceasta a avut valori anormale  preoperator, deoa-
rece creøterea ei sugereazæ  metastaze la distanflæ,
sau tumoræ rezidualæ [9,10,11]. Valorile crescute ale
fosfatazei alcaline  asociate cu dureri osoase ridicæ
suspiciunea de metastaze osoase. Creøterea fosfa-
tazei alcaline poate fi prezentæ øi în metastazele
hepatice, sau poate fi asociatæ cu alte manifestæri
paraneoplazice.

� Radiografia toracicæ se recomandæ pentru deter-
minarea metastazelor pulmonare ce apar de regulæ
la aproximativ 3 ani dupæ nefrectomie. Imagistica
rinichiului contralateral (CT) este necesaræ în cazul
riscului crescut de recidivæ tumoralæ  (carcinom ce-
lular renal familial sau maladia von Hippel-Lindau).

� Tomografia computerizatæ abdominalæ pentru
evidenflierea retroperitoneului, sau ultrasonografia
abdominalæ, sunt recomandate doar dupæ nefrec-
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tomia parflialæ, sau dupæ nefrectomia radicalæ, în
cazurile de carcinom renal avansat (T3-T4).

� Noi am considerat øi ecografia abdominalæ ca
fiind utilæ în toate cazurile øi am folosit-o ca investi-
gaflie uzualæ la tofli pacienflii prezenfli la evaluare,
indiferent de stadiul tumoral preoperator.

Menflionæm cæ procedurile folosite în evaluarea pa-
cienflilor au fost selectate în conformitate cu ghidurile
EAU (Asociafliei Europene de Urologie) în ceea ce pri-
veøte urmærirea pacienflilor dupæ nefrectomie.

Redæm în continuare în mod sintetic procedeul de
urmærire pe care l-am folosit, procedeu bazat pe stadiul
tumoral:

1. Orice T:
– Consult la 4-6 sæptæmâni post nefrectomie;
– Ecografie abdominalæ;
– Examen clinic, determinarea creatininei serice, he-

moglobinei, fosfatazei  alcaline.
Propuneri: excluderea complicafliilor chirurgicale

postoperatorii, stabilirea funcflionalitæflii rinichiului res-
tant, stabilirea refacerii volumui sanguin postoperator.

2. T1,T2 : 
– Consult la fiecare 6 luni pe o perioadæ de 3 ani øi

apoi anual pânæ la 5 ani [12,13];
– Examen clinic, radiografie de torace, determinarea

fosfatazei alcaline, tomografie computerizatæ.
Propuneri: excludrea complicafliilor chirurgicale

postoperatorii, a recurenflei locale øi a metastazelor
limfatice [10]; excluderea metastazelor pulmonare øi a
recidivei locale dupæ nefrectomia parflialæ.

3. T3,T4: 
– Consult la fiecare 6 luni pe o perioadæ de 3 ani, apoi

anual pânæ la 10 ani [14];
– Examen clinic, radiografie toracicæ, tomografie com-

puterizatæ pentru evidenflierea retroperitoneului
Propuneri: excluderea complicafliilor chirurgicale, a

recidivei locale øi a metastazelor limfatice, excluderea
metastazelor pulmonare øi a recidivei locale dupæ ne-
frectomia parflialæ; detectarea metastazelor controla-
terale sau a aparifliei de tumori de novo.

Fig. 1.  Algoritm de urmærire a pacienflilor cu carcinom celular renal la
care s-a practicat nefrectomie radicalæ sau parflialæ bazat pe

stadializarea tumoralæ pT.

Am considerat cæ pacienflii la care s-a practicat ne-
frectomie parflialæ trebuie urmærifli  similar celor la care
s-a practicat nefrectomie radicalæ [15-18]. În ceea ce
priveøte pacienflii cu carcinom celular renal din maladia
von Hippel-Lindau, sau cu carcinom celular renal papi-
lar ereditar, literatura de specialitate nu ne pune la dis-
poziflie protocoale de urmærire postoperatorie concre-
te, specifice acestor cazuri. Carcinoamele ereditare
sunt adesea descoperite la o vârstæ tânæræ, iar pacienflii
afectafli prezintæ un risc de recurenflæ înalt, pe toatæ
durata vieflii. Majoritatea carcinoamelor celulare renale
ereditare par sæ aibæ un potenflial de metastazæ minim
în cazul în care tumora este mai micæ de 3 cm în diame-
tru, nefrectomia  nepracticându-se la aceøti pacienfli de-
cât în momentul când  tumora atinge minim 3 cm  dia-
metru. În consecinflæ supravegherea acestor pacienfli
este bazatæ în principal pe mærimea tumorii øi secundar
pe aspectul histologic, localizare sau pe alte criterii
[19,20]. Pacienflii cu fenotip agresiv necesitæ efectuarea
de CT relativ frecvent (la 3-6 luni), în timp ce cei cu
fenotip moderat pot efectua CT la intervale de 2-3 ani.

Rezultate
În intervalul de timp studiat au fost operafli pentru

tumori renale un numær de 64 de pacienfli. Dintre
aceøtia, un numær de 52 de pacienfli (81,25%) s-au pre-
zentat la control; alfli opt pacienfli, care nu s-au prezen-
tat, au returnat prin poøtæ chestionarele completate;
doar patru pacienfli nu au ræspuns solicitærilor noastre,
necunoscându-se evoluflia lor postoperatorie. În urma
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evaluærii transversale am obflinut urmætoarele rezul-
tate: din cei 52 de pacienfli, un numær de 49 (94,23%)
nu au prezentat modificæri clinice sau imagistice suges-
tive pentru progresie sau recidivæ tumoralæ, la cel puflin
doi ani dupæ intervenflie. Trei dintre pacienfli (5,76%) au
fost confirmafli cu leziuni tumorale cu diametrul mai
mare de 2 cm la tomografia computerizatæ, fiind trimiøi
pentru terapie adjuvantæ în ambulatoriul de oncologie.
Referitor la cele opt chestionare completate trimise
prin poøtæ, øapte pacienfli au declarat cæ se simt bine øi
nu au prezentat o înræutæflire a stærii generale dupæ
operaflie, iar într-un caz familia a comunicat decesul
pacientului, mortalitatea generalæ observatæ în lotul
nostru fiind astfel de 1,66%. 

Fig. 2. Reprezentare schematicæ a evolufliei grupului de pacienfli.

Concluzii
Complianfla la follow-up a pacienflilor a fost foarte

bunæ, 93,75% dintre ei ræspunzând solicitærilor noastre.
Numærul redus de pacienfli cu recidivæ tumoralæ
demonstratæ la 2 pânæ la 3 ani postoperator (5,76%) se
încadreazæ în statisticile existente pe plan internaflio-
nal, confirmând valoarea curativæ a chirurgiei de exe-
rezæ renalæ.
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Rezumat

Introducere: Carcinomul renal cu celule clare este unul din cele mai importante cancere întâlnite în patologia
urologicæ datoritæ morbiditæflii øi mortalitæflii semnificative øi a incidenflei în creøtere la nivel global.
Obiectiv: Realizarea unui studiu transversal al stærii pacienflilor cu tumori renale operate în Clinica de Urologie
Timiøoara, la distanflæ de intervenflia chirurgicalæ.
Material øi metode: Am inclus în studiu tofli pacienflii cu tumori renale operafli în Clinicæ de cætre autorul principal în
parioada 1 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2005. 
Rezultate. În intervalul de timp studiat au fost operafli 64 pacienfli. Din cei 52 de pacienfli care s-au prezentat la
control, 49 (94,23%) nu au prezentat modificæri clinice sau imagistice sugestive pentru progresie sau recidivæ
tumoralæ, iar trei au fost confirmafli cu leziuni tumorale cu diametrul > 2cm la CT, începând terapia adjuvantæ.
Concluzii: Complianfla la follow-up a pacienflilor a fost foarte bunæ, 93,75% dintre ei ræspunzând solicitærilor noastre,
iar procentajul pacienflilor cu recidivæ tumoralæ (5,76% din cei evaluafli) a fost redus, confirmând valoarea curativæ a
chirurgiei de exerezæ renalæ.

Cuvinte cheie: tumori renale, nefrectomie, urmærire postoperatorie, recidivæ tumoralæ


