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Abstract

Objectives. This study aims to present performance and limitations of magnetic resonance imaging (MRI) in
detection and characterization of venous tumor extension in patients with renal cell carcinoma (RCC) and in
assessing its resectability, in order to select the most appropriate surgical techniques.
Material and method. Retrospective study conducted on a total of 39 patients (29 men and 10 women, age range
41-83 years, mean age 58.7) who underwent surgical treatment in Urological Surgery Center, Renal Dialysis and Kid-
ney Transplant in Fundeni Hospital from January 1st 2008 to December 31st 2009 for renal cell carcinoma, to which the
pathological examination revealed the presence of venous tumor extension on renal vein and / or inferior vena cava
and who performed preoperative MRI with contrast. Images obtained by MRI evaluation were assessed for the pre-
sence of tumor thrombus, its level (including any extension into the contralateral renal vein or hepatic veins), vessel
wall adherence or invasion, and tumor staging.  MRI results were compared with surgical and pathological findings.
Results and discussions: 28 patients (71.7%) had RCC on the right side and 11 patients (28.3%) on the left side.
According to TNM classification, clinical and histopathological findings, 34 patients (87.1%) with clear cell carcinomas
are in T3b stage and five patients (12.9%) are in T3c stage. MRI accurately predicted venous tumor extension in 36
patients (92.3%). In all 3 patients (7.7%) in which MRI did not reveal the presence of tumor thrombus, the pathological
exam showed its presence in the segmental branches of renal vein.
Conclusions. MRI is a reference imaging method in diagnosing the presence of tumor thrombus, characterizing the
nature of the thrombotic process as well as appreciating the higher level of tumor thrombus in renal cell carcinoma,
the limits of the method is found in cases showing tumor extension into the segmental branches of renal vein. It is
also a sensitive technique for detecting vessel wall invasion and provides important preoperative information for
surgical planning.
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Introducere
Cancerul renal reprezintæ aproximativ 3% din neo-

plasmele adultului, iar carcinomul renal reprezintæ 85-
90% din totalul tumorilor maligne renale [1].

Extensia venoasæ este caracteristica evolutivæ spe-
cificæ carcinomului renal, la un procentaj de 4-10% din
pacienfli putându-se întâlni tromboze neoplazice inte-
resând vena renalæ sau vena cavæ inferioaræ (VCI), care
pot depæøi diafragmul, extinzându-se pânæ în atriul
drept [1]. Tromboza venei renale poate fi singurul
semn al unei tumori renale maligne oculte.

Evaluarea preoperatorie a extensiilor venoase ale
cancerului renal se face prin ecografie abdominalæ, to-
mografie computerizatæ (CT), imagistica prin rezonan-
flæ magneticæ (IRM), ecocardiografie sau cavografie [1].
În mod tradiflional, cavografia a fost consideratæ “stan-
dardul de aur” pentru a delimita nivelul trombusului,
cu o sensibilitate raportatæ de 100%. Odatæ cu dezvol-
tarea CT øi IRM, cavografia este folositæ foarte rar.

IRM poate fi utilæ în astfel de cazuri datoritæ posibi-
litæflii evaluærii multiplanare  a pediculilor renali, a venei
cave inferioare øi a detectærii invaziei venoase utilizând
secvenfle specifice (GRASS). Un alt avantaj îl reprezintæ
substanfla de contrast bazatæ pe Gadolinium, care este
minim alergicæ øi nu afecteazæ funcflia renalæ. De ase-
menea, IRM poate analiza øi conflinutul în apæ al flesutu-
rilor, cu diferenflierea mai bunæ între necrozæ øi flesut
tumoral viabil [1] .

Extinderea trombozei tumorale modificæ tehnica de
abordare chirurgicalæ. Este important sæ se evalueze ex-
tinderea trombozei în vena renalæ contralateralæ øi limita
superioaræ a trombusului extins în vena cavæ inferioaræ.
Pentru trombozele interesând porfliunea supradia-
fragmaticæ, intrapericardicæ a venei cave inferioare sau
atriul drept, aøa-numitele tromboze cavo-cardiace,
extragerea presupune tehnici chirurgicale complexe, în
echipe mixte, urologico-cardiace, operaflia necesitând by-
pass cardio-pulmonar cu circulaflie extracorporealæ  [1].

Obiective
Lucrarea îøi propune sæ prezinte performanflele øi

limitele imagisticii prin rezonanflæ magneticæ în detec-
tarea øi caracterizarea extensiei venoase tumorale la
pacienflii cu carcinom renal cu celule clare (CRC) pre-
cum øi în aprecierea rezecabilitæflii acesteia, în vederea
selectærii celei mai potrivite tehnici chirurgicale.

Materiale øi metode
Lucrarea reprezintæ un studiu retrospectiv realizat

pe un numær de 39 de pacienfli (29 bærbafli øi 10 femei;

intervalul de vârsta 41-83 ani; vârsta medie 58,7) care
au fost supuøi tratamentului chirurgical în Centrul de
Chirurgie Urologicæ, Dializæ øi Transplant Renal Fun-
deni, în perioada 01 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2009
pentru carcinom renal cu celule clare, la care examenul
anatomopatologic a evidenfliat prezenfla extensiei ve-
noase tumorale la nivelul venei renale øi/sau venei
cave inferioare øi care au efectuat preoperator IRM
abdominal cu substanflæ de contrast. 

Stadializarea clinicæ øi histopatologicæ s-a fæcut
conform clasificærii TNM 2002 [1] :
ã tumorile T3b = extensia tumoralæ cu sau færæ invazia

peretelui în vena renalæ sau ramurile sale segmen-
tare sau în vena cavæ sub diafragm.

ã tumorile T3c = extensie tumoralæ cu sau færæ invazia
peretelui în vena cavæ deasupra diafragmului
Preoperator tofli pacienflii au efectuat IRM cu sub-

stanflæ de contrast în conformitate cu protocolul nostru
øi a cuprins achiziflii în ponderaflie T2 FSE in plan axial,
T2 ssFSE în plan coronal, T1 FSPGR FS în plan axial øi co-
ronal nativ øi postcontrast tardiv. Achiziflie 3D FSPGR FS
vu GD-DTPA injectat i.v. (doza - 0,1 ml/kgcorp) în faze
multiple (cortico-medularæ, venoasæ øi nefrograficæ).
Imaginile obflinute au fost evaluate pentru identifica-
rea prezenflei trombusului tumoral, precizarea localizæ-
rii sale (inclusiv extensia în vena renalæ contralateralæ
sau în venele hepatice), aderarea de peretele vascular
sau invazia acestuia øi stadializarea tumorii. Nivelul su-
perior al trombusului tumoral a fost confirmat de cætre
chirurgul urolog la fiecare intervenflie chirurgicalæ. Re-
zultatele IRM au avut drept termen de comparaflie
datele intraoperatorii øi examenul histopatologic.

Rezultate
28 pacienfli (71,7%) au avut CRC pe partea dreaptæ

øi 11 pacienfli (28,3%) pe partea stângæ. 
Rezultatele clinice øi histopatologice, conform sta-

dializærii TNM, clasificæ lotul studiat dupæ cum urmeazæ:
34 pacienfli cu carcinoame renale cu celule clare (87,1%)
în stadiul T3b øi 5 pacienfli (12,9%) în stadiul T3c. La 19
pacienfli (55,8%) din totalul de 34 pacienfli aflafli în sta-
diul T3b s-a constatat prezenfla extensiei tumorale doar
în vena renalæ øi/sau ramurile ei segmentare, restul de
15 pacienfli (44,2%) prezentând extensie atât în vena re-
nalæ cât øi în VCI în porfliunea sa subdiafragmaticæ.

IRM a detectat tromboza tumoralæ în vena cavæ in-
ferioaræ øi a precizat cu exactitate extremitatea supe-
rioaræ a trombusului în toate aceste cazuri. Din totalul
de 19 pacienfli cu trombus tumoral la nivelul venei re-
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nale øi/sau ramurilor segmentare, IRM a evidenfliat
extensia venoasæ doar in 16 cazuri. 

IRM a diagnosticat cu precizie extensia tumoralæ ve-
noasæ la 36 pacienfli (92,3%). La tofli cei 3 pacienfli (7,7%)
la care IRM nu a evidenfliat prezenfla trombusului
tumoral, examenul anatomopatologic a arætat prezenfla
acestuia la nivelul ramurilor segmentare ale venei renale.

Discuflii
Utilizarea de rutinæ a ultrasonografiei øi a metode-

lor de imagisticæ secflionalæ CT øi IRM a crescut procen-
tajul tumorilor renale detectate incidental. Dimensiu-
nea øi stadiul iniflial al tumorii au scæzut ca urmare a
dezvoltærii metodelor imagistice. Totuøi, un procent ri-
dicat de pacienfli cu carcinoame cu celule clare sunt

diagnosticafli într-un stadiu avansat (aproximativ 33-
35% din pacienflii cu carcinom renal au metastaze în
momentul prezentærii) datoritæ simptomatologiei poli-
morfe øi nespecifice a acestuia. Un trombus tumoral cu
extensie în vena renalæ sau VCI este diagnosticat în 4-
10% din cazurile de CRC [2]. În aceste tumori extinse,
rezecflia chirurgicalæ ræmâne singura øansæ pentru vin-
decare, scopul fiind excizia în intregime a flesutului tu-
moral. Planificarea chirurgicalæ optimæ necesitæ cu-
noaøterea exactæ a extremitæflii cefalice a trombusului
tumoral. Pacienflii cu tumori interesând vena cavæ infe-
rioaræ abdominalæ, cu extremitatea cranialæ sub locul
de værsare a venelor hepatice (stadiul IIIB sau T3bN0M0),
dar færæ adenopatii øi færæ metastaze, au un prognostic
similar celui din stadiul II (T2), cu condiflia extirpærii ra-
dicale a tumorii, încluzând extragerea trombusului
neoplazic din vena cavæ. Consideratæ iniflial un factor
de prognostic nefavorabil, extensia venoasæ s-a dove-
dit a nu influenfla supraviefluirea, în condifliile exciziei
complete a trombusului  [1] .

CRC pe partea dreaptæ este mult mai probabil sæ se
extindæ în VCI din cauza venei renale mai scurte, øi da-
toritæ faptului cæ vena renalæ stângæ traverseazæ aorta
pulsatilæ [3].

În trecut, cavografia a fost consideratæ “standardul
de aur” pentru detectarea øi evaluarea trombilor tumo-
rali. Odatæ cu dezvoltarea metodelor de imagisticæ sec-
flionalæ, CT øi IRM, cavografia este mai puflin utilizatæ. În
plus faflæ de cavografie, IRM furnizeazæ o stadializare
completæ a tumorii.

În cazul evaluærii IRM a fost raportatæ o sensibilitate
de pânæ la 100% în detectarea trombilor venei cave in-
ferioare. IRM a înlocuit cavografia ca „standard de aur”
in aprecierea extensiei tumorale a CRC in VCI [4]. Rezo-
nanfla magneticæ are avantajul de a fi neinvazivæ, neira-
diantæ pentru pacient øi oferæ informaflii în oricare din-
tre cele trei planuri anatomice ortogonale. IRM poate
evidenflia extensia tumoralæ venoasæ færæ a fi necesaræ
administrarea i.v. de substanflæ de contrast paramag-
neticæ [5]. Prin utilizarea secvenfllor T2 FSE si 3D FSPGR
cu Gd-DTPA, IRM poate diferenflia, deasemenea, trom-
busul cruoric de trombusul tumoral, astfel de informa-
flii neputând fi obflinute prin alte metode imagistice [6].
Pentru o diagnosticare imagisticæ extrem de precisæ se
poate folosi 3D angio-RM, dar costul øi accesul la inves-
tigaflie ræmân obstacole pentru utilizarea acesteia pe
scaræ largæ.

În studiul nostru IRM a detectat tromboza tumoralæ
în vena cavæ inferioaræ øi a precizat cu exactitate extre-
mitatea superioaræ a trombusului în toate aceste ca-

Cazul 1. P.S. 54 ani. Tumoræ renalæ dreaptæ. Trombozæ de venæ renalæ 
dreaptæ øi venæ cavæ inferioaræ în porfliunea sa subdiafragmaticæ. (T3b)

Cazul 2. D.N. 57 ani. Tumoræ renalæ dreaptæ cu tromb tumoral în vena renalæ øi vena
cavæ inferioaræ inclusiv în porfliunea supradiafragmaticæ, procident în atriul drept. (T3c)

Cazul 4. T.C.. 62 ani. Tumoræ renalæ
dreaptæ. Trombozæ de venæ renalæ
dreaptæ øi venæ cavæ inferioaræ în
porfliunea subdiafragmaticæ. (T3b)

Cazul 5. P.I. 56 ani. Tumoræ renalæ stângæ. Trombozæ de venæ renalæ stângæ extinsæ
cranial pe vena cavæ inferioaræ færæ sæ depæøeascæ planul cupolei frenice. (T3b)

Cazul 3. E.M. 58 ani. Tumoræ renalæ
dreaptæ. Trombozæ de venæ renalæ 
dreaptæ øi venæ cavæ inferioaræ în
porfliunea subdiafragmaticæ. (T3b)
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tatate la cazurile care prezintæ extensie tumoralæ izo-
latæ la nivelul ramurilor segmentare ale venei renale. La
aceøti pacienfli trombusul tumoral a fost evidenfliat
doar la examenul anatomopatologic.

Concluzii
IRM este o examinare imagisticæ de referinflæ în de-

tectarea prezenflei, caracterizarea naturii procesului
trombotic precum øi în aprecierea nivelului superior al
trombusului tumoral în carcinomul renal cu celule cla-
re, limitele metodei fiind constatate în cazurile care
prezintæ extensie tumoralæ izolatæ la nivelul ramurilor
segmentare ale venei renale. Spre deosebire de alte
metode imagistice, IRM poate diferenflia corect trom-
busul tumoral de cel cruoric.

IRM permite afirmarea prezentei unui tromb tumo-
ral in vena renalæ øi/sau VCI chiar in absenfla utilizærii
substanflei de contrast paramagnetice.

IRM este, deasemenea, o tehnicæ sensibilæ pentru de-
tectarea invaziei peretelui vascular øi oferæ informaflii
preoperatorii importante pentru planificarea chirurgicalæ.

Utilizarea IRM în imagistica renalæ este indicatæ la

cazurile la care ultrasonografia sau CT sunt neconclu-
dente în aprecierea extensiei tumorale în VCI precum øi
la pacienflii la care substanfla de contrast iodatæ este
contraindicatæ.
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Rezumat

Obiectivul lucrærii: Lucrarea iøi propune sæ prezinte performanflele si limitele imagisticii prin rezonanflæ magneticæ
(IRM) în detectarea si caracterizarea extensiei venoase tumorale la pacienflii cu carcinom renal cu celule clare (CRC)
precum øi în aprecierea rezecabilitæflii acesteia, în vederea selectærii celei mai potrivite tehnici chirurgicale.
Material øi metodæ: Studiu retrospectiv realizat pe un numær de 39 de pacienfli (29 barbafli øi 10 femei; intervalul de
vârsta 41-83 ani; vârsta medie 58,7) care au fost supuøi tratamentului chirurgical in Centrul de Chirurgie Urologicæ,
Dializæ øi Transplant Renal Fundeni, în perioada 01 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2009 pentru carcinom renal cu
celule clare, la care examenul anatomopatologic a evidenfliat prezenfla extensiei venoase tumorale la nivelul venei
renale øi/sau venei cave inferioare øi care au efectuat preoperator IRM cu substanflæ de contrast. Imaginile obflinute
prin evaluarea IRM au fost analizate pentru identificarea prezenflei trombusului tumoral, precizarea localizærii sale
(inclusiv extensia în vena renalæ contralateralæ sau în venele hepatice), aderarea de peretele vascular sau invazia
acestuia øi stadializarea tumorii. Rezultatele IRM au avut drept termen de comparaflie datele intraoperatorii si
examenul histopatologic.
Rezultate øi discuflii: 28 pacienfli (71,7%) au avut CRC pe partea dreaptæ øi 11 pacienfli (28,3%) pe partea stângæ.
Rezultatele clinice øi histopatologice, conform clasificærii TNM, clasificæ lotul studiat dupæ cum urmeazæ: 34 pacienfli
cu carcinoame renale cu celule clare (87,1%) în stadiul T3b si 5 pacienfli (12,9%) în stadiul T3c . IRM a diagnosticat cu
precizie extensia tumoralæ venoasæ la 36 pacienfli (92,3%). La tofli cei 3 pacienfli (7,7%) la care IRM nu a evidenfliat
prezenfla trombusului tumoral, examenul anatomopatologic a arætat prezenfla acestuia la nivelul ramurilor
segmentare ale venei renale.
Concluzii: IRM este o examinare imagisticæ de referinflæ în detectarea prezenflei, caracterizarea naturii procesului
trombotic precum øi în aprecierea nivelului superior al trombusului în carcinomul renal cu celule clare, limitele
metodei fiind constatate la cazurile care prezintæ extensie tumoralæ izolatæ la nivelul ramurilor segmentare ale venei
renale. Este, deasemenea, o tehnicæ sensibilæ pentru detectarea invaziei peretelui vascular øi oferæ informaflii
preoperatorii importante pentru planificarea chirurgicalæ.

Cuvinte cheie: carcinom renal cu celule clare, trombozæ venoasæ, IRM


