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Abstract

Objectives. The purpose of this article is to analyze the distribution of preoperative antihypertensive treatment and
perioperative variables in patients who developed postoperative acute renal injury after transperitoneal radical
nephrectomy for parenchymal renal tumor.
Material and method. We conducted a prospective study of patients admitted and treated in the „Fundeni” Clinic
of Urology and Renal Transplant, diagnosed with renal parenchymal tumor and undergo transperitoneal radical
nephrectomy between 2007-2010. The study included a total of 183 patients divided into two groups depending on
the development of postoperative AKI: group I - 115 patients who developed postoperative AKI and group II - 68
patients without postoperative AKI. All data were interpreted using SAS software 9.1 (SAS Institute, Cary, NC) and
Limdep (Econometric Software Inc.. Plainview, Ny).
Results. Most patients were between 61-70 years (30.9%), followed by those between 51-60 years (29.4%) , M/F= 9:8.
In terms of antihypertensive treatment in the two groups the proportion of patients treated with ACE inhibitors for
hypertension is 53.04% and 51.47% in the AKI group versus the control group. Beta-blockers (metoprolol and
atenolol) were in second place after ACEI, in the treatment of hypertension, 23.47% in the AKI group and 14.7% in the
control group. Treatment of hypertension with Ca2+channel blockers was used at a rate of 15.65% and 11.76% in the
AKI group vs. the control group and, by active substance, felodipine 8.09% in the AKI group and 2.93% in control
group; amlodipine 4.34% in the AKI group and 2.94% in the control group; diltiazem - 2.60% in the AKI group and
2.94% the control group.
Conclusions. Captopril and Enalapril are most frequent ACEI drugs used and with an almost equal istribution in both
study groups. Beta-blockers (Metoprolol and Atenolol) were in second place after ACEI, in the treatment of
hypertension. Perioperative bleeding is the only factor involved the occurrence of postoperative AKI, but our study
showed no statistical significance.

Key words: renal cell cancer, acute kidney injury, angiotensin converting enzyme inhibitors, 
antihypertension treatment.
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ee Introducere
Insuficienfla renalæ acutæ (IRA) reprezintæ o compli-

caflie nedoritæ a intervenfliilor chirurgicale majore, care
contribuie la creøterea morbiditæflii øi a mortalitæflii în
domeniul chirurgical. Insuficienfla renalæ acutæ asociatæ
cu chirurgia majoræ poate fi responsabilæ de 18,47%
din cazurile de insuficienflæ renalæ acutæ apærute la pa-
cienflii spitalizafli.

Studii epidemiologice au demonstrat cæ, în perioa-
da perioperatorie, alterarea funcfliei renale se datoreøte
în special unei IRA funcflionale, rapid reversibile, færæ le-
ziuni organice øi, mai rar, unei IRA parenchimatoase,
secundare unor cauze ischemice sau toxice ce afectea-
zæ filtrarea glomerularæ øi funcfliile tubulare [1,2,3].

Obiectiv
Scopul acestui articol este analiza distribufliei trata-

mentului antihipertensiv preoperator øi a variabilelor
perioperatorii la pacienflii care au dezvoltat insuficienflæ
renalæ acutæ postoperatorie dupæ nefrectomie radicalæ
transperitonealæ pentru tumoræ renalæ de tip parenchi-
matos.

Material øi metodæ
Am efectuat un studiu prospectiv pe pacienfli inter-

nafli øi operafli în Clinica de Urologie øi Transplant Renal
Fundeni, Bucureøti, în perioada 2007-2010.

Dupæ aprobarea conducerii Clinicii, pacienflii au fost
informafli cu privire la realizarea studiului ce a cuprins
un numær total de 183 de pacienfli, divizafli în douæ lo-
turi în funcflie de evoluflia postoperatorie cu privire la
dezvoltarea IRA.

Pacienflii cuprinøi în studiul de faflæ prezintæ hiper-
tensiune arterialæ în antecedentele personale patolo-
gice, ce a fost tratatæ în mod cronic (> 6 luni) cu inhibi-
tori de enzima de conversie a angiotensinei (IECA), β-
blocante, blocante de canale de Ca2+ sau diuretice øi au
fost supuøi unei intervenflii chirurgicale pentru tumoræ
renalæ (nefrectomie radicalæ pe cale anterioaræ).

În funcflie de apariflia, ca øi complicaflie în perioada
postoperatorie, a IRA am divizat pacienflii în douæ loturi:
q Lotul de studiu (Lotul I) – 115 pacienfli, care au dez-

voltat IRA postoperatorie
q Lotul martor (Lotul II) – 68 pacienfli, færæ IRA în

postopertaor.
Considerând ca parametru tipul de tratament an-

tihipertensiv, pe care pacientul l-a urmat în preopera-
tor, am subîmpærflit pacienflii din Lotul I în subloturile: 

q Lotul IECA – 61 pacienfli hipertensivi
tratafli cu IECA

q Lotul ββ––blocante – 27 pacienfli
hipertensivi tratafli cu α-blocante

q Lot blocante canale Ca2+ – 18 pacienfli
hipertensivi tratafli cu în mod cronic cu
blocante ale canalelor de Ca2+

q Lot diuretice – 9 pacienfli hipertensivi tratafli cu diu-
retice.

Întrucât loturile sunt formate dintr-un numær mic
de pacienfli, am hotærât contopirea ultimelor trei într-
unul singur, numit lot non-IECA pentru a putea efec-
tua analiza statisticæ propusæ.
q Lot non-IECA – 54 pacienfli hipertensivi tratafli cu

altæ medicaflie decât IECA.
Deoarece lotul IECA øi lotul non-IECA sunt hetero-

gene am utilizat un indice bazat pe algoritmul celui
mai apropiat vecin în scopul omogenizærii lotului de
studiu (Lotul I).

Protocolul aplicat tuturor pacienflilor a cuprins:
q anamnezæ 
q examen clinic
q istoric de tratament cu AINS, antibiotice nefrotoxi-

ce øi investigaflii imagistice cu administrare de sub-
stanfle de contrast

q comorbiditæfli asociate
q tratament medicamentos pentru patologia aferentæ
q analize de laborator: hemoleucograma, ionograma

sericæ (Na+, K+, creatininæ), probe de coagulare
q clearance-ul creatininei calculat pe baza formulei

Cockroft efectuat în preziua intervenfliei chirurgi-
cale, în Z1 øi Z7 postoperator.
O proceduræ standard a fost urmatæ la tofli pacienflii:

IECA øi diureticele au fost întrerupte în ziua dinaintea
intervenfliei în timp ce β-blocantele øi blocantele cana-
lelor de Ca2+ au fost continuate øi în dimineafla operafli-
ei. Tratamentul IECA s-a reluat în Z1 postoperator la
doza iniflialæ.

Am definit IRA postoperatorie scæderea cu 20% a
ratei filtrærii glomerulare apreciate prin mæsurarea clea-
rance-ului creatininei (Cl. creat.) (formula Cockroft) în
perioada preoperatorie øi cea postoperatorie (Z1 øi Z7
postoperator).

Criteriile de excludere au fost:
q Cl.creat. ≤ 40 ml/min sau IRC în regim cronic de

hemodializæ
q diagnostic de stenozæ de arteræ renalæ uni-/bilate-

ralæ obiectivatæ preoperator pe examenul compu-
ter tomograf

Lot 
non-
IECA}
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narea Cl. creat. (boli psihice, adenom prostatic cu
reziduu vezical)

q tratament antihipertensiv inifliat sub øase luni de
zile înaintea intervenfliei chirurgicale

q intervenflii chirurgicale efectuate în regim de ur-
genflæ (ex.: tumori renale rupte).
Toate datele au fost interpretate cu ajutorul progra-

melor SAS 9.1 (Sas Institute, Cary, NC) øi Limdep (Eco-
nometric Software Inc. Plainview, Ny).

Rezultate øi discuflii
Distribuflia pacienflilor în funcflie de tratamentul

antihipertensiv cu IECA:
1. Inhibitori de enzimæ de conversie a angiotensi-

nei (IECA)

Tabelul 1. Distribuflia loturilor de studiu în funcflie de IECA.

Tipul Lot Lot Lot Lot Total Total
de IECA IRA IRA MARTOR MARTOR Nr. pac. (%)

Nr. pac. (%) Nr. pac. (%)
Enalapril 18 15,76 9 27 14,75
Captopril 17 14,78 10 13,23% 27 14,75
Quinapril 7 6,08 6 8,08% 13 7,1
Ramipril 10 8,69 5 7,35% 15 8,19
Fosinopril 6 5,21 4 6,89% 10 5,46
Lisinopril 3 3,6 1 1,47% 4 2,18
Total 61 53,04 35 51,47% 96 52,45

Din clasa IECA Enalapril øi Captopril – sunt prezenfli în
proporflia cea mai mare øi în distribuflie egalæ - 29%;
Ramipril 15,5%; Quinapril 13,5%; Fosinopril 10,4%; Lisi-
nopril 4,1%. Captopril øi Enalapril sunt medicamente uti-
lizate în proporflia cea mai ridicatæ øi au o distribuflie
aproape egalæ în ambele loturi. O posibilæ explicaflie este
aceea cæ acestea reprezintæ primele medicamente apæ-
rute din aceastæ clasæ øi au un raport calitate / prefl foarte
bun. Quinapril, Ramipril, Fosinopril øi Lisinopril sunt me-

dicamente utilizate în proporflie relativ redusæ în trata-
mentul hipertensiunii arteriale în studiul nostru øi au o
proporflie echivalentæ în ambele loturi de pacienfli.

Proporflia pacienflilor tratafli cu IECA pentru hiper-
tensiune arterialæ este 53,04% în lotul IRA øi 51,47% în
lotul martor. Deoarece diferenfla dintre aceste valori
este micæ, am considerat cæ tratamentul cu IECA nu re-
prezintæ un factor singular de risc în determinarea IRA
postoperatorie.

Tabelul 2. Distribuflia loturilor de studiu în funcflie de administrarea de α-blocant.

Tipul de Lot Lot Lot Lot Total Total
ββ-blocant IRA IRA MARTOR MARTOR Nr. pac. (%)

Nr. pac. (%) Nr. pac. (%)
Metoprolol 20 17,31% 8 11,76% 28 15,3
Atenolol 7 6,08% 2 2,94% 9 4,9
Total 27 23,47% 10 14,7% 37 20,21

Ca frecvenflæ, ß-blocantele (Metoprolol øi Atenolol)
au fost utilizate în tratamentul hipertensiunii arteriale
pe locul al doilea dupæ IECA. Proporflia în lotul IRA a fost
de 23,47%, iar în lotul martori de 14,7%.

Proporflia pacienflilor tratafli cu Metoprolol a fost de
17,31% în lotul cu IRA øi de 11,76% în lotul martor, iar
proporflia celor tratafli cu Atenolol este mai micæ øi anu-
me de 6,08% în lotul cu IRA øi de 2,94% în lotul martor.
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Durata medie a intervenfliei chirurgicale (confline
timpii anestezici øi chirurgicali) a fost de 150 de minute.
Dupæ cum se øtie, durata intervenfliei chirurgicale dar øi
rezultatele imediate (rata complicafliilor / incidentelor
intra-operatorii) øi la distanflæ (rata complicafliilor tardi-
ve, rata recæderii locale sau la distanflæ) depind semnifi-
cativ de experienfla operatorului 

Durata intervenfliilor chirurgicale este comparabilæ
cu datele din literaturæ [4,5]. 

Pierderea de sânge intraoperator – din punct de
vedere al hemoragiei intraoperatorii, sângerarea medie
a fost de 530 ml (minim 230 ml øi maxim 2500 ml). Un
prim aspect rezultat din studiul de faflæ este faptul cæ
operafliile chirurgicale pentru tumori renale parenchi-
matoase sunt intervenflii cu risc hemoragic. O altæ sursæ
potenflialæ de sângerare este reprezentatæ de leziunile
unor vene de calibru mai mic – lombare, suprarenaliene,
hepatice accesorii – în cursul manevrelor de izolare. 

Tabelul 3. Distribuflia loturilor de studiu în funcflie de administrare de blocant de Ca2+.

Tipul de Lot Lot Lot Lot Total Total
blocant de Ca+2 IRA IRA MARTOR MARTOR Nr. pac. (%)

Nr. pac. (%) Nr. pac. (%)
Felodipina 10 8,69% 5 7,35% 15 8,19
Amlodipina 5 4,34% 2 2,94% 7 3,82
Diltiazem 3 2,6% 1 1,47% 4 2,18
Total 18 15,65% 8 11,76% 26 14,2

Blocante ale canalelor de calciu – pe primul loc se
aflæ tratamentul cu amlodipinæ øi felodipinæ în aceeaøi
proporflie de 19,12%, urmat de tratamentul cu diltia-
zem în procent de 14,2%. 

Tratamentul hipertensiunii arteriale cu blocante de
canale de Ca2+ a fost utilizat în proporflie de 15,65% în

lotul IRA øi 11,76% în lotul martor, iar ca preparate
felodipina 8,09% în lotul cu IRA øi 2,93% în lotul martor,
amlodipina 4,34% în lotul cu IRA øi 2,94% în lotul mar-
tor, iar diltiazemul 2,60% în lotul cu IRA øi 2,94% în lotul
martor.

Tabelul 4. Distribuflia loturilor de studiu în funcflie de administrare de diuretice.

Tipul Lot Lot Total
de diuretice IRA MARTOR (Nr. pac.)
Hidroclorotiazidæ 9 15 24
Total pacienfli 115 68 183
Total % 7,82% 22,05% 13,11%

Tabelul 5. Distribuflia loturilor de studiu în funcflie de datele perioperatorii

Lot Lot Lot Lot p
IECA non-IECA martor

Durata medie a intervenfliei 140,81 151,17 146,23
chirurgicale (min) (140-320) (120-370) (175-410) NS
Sângerarea medie 575 525 465
(ml) (200-2500) (230-2500) (500-1300) NS
Rata transfuziilor 13 11,4 16 NS
sangvine (%)
Durata medie a ICU (zile) 4,77 4,14 3,11 0,0435
Durata medie a 11,12 9,7 8,33 0,033
spitalizarii (zile)
Suport vasopresor (%) 1,11 2,09 1,74 NS

NS = nesemnificativ
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Se constatæ cæ în lotul IRA sângerarea a fost mai
mare decât în lotul martor, dar diferenfla nu a fost sem-
nificativæ statistic. Acesta se suprapune pe datele din
literaturæ cu privire la etiologia IRA postoperatorie [6] øi
anume cæ hipovolemia intraoperatorie este factor de-
terminant principal.

Necesarul de transfuzie de masæ eritrocitaræ
intraoperator – în cele douæ loturi, 34 de pacienfli au
necesitat transfuzii de concentrat eritrocitar intraope-
rator (18,5%). Dintre aceøtia, nici un pacient nu a dez-
voltat IRA postoperatorie (necrozæ tubularæ acutæ post-
transfuzionalæ).

Durata medie a ICU. În mod obiønuit, conform
protocolului, un pacient cu tumoræ renalæ este urmærit
în ICU în medie timp de 3 zile. 

Se consideræ evoluflie postoperatorie favorabilæ
când drenajul peritoneal < 150 ml/24 de ore, cu aspect

sero-hematic, tranzit intestinal prezent, echilibrat he-
modinamic øi hidroelectrolitic, iar diureza > 1 ml/kgc/
oræ øi Cl.creat. < 20% din Cl.creat. preoperator. 

Deøi diferenflele dintre perioadele de øedere a pa-
cientului în ICU nu sunt semnificative statistic, pacienflii
cu tratament IECA preoperator au staflionat mai multe
zile în ICU.

Durata medie a spitalizærii. În raport cu durata
medie a spitalizærii observæm acelaøi trend ascendent
al lotului IECA. Diferenflele dintre cele trei loturi nu sunt
semnificative statistic.

Operaflii asociate nefrectomiei radicale pentru
tumora renalæ – analizând tabelul operafliilor asociate
nefrectomiei radicale avem imaginea unor intervenflii
chirurgicale complexe, care necesitæ atât o bunæ pre-
gætire a chirurgului cât øi o conlucrare strânsæ cu chi-
rurgii generaliøti øi echipa anestezicæ.

Tabelul 6. Distribuflia loturilor în funcflie de operafliile asociate nefrectomiei radicale.

Operaflii asociate Lot Lot Lot p
nefrectomiei radicale IECA non-IECA martor
Splenectomie 7,1 6,4 6,9 NS 
Pancreatectomie caudal 4,2 3,7 3,11 NS 
Colectomie segmentaræ 3,11 2,7 4,33 NS 
Hepatectomie nereglatæ 5,11 4,6 3,11 NS 
Colecistectomie 2,33 1,8 3,09 NS 
Rezecflie chist ovarian 1,03 0,9 0 NS

Operaflii asociate nefrectomiei radicale au fost pre-
zente în proporflii egale la cele trei loturi de studiu øi nu
au avut un impact semnificativ asupra morbiditæflii
postoperatorii øi asupra duratei medii de spitalizare.

Discuflii
Totuøi, analizând pe medicamente din grupa IECA

care au determinat sau nu IRA am constatat cæ capto-
prilul øi lisinoprilul au un procent mai mare în cazul
pacienflilor cu IRA faflæ de cei din lotul martor tratafli cu
aceste medicamente. Deøi lisinoprilul a fost utilizat în
proporflie micæ în studiul nostru analizând numærul
cazurilor tratate cu lisinopril se constatæ un numær mai
mare la cei cu IRA faflæ de lotul martor (3 la 1). Este ne-
voie însæ de un numær mai mare de cazuri în ambele
loturi pentru a putea desprinde o concluzie realæ.

Într-o sintezæ efectuatæ de Michael G. Shlipak. (2003)
sunt expuse rezultatele din diferite studii cu IECA sau
cu sartani pe loturi de pacienfli cu HTA øi insuficienflæ

renalæ. Astfel, în studiul lui Packer et al. (1987) pe104
pacienfli cu HTA administrarea enalaprilului sau capto-
prilului a determinat creøterea ureei sangvine sau a
creatininei serice la 33% dintre pacienfli cu întreruperea
tratamentului la 11,5%; în studiul CONSENSUS (1987)
cu enalapril 40 mg/zi pe un lot de 127 pacienfli creatini-
na sericæ a crescut cu 30% cu înræutæflirea funcfliei rena-
le la 35% dintre pacienfli øi întreruperea tratamentului
la 4,7%; în studiu SOLVD (1991,1992) administrarea
enalaprilului la 3379 pacienfli a determinat creøterea
creatininei serice la 44 micromol/L, cu înræutæflirea
funcfliei renale la 16% din pacienfli (nu sunt date legate
de întreruperea tratmentului). Gottleb øi colab. (1992)
într-un studiu cu quinapril pe 20 pacienfli nu gæsesc
modificæri ale filtrærii glomerulare øi nu se întrerupe tra-
tamentul. În studiul TRACE (1995) pe 876 pacienfli tra-
tafli cu trandolapril 4 mg incidenfla înræutæflirii funcfliei
renale a fost de 14% cu întreruperea tratamentului la
3%. În studiul ATLAS (2001) la bolnavi cu creatininæ sub
133 micromol/L, lisinoprilul în dozæ de 35 mg/zi
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la 5,4% dintre ei, cu întreruperea tratamentului la 0,8%,
iar când creatinina sericæ a fost peste 133 micromol/L
la lisinopril în dozæ de 5 mg/ml administrat la 998 pa-
cienfli s-a observat înræutæflirea funcfliei renale la 15,6%
din cazuri, cu întreruperea lui la 3,8%. În studiul ELITE
(1997) lorsartanul administrat în dozæ de 50 mg la 352
pacienfli cu HTA a înræutæflit funcflia renalæ la 10,5% cu
întreruperea tratamentului la 1,4% [7].

Din grupa factorilor perioperatori se constatæ cæ în
lotul IRA sângerarea a fost mai mare decât în lotul mar-
tor, dar diferenfla nu a fost semnificativæ statistic. Aces-
ta se suprapune pe datele din literaturæ cu privire la
etiologia IRA postoperatorie [6] øi anume cæ hipovole-
mia intraoperatorie este factor determinant principal.

Concluzii
Captopril øi Enalapril sunt medicamente utilizate în

proporflia cea mai ridicatæ øi au o distribuflie aproape
egalæ în ambele loturi. O posibilæ explicaflie este aceea
cæ acestea reprezintæ primele medicamente apærute
din aceastæ clasæ øi au un raport calitate / prefl foarte

bun. Ca frecvenflæ, β-blocantele (Metoprolol øi Ateno-
lol) au fost utilizate în tratamentul hipertensiunii arte-
riale pe locul al doilea dupæ IECA. Sângerarea repre-
zintæ singurul element perioperator cu impact asupra
aparifliei IRA postoperatorie, însæ în studiul nostru nu a
prezentat semnificaflie statisticæ.
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Rezumat

Obiective. Scopul acestui articol este analiza distribufliei tratamentului antihipertensiv preoperator øi a variabilelor
perioperatorii la pacienflii care au dezvoltat insuficienflæ renalæ acutæ postoperatorie dupæ nefrectomie radicalæ trans-
peritonealæ pentru tumoræ renalæ.
Material øi metodæ. Am efectuat un studiu prospectiv pe pacienfli internafli øi operafli în Clinica de Urologie øi Trans-
plant Renal Fundeni cu diagnosticul de tumoræ renalæ parenchimatoasæ pentru care s-a practicat nefrectomie radi-
calæ pe cale anterioaræ transperitonealæ în perioada 2007-2010. Studiul a cuprins un numær total de 183 de pacienfli,
divizafli în douæ loturi în funcflie de evoluflia postoperatorie cu privire la dezvoltarea IRA: lotul I – 115 pacienfli, care au
dezvoltat IRA postoperatorie øi lotul II – 68 pacienfli, færæ IRA în postoperator. Toate datele au fost interpretate cu
ajutorul programelor SAS 9.1 (Sas Institute, Cary, NC) øi Limdep (Econometric Software Inc. Plainview, Ny).
Rezultate. Cei mai mulfli pacienfli s-au situat în intervalul de vârstæ 61-70 de ani (30,9%), urmafli de cei din intervalul
51-60 de ani (29,4%); raportul bærbafli /femei 9:8. În ceea ce priveøte tratamentul antihipertensiv, în cele douæ loturi
proporflia pacienflilor tratafli cu IECA pentru hipertensiune arterialæ este 53,04% în lotul IRA øi 51,47% în lotul martor.
Ca øi frecvenflæ, β-blocantele (Metoprolol øi Atenolol) au fost utilizate în tratamentul hipertensiunii arteriale pe locul
al doilea dupæ IECA. Proporflia în lotul IRA a fost de 23,47%, iar în lotul martor de 14,7%. Tratamentul hipertensiunii
arteriale cu blocante de canale de Ca2+ a fost utilizat în proporflie de 15,65% în lotul IRA øi 11,76% în lotul martor, iar
ca preparate felodipina 8,09% in lotul cu IRA øi 2,93% în lotul martor, amlodipina 4,34% în lotul cu IRA øi 2,94% în lotul
martor, iar diltiazemul 2,60% în lotul cu IRA øi 2,94% în lotul martor. 
Concluzii. Captopril øi Enalapril sunt medicamente utilizate în proporflia cea mai ridicatæ øi au o distribuflie aproape
egalæ în ambele loturi. Ca frecvenflæ, β-blocantele (Metoprolol øi Atenolol) au fost utilizate în tratamentul hipertensiu-
nii arteriale pe locul al doilea dupæ IECA. Sângerarea reprezintæ singurul element perioperator cu impact asupra apa-
rifliei IRA postoperatorie, însæ în studiul nostru nu a prezentat semnificaflie statisticæ.

Cuvinte cheie: tumoræ renalæ, insuficienflæ renalæ acutæ, tratament antihipertensiv, inhibitori de enzimæ de conversie
a angiotensinei.


