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Abstract

Introduction. We performed an univariate analysis in order to identify prognostic factors for long term cancer
specific survival.
Materials and methods. Patients were enrolled between December 2005 - July 2007, at Fundeni Urological Surgery
Clinic in Bucharest. Patients were followed prospectively, the clinical data was stored on electronic records. Kaplan
Meier survival plots and log rank test revealed prognostic factors involved in five year cancer specific survival.
Results. Median follow-up of patients (N = 293) was of 54.2 months. Perioperative mortality was 1.7%. There were
101 deaths including 59 disease related (58.4%). Correlational analysis highlighted significant recorded variables;
log rank analysis showed statistically significant differences for the  T, N, M staging system, histologic type, Fuhrman
grade, sarcomatoid differentiation, tumor size and age. In our study cancer specific survival was 92.8% for pT1 (N =
48), pT2 83.3% (N = 3), pT3 68.2% (N = 145), zero for pT4 (n = 4) (p <0.0001, χ2 = 144). We could not find any
difference in survival for T1a and T1b stages (TNM 2002): T1a (n = 46) 92.4%, T1b (n = 14) 92.9%. Lymph nodes
involvment and presence of distant metastasis at diagnosis revealed a dramatic decrease in five year cancer specific
survival (20% for M1, 44% for PN1 (N = 17), 13.9% for PN2 (N = 12) (χ2 = 107). The study showed statistically significant
differences for specific survival at five years between clear cell variant, 71% (N = 200), papillary 62.5% (N = 16),
cromophobe 100% (N = 20), unclassifiable 50% (N = 5), another 55%. (p = 0.006 log rank test). Fuhrman grade was
proved to be a major prognostic factor, cause specific survival  being 78.3% (N = 54), 75.1% (N = 122) 39.7% (N = 23)
zero for G4  (N = 1). (p <0.0001)
Conclusions. Our study validates TNM elements, histological type, Fuhrman grade, sarcomatoid differentiation,
tumor size and age at diagnosis as prognostic factors in renal cancer. The values for five years cause specific survival
obtained in our study confirms european therapeutic attitude in our Department.
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eeIncidenfla cancerului renal (CR), a treia ca valoare în
rândul cancerelor cu punct de plecare urologic, este în
creøtere consecutiv mai multor factori, dar mai ales
datoritæ utilizærii pe scaræ largæ a mijloacelor imagistice
øi în special a tomografiei computerizate.  Efectul direct
al acestui fapt øi anume diagnosticarea incidentalæ
crescutæ a tumorilor renale mici la pacienfli asimptoma-
tici, se confruntæ totuøi cu o ratæ a metastazelor la mo-
mentul diagnosticului de circa 18%, boalæ local avansa-
tæ în circa 17% din cazuri øi cu o progresie a bolii dupæ
tratamentul chirurgical adresat bolii localizate de 30%.
[1] Tabel 1.

Acest paradox provine din multitudinea de  factori
clinici, biologici øi din diversitatea morfologicæ øi cito-
geneticæ a diverselor subtipuri de CR ce influenfleazæ
mai mult sau mai puflin supraviefluirea cancer specificæ
øi supraviefluirea færæ progresia bolii.

Conform datelor National Cancer Institute (NCI) din
programul Surveillance Epidemiology and End Results
(SEER), între anii 2004 øi 2008, vârsta medie de diagnos-
tic a CR a fost de 64 de ani, distribuflia pe intervale de
vârstæ fiind: 1.3% sub 20 de ani, 1.7%  între 20-34 de
ani, 6.0% între 35 øi 44 de ani, 16.3% între 45-54 de ani,
25.2% între 55-64 de ani, 24.5% între 65-74 de ani,
19.2% între 75-84 de ani, 5.9% peste 85 de ani.

Se estimeazæ cæ în anul 2011 vor fi diagnosticate în
total 60920 de noi cazuri de CR øi vor fi aproximativ
13120 decese legate de CR, în Statele Unite. [2]

În Romania, conform bazei de date a IARC (Interna-
tional Agency for Research on Cancer), Globocan, în
anul 2008 incidenfla calculatæ a CR a fost de 4,2% iar
mortalitatea a fost de 2,8%.

Tabel 1. Distribuflia pe stadii la diagnostic øi
supraviefluirea generalæ la cinci ani, pentru
intervalul 2001-2007, toate rasele, ambele sexe.

Stadiul la diagnostic Distribuflia Supraviefluirea
(%) la cinci ani (%)

Boalæ localizatæ la organ 61 90.8
Boalæ avansatæ regional 17 63.3
Metastaze la distanflæ 18 11.1
Neclasificabil 4 34.8

Încorporarea factorilor clinici, histopatologici øi
eventual moleculari, de prognostic, în modele de stra-
tificare bazate pe stadiul tumoral, la pacienfli cu carci-
noame renale localizate øi metastatice ar trebui sa reali-
zeze un algoritm mai bun de predicflie a supraviefluirii
cancer specifice øi a ræspunsului terapeutic.

Factorii prognostici validafli în studii multicentrice
pot fi sintetizafli astfel: [3]

Tabel 2.

Clinici Anatomici Histologici Markeri 
moleculari

Simptomatic/ T - Dimensiune, Grad CA IX
Asimptomatic Extensie (capsula nuclear

renalæ, sistem Fuhrman
colector, glanda 
suprarenalæ)

Performance N - Ganglioni Tip histologic VEGF
status (PF) limfatici
Trombocitemie M - Metastaze Diferenfliere Ki 67

sarcomatoidæ
Neutrofilie Necrozæ P53

tumoralæ

Material øi metodæ
Datele prezentate øi analizate în acest studiu au fost

colectate în mod prospectiv, ca urmare a protocolului
aferent studiului RENTHER din Programul 4 Parteneria-
te în domeniile prioritare 2007-2013 (Fiøa RENTHER-
62089/Studiu prospectiv) prin înregistrarea datelor clini-
ce, paraclinice øi morfologice ale pacienflilor cu tumori
renale tratate chirurgical în Clinica de Chirurgie Urolo-
gicæ, Dializæ øi Transplant Renal a Institutului Clinic
Fundeni din Bucureøti, în perioada decembrie 2005 -
iulie 2007.

Datele clinice ale pacienflilor internafli în Clinicæ în
perioada menflionatæ, cu diagnostic de CR, au fost înre-
gistrate în baza de date, urmærindu-se datele paøapor-
tale, sexul, vârsta, fumætor sau nu, modul de prezen-
tare (simptomatic/asimptomatic, scædere ponderalæ,
anorexie, astenie, febræ, hematurie, tumoræ palpabilæ,
lateralitate stânga/dreapta, durere lombaræ). 

Evaluarea preoperatorie a inclus obligatoriu analize
sanguine uzuale, ecografie renalæ, radiografie pulmo-
naræ, examinare CT sau IRM (efectuatæ de pacient am-
bulatoriu sau în cadrul internærii) øi în anumite cazuri
urografie intravenoasæ, scintigrafie osoasæ.

Pe baza datelor preoperatorii øi intraoperatorii, pa-
cienflii au fost stratificafli øi în fiøa fiecæruia au fost con-
semnate elementele T, N, M clinice øi/sau imagistice.  

Examenul morfologic clasic complet (macro øi mi-
croscopic) øi prelucrarea histopatologicæ a fragmente-
lor tisulare prelevate din piesele operatorii a fost reali-
zatæ de echipa de medici patologi ai Institutului, con-
form protocolului de lucru agreat în Departamentul de
Anatomie Patologicæ. Din fiecare piesæ operatorie s-au
recoltat fragmente tisulare din regiuni periferice øi cen-
trale tumorale, cu atenflie deosebitæ la eøantionarea si-
nusului renal, parenchim renal învecinat øi la distanflæ
de tumoræ, vase din hilul øi sinusul renal, suprarenalæ,
limfoganglioni regionali. Fragmentele tisulare preleva-
te sunt prelucrate histopatologic prin tehnica standard
de fixare în formol 10% øi includere la parafinæ, iar
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ee secfliunile tisulare de patru micrometri grosime sunt
colorate clasic HE (hematoxilinæ-eozinæ) øi examinate la
microscop, pentru fiecare tip tumoral apreciindu-se:
subtipul histologic, ariile sarcomatoide, gradul histolo-
gic øi cel nuclear, aspectele degenerative, necroza tu-
moralæ, invazia localæ, statusul parenchimului renal în-
vecinat, al suprarenalei, al vaselor sanguine de calibru
mediu øi mare øi al limfoganglionilor. Practic pentru
fiecare caz în parte sunt examinate microscopic între
cinci øi doisprezece preparate histopatologice clasice.

Carcinoamele renale au fost tipizate histologic con-
form clasificærii WHO 2004 [4] a tumorilor renale, iar
schema Fuhrman a fost folositæ pentru determinarea
gradului nuclear. [5]

Stadiul patologic postoperator este stabilit con-
form clasificærii TNM 2002 a tumorilor renale [6] de cæ-
tre medicii patologi, luând în considerare cea mai mare
dimensiune (în centimetri) a tumorii; stadiile N (limfo-
ganglionar) øi M (metastatic) au fost determinate pe
baze clinice øi/sau patologice, acolo unde a fost cazul.

Urmærirea pacienflilor s-a fæcut pe o perioadæ varia-
bilæ în funcflie de data intrærii în studiu. Controalele re-
comandate pacienflilor au fost la 3 luni în primul an,
apoi la 6 luni în urmætorii 2 ani, apoi anual pânæ la 5 ani.
Obiectiv, urmærirea pacienflilor a întâmpinat dificultæfli
datoritæ nerespectærii termenelor programate øi lipsei
de comunicare cu pacienflii. În fiøa de urmærire au fost
înregistrate datele la care au fost efectuate controalele,
analize biologice uzuale, date paraclinice (de regulæ in-
terpretæri ale examenelor imagistice care sæ evidenflie-
ze statusul oncologic al pacientului). La data efectuærii
analizei statistice s-au  luat în considerare ultimele date
valide înregistrate legate de statusul pacientului (verifi-
cate prin aplicaflia informatizatæ de evidenflæ a pacien-
flilor a Institutului Clinic Fundeni, sau telefonic), consta-
tându-se: pacient în viaflæ færæ progresie a bolii, pacient
în viaflæ cu progresia bolii, pacient decedat de cauze
oncologice legate de CR sau decedat din cauze non-
oncologice.

Crearea bazei de date øi analiza statisticæ au fost
efectuate utilizând programul SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences) v.17.

Rezultate
Caracteristicile generale ale lotului de pacienfli sunt

prezentate în tabelul 3. Vârsta medianæ la momentul
intervenfliei chirurgicale a fost de 57 de ani (interval în-
tre 23-83 de ani), din numærul total al pacienflilor
N=293, 65.5% fiind bærbafli iar 34.5% fiind femei. Distri-
buflia pe intervale de vârsta este prezentatæ în figura 1.

Fig. 1.

Din punct de vedere al modulului de prezentare (øi
aici au fost incluse semnele locale date de suferinfla on-
cologicæ) 68.5% dintre pacienfli au fost simptomatici la
momentul internærii, dar intervalul de timp de la debu-
tul simptomelor pânæ la prezentare nu a putut fi retra-
sat. Restul de 31.5% dintre pacienfli s-au prezentat în
spital complet asimptomatici urinar, sau cu simptome
legate de alte suferinfle øi nelegate de boala oncologicæ
sau de tractul urinar. 

Bilateralitatea CR a fost înregistratæ la 2.7% din pa-
cienfli (8 cazuri).

Tabel 3.
Variabilæ Categorie Numær Procent %
Vârsta <40 32 10.9%

40-60 147 50.2%
60-80 113 38.6%
>80 1 0.3%

pT T1 66 24.2%
T2 6 2.2%
T3 189 69.2%
T4 12 4.4%

pN pN0 195 71.7%
pN1 17 6.3%
pN2 12 4.4%
pNx 48 17.6%

M M0 233 85.7%
M1 39 14.3%

Scor Fuhrman Grad 1 66 24.2%
Grad 2 175 64.1%
Grad 3 31 11.4%
Grad 4 1 0.4%

Mod de Asimptomatic 92 31.5%
prezentare Simptomatic 200 68.5%
Tip Histologic CR cu celule clare 200 69.2%

CR papilar 16 5.5%
CR cromofob 20 6.9%
CR duct colector 2 0.7%
Neclasificabile 5 1.7%
Oncocitom 17 5.9%
Altele 29 10.0%

Dimensiune < 7 cm 143 48.8%
> 7 cm 150 51.2%

Operaflie Nefrectomie 254 87.0%
radicalæ
Nefrectomie 19 6.5%
paleativæ
Enucleorezecflie 12 4.1%
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eeNefrectomie 5 1.7%
partialæ
Laparatomie 
exploratorie øi biopsie 2 0.7%

Diferenfliere Diferenfliere 277 94.5%
sarcomatoidæ sarcomatoidæ

absentæ
Diferenfliere 16 5.5%
sarcomatoidæ
prezentæ

Necroza Necrozæ 29 10.1%
tumoralæ tumoralæ absentæ

Necrozæ 258 89.9%
tumoralæ prezentæ

Deces NU 185 63.1%
DA 108 36.9%

Cauza deces Non oncologic 212 72.4%
Oncologic 81 27.6 %

Tipul histologic predominant a fost CR cu celule cla-
re reprezentând 69.2%, urmat de CR papilar (5.5%), CR
cu celule cromofobe (6.9%), CR de ducte colectoare
(0.7%), CR neclasificabile (1.7%), oncocitom (5.9%), al-
tele (10%). Deøi date au fost disponibile pentru varian-
tele papilar tip I si II, cromofob I si II, cu celule clare gra-
nular, tubular øi mixt, am preferat clasificarea pe tipuri-
le principale conform clasificærii WHO 2004. De menflio-
nat cæ histologiile de tip oncocitom øi carcinom urote-
lial, nu au fæcut obiectul studiului, ele fiind cenzurate
din analiza de tip supraviefluire, binecunoscutæ fiind
evoluflia diferitæ a acestora faflæ de cancerul renal de tip
parenchimatos.

Diferenflierea sarcomatoidæ, un element morfologic
cu prognostic deosebit de sever atunci când apare ca
variantæ histopatologicæ de sine stætætoare øi agravant
atunci când este asociat oricærui alt tip histologic, a fost
prezentæ în 5.5% din cazuri. Arii de necrozæ tumoralæ
au fost descrise în 89.9% din cazuri.

Stratificarea dupæ sistemul TNM-UICC (2002) con-
form  tabelului 3: cele mai multe cazuri au fost în sta-
diul pT3 (69.2%), pT1 (24.2%), pT4 (4.4%), pT2 (2.2%).
Proporflia foarte micæ a pacienflilor aflafli în stadiile T2 øi
T4 duce la limitarea valorii analizei statistice a rezulta-
telor pacienflilor din aceste categorii. 

Dimensiunea medie tumoralæ a fost de 7.8 cm. (Fig.
2.) O mai bunæ stratificare a dimensiunilor medii tumo-
rale, în funcflie de diferifli factori este prezentatæ în ta-
belul 5.

Din punct de vedere al modificærilor ganglionare,
au fost evaluafli: pN0 (71.7%), pN1 (6.3%), pN2 (4.4%),
pNx (17.6%)  (pNx - la care raportul histopatologic nu a
identificat flesut limfoganglionar, indiferent de menfliu-
nea protocolului operator legatæ de limfadenectomie).
Element prognostic important dar în acelaøi timp dificil
de evaluat preoperator øi pe parcursul urmæririi, din
pricina costurilor examinærilor paraclinice øi în special a
tomografiei computerizate, elementul M a fost astfel

distribuit în lotul de studiu: M0 au fost 85.7% din paci-
enfli, M1 14.3%.

Intervenfliile chirurgicale efectuate au fost: nefrec-
tomia radicalæ (87%), nefrectomia paleativæ (6.5%),
enucleorezecflie (4.1%), nefrectomia parflialæ (1.7%), la-
parotomie exploratorie øi biopsie (0.7%).

Urmærirea postoperatorie a pacienflilor a fost cu-
prinsæ între o lunæ øi 68 de luni postoperator, cu o me-
dianæ de 54.20 luni. Supraviefluirea s-a raportat la 60 de
luni (cinci ani).

Din punct de vedere al mortalitæflii, în lotul prezen-
tat (N=293) s-au înregistrat 108 decese dintre care 81
de decese legate de suferinfla oncologicæ. Mortalitatea
perioperatorie a fost de 1.7%. 

Fig. 2. 

Dimensiunea medie a tumorii în funcflie de elemen-
tul pT, de tipul de intervenflie chirurgicalæ, tip histolo-
gic øi grad Fuhrman.

Tabel 5

Dimensiune
Mean

pT T1 4
T2 9
T3 9
T4 12

Operaflie/ Nefrectomie radicalæ 8
intervenflie Nefrectomie paleativæ 10
chirurgicalæ Enucleorezecflie 3

Nefrectomie parflialæ 4
Lapex øi biopsie 18

Tip Histologic CR celule clare 8
CR papilar 9
CR cu celule cromofobe 8
CR de ducte colectoare 6
CR neclasificate 7
Oncocitom 5
Altele 9

Grad nuclear Grad 1 6
Fuhrman Grad 2 8

Grad 3 10
Grad 4 14
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ee Analiza statisticæ a lotului de pacienfli, a impus pen-
tru început, o analizæ corelativæ dupæ factori demogra-
fici (vârstæ, sex, vârstæ pe intervale), clinici (fumætor,
simptomatologie, scædere ponderalæ, astenie, anore-
xie, febræ, hematurie, tumoræ palpabilæ, lateralitate, du-
rere), operatorii (tip operaflie, cale de abord, tip de lim-
fadenectomie, bilateralitate), factori anatomopatolo-
gici (dimensiune, pT, pN, M, tip histologic, subtip,
multifocalitate, prezenfla necrozei tumorale, degene-
rescenflei chistice, diferenfliere sarcomatoidæ, grad
Fuhrman, numær de ganglioni evaluafli, proporflia de
ganglioni cu diseminare tumoralæ) øi factori de evoluflie
(supraviefluire exprimatæ în numær de luni de la data
operafliei pânæ la deces, decesul øi cauza decesului). 

Analiza  a arætat corelaflii semnificative statistic
(p<0.05). Astfel, din punct de vedere al variabilelor ce
privesc evoluflia, analiza a arætat cæ: supraviefluirea se
coreleazæ cu sexul, statusul de fumætor, tumoræ palpa-
bilæ, dimensiune, pT, pN, cale de abord; riscul de deces
se coreleazæ cu vârsta, statusul de fumætor, simptoma-
tologie prezentæ la diagnostic, scædere ponderalæ, ano-
rexie, astenie, tumoræ palpabilæ, dimensiune (corelaflie
pozitivæ, coeficient Pearson=0.406), durere, pT, pN,
diferenfliere sarcomatoidæ, numærul de ganglioni ce
prezintæ metastaze, grad nuclear Fuhrman; riscul de
deces de cauzæ oncologicæ se coreleazæ cu statusul de
fumætor, scædere ponderalæ, anorexie, astenie, tumoræ
palpabilæ (p<0.0001), durere, dimensiune (p<0.0001,
corelaflie pozitivæ, coeficient Pearson=0.406), pN, M, di-
ferenfliere sarcomatoidæ, numærul de ganglioni ce pre-
zintæ metastaze, pT (p<0.0001, coeficient Pearson =
0.305), tipul operafliei, tipul histologic, grad Fuhrman.

Supraviefluirea generalæ este reprezentatæ în figura
3 . Pentru pT1 supraviefluirea generalæ la cinci ani a fost
de 88.2%, pentru pT2 de 33.3% (doar trei pacienfli),
55.7% pentru pT3 øi 16.7% pentru pT4 (comparaflie Log
Rank cu p<0.0001)

Fig. 3.

Analiza Kaplan Meier a supraviefluirii  cancer speci-
fice (fig. 4) a arætat de asemenea diferenfle semnifica-
tive între grupele pT, cu excepflia grupei pT2, unde, din
pricina numærului mic de pacienfli, datele nu sunt sem-
nificative statistic: pT1 92.8%, pT2 83.3%, pT3 68.2%.
Dintre pacienflii cu  pT4 (N=12), nici unul nu mai træieø-
te dupæ 20 de luni de urmærire.

Supraviefluire cancer specificæ (pT)

Chi-Square df Sig.
Log Rank (Mantel-Cox) 144.565 3 0.000

Fig. 4.

Supraviefluirea cancer specificæ în funcflie de di-
mensiunea tumorii (douæ grupuri <7 cm øi > 7 cm), ara-
tæ o diferenflæ semnificativæ (Log Rank p=0.0001), în pri-
mul grup supraviefluirea la cinci ani fiind de 89%, iar
pentru cei cu diametru> 7 cm fiind de 59.4%. (Fig. 5.)

Fig. 5.
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eeSupraviefluirea în rândul pacienflilor færæ adenopatii
pozitive la examenul histopatologic (pN0) a fost de
79.2%, cei care avut adenopatii cu metastaze din CR
(pN1) 44.6%, pN2 13.9%, pNx 58.8%. (pNx au fost mar-
cafli pacienflii la care raportul histopatologic nu a identifi-
cat flesut limfoganglionar, indiferent de menfliunea pro-
tocolului operator legatæ de limfadenectomie). (Fig. 6.)

Fig. 6.

Supraviefluirea generalæ în funcflie de tipul histolo-
gic: CR celule clare 60.5%, papilar 52.1%,  cromofob
100%, neclasificabile 20%, altele 40%. (Fig. 7.)

Fig. 7.

Supraviefluirea cancer specificæ în funcflie de tipul
histologic: tip cromofob 100%, tip celule clare 71.2%,
papilar 62.5%, neclasificabile 50%, altele 55%.  (Fig. 8.)

Supraviefluire cancer specificæ (Tip Histologic)

Chi-Square df Sig.
Log Rank (Mantel-Cox) 23.267 5 0.000

Fig. 8.

Supraviefluirea cancer specificæ stratificatæ dupæ
gradul nuclear Fuhrman: grad 1 (78.3%), grad 2
(75.1%), grad 3 (39.7%), grad 4 (0).  (Fig. 9.)

Supraviefluire cancer specificæ (Grad Fuhrman)

Chi-Square df Sig.
Log Rank (Mantel-Cox) 43.622 3 .000

Fig. 9.

Supraviefluirea cancer specificæ în funcflie de ele-
mentul M: M0 66.3%, M1 20.5%. (Fig. 10.)

Supraviefluire cancer specificæ (M)

Chi-Square df Sig.
Log Rank (Mantel-Cox) 107.531 1 .000
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Fig. 10.

Supraviefluirea generalæ în grupa de vârstæ <40 ani,
la cinci ani, a fost 86.5% , în grupa 40-60 de ani a fost de
60.5%, în grupa 60-80 de ani a fost de 62.9%, iar peste
80 de ani a fost zero (Log Rank p=0.006). Supravieflui-
rea cancer specificæ pentru grupa de vârstæ <40 ani a
fost de 90%, pentru 40-60 de ani de 66.6%, pentru 60-
80 de ani de 76.5%, iar pentru >80 de ani zero (Log
Rank test p=0.075). (Fig. 11.)

Fig. 11.

Supraviefluirea generalæ pentru pacienflii ce au pre-
zentat diferenfliere sarcomatoidæ a fost de 64.7% iar la
cei ce au prezentat aceastæ caracteristicæ a fost de 35%
(Log Rank p=0.001)  (Fig. 12.)

Supraviefluirea generalæ (Diferenfliere sarcomatoidæ)

Chi-Square df Sig.
Log Rank (Mantel-Cox) 11.246 1 0.001

Fig. 12.

Discuflii.
Lotul de pacienfli studiat øi prezentat are caracteris-

tici generale comparabile cu alte studii. Totuøi numærul
mic de pacienfli din anumite grupe (pT2 øi pT4, Fuhr-
man 4, varianta cu celule cromofobe, pacienfli din gru-
pa de vârstæ >80 ani) fac dificilæ interpretarea statisticæ
a acestor factori de risc.

Din punct de vedere al impactului asupra supravie-
fluirii, din elementele pe care analiza corelativæ le-a
scos în evidenflæ, distingem elementele  pT, pN, M, tipul
histologic, gradul Fuhrman, diferenflierea sarcomatoi-
dæ, dimensiunea tumorii, vârsta pacientului in momen-
tul diagnosticului. 

Stratificarea supraviefluirii la cinci ani dupæ elemen-
tul pT ridicæ încæ discuflii, sistemul TNM considerat cel
mai fiabil sistem prognostic utilizat pe scara largæ, cu
toate modificærile recent aduse, este departe de a fi
perfect. [7] În studiul nostru valorile supraviefluirii can-
cer specifice au fost pentru pT1 92.8%, pT2 83.3%, pT3
68.2%, zero pentru pT4. Ficara et all raporteazæ la cinci
ani pentru pT1 91.4%, pT2 84.8% T3a 57.4% T3b 47.2%,
T4 29.6%. [8] Gudbajrtsson et all: T1 92.9%, T2 79.8%,
T3 54.6%, T4 11.4%.[9] 

Pe de altæ parte nu am putut identifica nici o dife-
renflæ în ceea ce priveøte supraviefluirea în stadiile T1a
øi T1b (TNM 2002): T1a  92.4%, T1b  92.9%, p=0.721, aøa
cum este demonstratæ în alte studii (97% pentru T1a,
87% pentru T1b) [10, 11] øi, faflæ de alte studii care au
ales ca threshold value pentru T1a/b valoarea de 4 cm
(91% vs. 61%) [8], 5.5 cm (93.2% vs 79.9%) [12], 6 cm
(HR=1.5) [13].

Anomalia diferenflei dintre supraviefluirea în stadiul
T2 øi în stadiul T3, remarcatæ øi în alte serii [14], nu poa-
te fi pusæ de autori pe seama sistemului TNM, ci mai
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Dupæ stratificarea lotului de pacienfli în douæ gru-

puri, cu dimensiune mai micæ decât øapte centimetri øi
mai mare decât øapte centimetri, analiza Kaplan Meier
a arætat diferenflæ netæ în supraviefluirea cancer specifi-
cæ la 5 ani, 89% pentru pacienflii având tumora cu dia-
metru < 7cm øi 59.4% pentru cei cu diametrul tumoral
> 7 cm. (Fig. 5) Studiul confirmæ astfel valoarea de pes-
te øapte centimetri, ca fiind un factor prognostic sem-
nificativ (p<0.0001).

Stadiile pN avansate au fost distribuite astfel: pN1:
70.6% la pacienfli cu pT3 øi 17.6% la pT4; pN2 elemen-
tele pN si M au arætat scæderea dramaticæ la cinci ani a
supraviefluirii (20% pentru M1, 44% pentru pN1 (N=17),
13.9% pentru pN2 (N=12). Golimbu et all (1986)
raporteazæ rezultate asemænætoare între 5% øi 17% la
cinci ani.[15]  Dupæ Ficarra, Patard øi Gudbjartsson  [8,
9, 16] implicarea ganglionaræ este corelatæ cu stadii pT
avansate (trei sau patru) øi cu prezenfla metastazelor la
diagnostic, dar datele privind supraviefluirea la acest
grup de pacienfli sunt variabile. [17]

Diseminarea metastaticæ la diagnostic a reprezen-
tat în analiza univariatæ al doilea cel mai puternic factor
de risc pentru decesul de cauza oncologicæ (χ2=107),
dupæ elementul pT (χ2=144). Supraviefluirea specificæ
la cinci ani pentru M0 a fost de 66.3% iar pentru M1 de
20.5%.Cel mai frecvent pentru pacienflii cu metastaze
la diagnostic, intervenflia chirurgicalæ a însemnat ne-
frectomie paleativæ, în scopul reducerii riscului de dise-
minare hematogenæ suplimentaræ øi de introducere a
pacientului în programele oncologice.

Tipul histologic, contestat de unele studii ca factor
prognostic, consideræ clasic, tipul cromofob, cu un
prognostic mai bun decât tipul papilar øi decât cel cu
celule clare [9, 16, 18-23] Studiul a arætat diferenfle
semnificative statistic pentru supraviefluirea specificæ
la cinci ani, între varianta cu celule clare, 71% (N=200),
papilar 62.5%(N=16), cromofob 100% (N=20), neclasifi-
cabile 50% (N=5), altele 55% (p=0.006 log rank test).
Numærul scæzut de pacienfli cu anumite subtipuri histo-
logice (duct colector N=2) au impus cenzurarea rezul-
tatelor acestor pacienfli. Amin et all, pe un lot de 405
cazuri, raporteazæ pentru varianta cu celule clare 76%,
papilar 86%, cromofob 100%, neclasificabile 24%. [18]
Gudbjartsson et all, pentru varianta cu celule clare
54.9%, papilar 66.5%, cromofob 84.6%.  Cheville et all,
raporteazæ pe 2385 de pacienfli (între anul 1970 øi anul
2000) o supraviefluire cancer specificæ la cinci ani pen-
tru varianta cu celule clare de 68.9%, papilaræ de
87.4%, cromofobæ de  86.7%. [20] Dall’Oglio et all:

celule clare 76.6%, papilar 72.2%, 71.2% cromofob. [21]
Patard et all (2007): celule clare: 43%, papilar 61%,
cromofob 91%. [16]  

Gradul nuclear Fuhrman [5] a fost dovedit a fi un
element prognostic major, supraviefluirea la cinci fiind
de 78.3%, 75.1%, 39.7% respectiv zero pentru Fuhrman
4. Datele din literaturæ aratæ totuøi valori contradictorii:
Bretheau [19]: G1 76%, G2 72%, G3 51%, G4 35%;
Ficarra et all [8]: G1 94%, G2 86%, G3 59%, G4 31%;
Gudbjartsson et all [9]: G1 87%, G2 70%, G3 45%, G4
14%. Conform datelor obflinute de noi, o mai bunæ stra-
tificare ar fi fæcutæ de grupele G1-G2 pe de o parte øi
G3-G4 pe de altæ parte, dar variabilitatea diagnosticului
histopatologic în funcflie de observator, sau existenfla a
diferite zone cu grade diferite în aceeaøi tumoræ, vor fi
întotdeauna generatoare de subiectivitate în acest tip
de analizæ histopatologicæ.

Diferenflierea sarcomatoidæ, [9, 16, 20, 23] se confir-
mæ ca un alt factor prognostic sever, supraviefluirea la
cinci ani fiind de 35% (N=16, log rank test p=0.001). Re-
zultatul nu este surprinzætor, având în vedere faptul cæ,
diferenflierea sarcomatoidæ a fost întâlnitæ majoritar la
pacienflii cu stadiul pT3 (81.3%), 50% au prezentat me-
tastaze la momentul diagnosticului, 75% au fost cu
grad Fuhrman 3 øi 6% cu grad Fuhrman 4, 81% au fost
decelate la tumori cu dimensiuni mai mari de øapte
centimetri, 62.5% au fost asociate cu CR variata cu ce-
lule clare øi 31% cu tumori renale neclasificabile ca tip
histopatologic.

Vârsta – pentru cæ analiza corelativæ dupæ variabila
Vârstæ în forma ei continuæ, a arætat o corelaflie semni-
ficativæ cu riscul de deces, dar nu øi cu riscul de deces
de cauzæ oncologicæ, am ales stratificarea vârstei pa-
cienflilor dupæ intervale <40 ani (N=32), 40-60 ani
(N=147), 60-80 ani (N=113), >80 ani (N=1). Astfel am
obflinut diferenfle semnificative pentru supraviefluirea
generalæ la cinci ani, astfel: 90%, 66.6%, 76.5%, 0 pen-
tru > 80 ani (log rank test p=0.006). Diferenfla pentru
supraviefluirea cancer specificæ nu a fost semnificativæ
(p=0.075).

Analiza nu a reuøit sæ demonstreze diferenfle semni-
ficative în ceea ce priveøte supraviefluirea în funcflie de
lateralitatea tumorii (stânga sau dreapta) aøa cum este
descris în alte studii, [9] sau în funcflie de bilateralitatea
(sincronæ sau metacronæ) a tumorii (Log Rank p=0.059).

Concluzii
Stratificarea pacienflilor cu carcinoame renale în ca-

tegorii de risc pentru progresie øi supraviefluire îmbu-
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ee nætæfleøte semnificativ standardele de consiliere a pa-
cienflilor, de abordare terapeuticæ, de definire a unor
scheme eficiente de urmærire øi de evaluare corectæ a
rezultatelor trialurilor clinice. Bazele de date necesare
prelucrærilor statistice de acest fel, se alcætuiesc cu difi-
cultate, având în vedere absenfla unui registru unic al
pacienflilor cu tumori renale pe plan local øi pe plan naflio-
nal øi sub rezerva dificultæflilor majore de colectare a in-
formafliilor clinice øi paraclinice, de comunicare cu
pacienflii, cu medicii oncologi øi cu medicii de familie.
Factorii de risc demonstrafli ca având impact semnifica-
tiv asupra supraviefluirii în alte serii sunt confirmafli øi
de analiza noastræ. Nu a fost prezentat impactul facto-
rilor clinici preoperatorii asupra supraviefluirii, aceøtia
fæcând subiectul unei analize prognostice viitoare. Va-
lorile obflinute în studiul nostru aratæ standardizarea
europeanæ a atitudinii terapeutice chirurgicale în Cen-
trul de Chirurgie Urologicæ Fundeni.
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Rezumat

Introducere. Am efectuat o analizæ univariatæ, cu scopul de a identifica factorii de prognostic pentru supraviefluirea
pe termen lung, pe un lot de pacienfli urmærifli prospectiv.
Material øi metodæ. Înrolarea pacienflilor a avut loc în perioada decembrie 2005 – iulie 2007, din cazuistica Clinicii de
Chirurgie Urologicæ Fundeni din Bucureøti. Pacienflii au fost urmærifli prospectiv, datele fiind sistematizate în fiøe
electronice. Analiza de tip curbæ de supraviefluire Kaplan Meier øi testul log rank au scos în evidenflæ factorii
prognostici implicafli în supraviefluirea cancer specificæ.
Rezultate. Urmærirea pacienflilor (N=293) s-a fæcut pe o perioadæ medianæ de 54.2 luni. Mortalitatea perioperatorie a
fost de 1.7%. În lotul prezentat s-au înregistrat 101 decese dintre care 59 de decese legate de suferinfla oncologicæ
(58.4%). Din elementele pe care analiza corelaflionalæ le-a scos în evidenflæ, analiza de tip log rank a arætat diferenfle
semnificative statistic pentru elementele T, N, M, tipul histologic, gradul Fuhrman, diferenflierea sarcomatoidæ,
dimensiunea tumorii, vârsta. În studiul nostru valorile supraviefluirii cancer specifice au fost pentru pT1 92.8% (N=48),
pT2 83.3% (N=3), pT3 68.2% (N=145), zero pentru pT4 (N=4) (p<0.0001, χ2=144). Nu am putut identifica nici o
diferenflæ în ceea ce priveøte supraviefluirea în stadiile T1a øi T1b (TNM 2002): T1a (N=46) 92.4%, T1b (N=14) 92.9%.
Elementele N øi M au arætat scæderea dramaticæ la cinci ani a supraviefluirii (20% pentru M1, 44% pentru pN1 (N=17),
13.9% pentru pN2 (N=12) (χ2=107). Studiul a arætat diferenfle semnificative statistic pentru supraviefluirea specificæ
la cinci ani, între varianta cu celule clare, 71% (N=200), papilar 62.5%(N=16), cromofob 100% (N=20), neclasificabile
50% (N=5), 55%. (p=0.006 log rank test). Gradul nuclear Fuhrman a fost dovedit a fi un element prognostic major,
supraviefluirea la cinci ani fiind de 78.3% (N=54), 75.1% (N=122), 39.7% (N=23) respectiv 0 pentru gradul nuclear 4
(N=1). (p<0.0001)
Concluzii. Studiul nostru valideazæ ca factori de pronostic în cancerul renal elementele TNM, tipul histologic, gradul
Fuhrman, diferenflierea sarcomatoidæ, dimensiunea tumoralæ øi vârsta la diagnostic. Valorile supraviefluirii cancer
specifice la cinci ani obflinute în studiul nostru aratæ standardizarea europeanæ a atitudinii terapeutice chirurgicale în
Centrul de Chirurgie Urologicæ Fundeni.
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