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Date din istoria cancerului renal

V. Tode, I. Poinæreanu, I. Tode
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De la Pierre François Rayer (1793-1867) avem
primele descrieri sistematizate asupra tumorilor renale. 

În tratatul sæu despre bolile rinichiului, publicat în-
tre 1839 RAYER, a introdus prima clasificare a tumorilor
de rinichi, împærflindu-le în tumori encefaloide - cele
mai frecvente - øi forme mai rare cum ar fi fongush he-
matod øi tumori sclerotice. El descrie, de asemenea
pentru prima oaræ, metastazele pulmonare øi posibili-
tatea extensiei tumorale în venæ renalæ øi în vena cavæ
inferioaræ. 

De la Rayer avem prima descriere detaliatæ a tumo-
rii, care se va numi ulterior tumora Wilms. El a descris
cazul unui tânær de 18 ani care prezenta o tumoræ cu
progresie rapidæ în rinichiul stâng, urmatæ 6 luni mai
târziu de o masæ similaræ de partea dreaptæ. 

Descrierea cancerului renal de cætre Rayer a ræmas
la nivel macroscopic. Pentru a înflelege într-un mod cât
mai precis etiologia øi originea tumorilor de rinichi a
trebuit sæ-l aøteptæm pe Robin care în 1855 avanseazæ
teoria conform cæreia cancerul renal are la originea sa
proliferarea epiteliului tubilor renali, proliferare iniflial
benignæ, care apoi suferæ o degenerare malignæ.
Aceastæ teorie a fost respinsæ de Sturm în 1875; el aratæ
cæ neoplasmul ia naøtere iniflial la nivelul unor forma-

fliuni adenomatoase benigne care se transformæ ulte-
rior în tumori maligne. Teoria va fi abandonatæ mai târ-
ziu în favoarea unei malignitæfli de la început recunos-
cute.

Paradoxal, numele celui care s-a înøelat privitor la
natura etiologicæ a cancerului renal ræmâne øi astæzi
legat de tumoræ. În 1883, Paul Grawitz observæ mici
adenoame gælbui în rinichi pe care le considera pre-
cursoarele tumorilor maligne. Se constatæ  o similitu-
dine în structura acestor adenoame cu flesutul suprare-
nalian øi se consideræ cæ ar proveni din resturi suprare-
naliene aberante, acestea cæpætând numele de
hipernefroame denumire datæ de cætre Lubarsh Otto în
1894. 

Teoria lui Grawitz a avut o popularitate considera-
bilæ øi a trebuit sæ aøteptæm lucrærile lui Sudeck în 1894,
Albarran øi Imbert pentru a corecta la timp inexactitæ-
flile øi a reveni la ideea ca originea tumorilor renale se
gæseøte în celulele renale.

Prin urmare, numele de „tumori Grawitz“ sau hiper-
nefrom încæ în vigoare pentru a indica adenocarci-
nomul de rinichi este complet inadecvat øi trebuie sæ
fie înlocuit cu termenul anatomo-patologic „adenocar-
cinom renal“. 
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Motto: 
„Cine controleazæ prezentul, 

controleazæ trecutul øi cine controleazæ 
trecutul, controleazæ viitorul” 

GEORGE ORWELL
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ll Pe plan clinic, caracteristicile descrise de Rayer în
1841 au ræmas practic nemodificate în decursul multor
ani pânæ la apariflia explorærilor radiologice. De semna-
lat cæ în 1737, Jean-Louis Petit a remarcat asocierea
varicocelului cu tumorile care obturau vena sperma-
ticæ. În 1881, Felix Guyon a descris existenfla unui vari-
cocel recent aparut pe partea stângæ ca semn al unui
cancer renal. 

Semnele generale ale tumorilor rinichiului au fost
recunoscute la sfârøitul secolului al XIX-lea. Febra care
le acompaniazæ a fost observatæ de cætre Stetter în
1887 øi de Israel în 1911; ultimul nota cæ febra scade
dupæ nefrectomie, dar revine odatæ cu dezvoltarea de
metastazelor.

Policitemia secundaræ în cancerului de rinichilor nu
a fost observatæ decât mult mai târziu, în 1929, de cætre
BLIS. 

Færæ a fline seama de subtilitæflile examenului fizic,
diagnosticul de cancer renal a suferit o veritabilæ
schimbare o datæ cu dezvoltarea pielografiei retrogra-
de la început øi ulterior a urografiei. 

A trebuit sæ aøteptæm mult ca dupæ Al Doilea Ræzboi
Mondial, arteriografia sæ intre în domeniul investiga-
fliilor clasice øi sæ permitæ, în cazurile când existæ dubii,
stabilirea uøoaræ a diagnosticul diferenflial cu chisturile
renale. Puncflia transcutanatæ a chisturilor, urmatæ de
injectarea substanflei de contrast pentru vizualizarea
cavitæflilor chistice, a fost popularizatæ de Lindblom în
1946, tehnicæ ce a fost folositæ mulfli ani. Astæzi, tomo-
densiometria, ecografia, rezonanfla magneticæ nuclea-
ræ, nefroscintiografia au fæcut-o inutilæ. 

În 1876 øi în 1877 Theodor Kocher a efectuat prime-
le douæ nefrectomii pentru cancer, pe cale trans-
peritonealæ. Cei doi bolnavi au murit prin peritonitæ. În
continuare, tehnica s-a ameliorat, prognosticul deve-
nind mai bun, dar mortalitatea a ræmas prohibitivæ.
Aceastæ chirurgie a fost foarte grea din cauza posibi-
litæflilor precare de anestezie øi de resuscitare. 

Primele rezultate ale nefrectomiei pentru cancer au
fost publicate de Dickinson în 1882. El a adunat 11 ob-
servaflii: 6 pacienfli au decedat, 5 au supraviefluit, din
care 2 au fost încæ în viaflæ, doi ani mai târziu. Særæcia re-
zultatelor constituia o frânæ serioasæ pânæ când
Grégoire, în 1905, a propus o intervenflie chirurgicalæ
mai radicalæ: eliminarea în bloc a rinichiului tumoral cu
fascia øi græsimea perirenalæ, precum øi a ganglionilor
limfatici øi a glandei suprarenale recomandærile sale
fiind urmate de cætre Stevans în 1923 øi de cætre Beare
øi Mac Donald (1941) care au demonstrat invazia
capsulei în 70% din cancere. Ei au insistat asupra im-

portanflei extirpærii rinichiul în bloc, împreunæ cu flesu-
turile care îl înconjoaræ. 

Progresele în anestezie øi resuscitare au permis ne-
frectomia printr-un abord larg toraco-abdominal. În
1929, Gudd øi Hand au preconizat deja ligaturarea
primaræ a pedicului renal. 

Nefrectomiile parfliale pentru tumori au fost rea-
lizate în 1896 de cætre Oscar Bloch øi în 1902 de cætre
Berkeley Moynihan, dar ele erau bineînfleles  rezervate
cancerului pe rinichi unic sau tumorilor bilaterale. 

Nefrectomiile parfliale au beneficiat mai târziu de
progresele realizate de chirurgia intra-renalæ, de hipo-
termie øi de chirurgia extracorporalæ (by-pass). 

Chirurgia metastazelor a început dintr-o întâm-
plare! Bland-Sutton in anul 1912 a extirpat  la un paci-
ent extremitatea distalæ a humerusului pentru o tumo-
ræ la care s-a gândit a fi un melanom. La necropsia fæcu-
tæ øase ani mai târziu, cancerul rinichiului a arætat ace-
leaøi caracteristici histologice ca øi leziunea osoasæ hu-
meralæ. Barney øi Churchill în 1939 au rezecat metasta-
zele pulmonare ale unui cancer renal la un pacient care
a ræmas în viaflæ încæ øase ani.  Bumpus (1928) øi Ljung-
gren (1959), au ajuns la concluzia, pe care au comuni-
cat-o, cæ metastazele pot regresa în urma exciziei tu-
morii primare. 

Dupæ prima descriere a lui Rayer, tumorile renale
ale copilului au fost studiate cu mai multæ precizie, mai
întâi de cætre Eberth în 1872 øi apoi de cætre Wilms, în
1882. Acesta din urmæ dæ numele sæu tumorii pe care a
descris-o øtiinflific sub numele de nefroblastom. 

În 1877, Leeds øi Jessop opereazæ pentru prima
oaræ cu succes un neoplasm, la un copil. Din nefericire,
fetifla cu vârsta de 2 ani a murit de o recidivæ, doi ani
mai târziu. În continuare, mortalitatea înspæimântætoa-
re øi prognosticul general foarte ræu au fæcut ca mulfli
chirurgi sæ considere cæ nefrectomia nu este potrivitæ
în tratamentul nefroblastoamelor. Pe 16 cazuri comu-
nicate de cætre Cross în 1885, mortalitatea era de 56%,
øi la 7 pacienfli care au supraviefluit operafliei, unul sin-
gur era încæ în viaflæ cu o recidivæ 4 luni mai târziu!…
Ceilalfli erau tofli morfli prin metastaze; deøi mortalitatea
operatorie a diminuat în urmætorii 20 de ani care au ur-
mat, rezultatele pe termen lung au fost încæ foarte rele.
În 1909, Garceau raporteazæ cæ numai 2% din 200 de
copii operafli au ræmas în viaflæ dupæ trei ani. De
asemenea, mai târziu, în 1940, Deming fæcea urmætoa-
rea remarcæ „vindecarea unei tumori Wilms este un
fapt accidental, în cele mai bune cazuri, între 2 øi 10%“.
Aceste rezultate deprimante au fost din fericire redre-
sate în mod spectacular dupæ un sfert de secol, fæcând
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llca tratamentul nefroblastomului sæ fie astæzi urmat de
72% vindecæri øi mai mult de 40% pentru pacienflii
operafli, cu metastaze. 

Progresele au trecut prin trei stadii succesive. În
primul rând, generalizarea urografiei, care a permis un
diagnostic øi o intervenflie în stadiul precoce, permiflân-
du-i lui Ladd din Boston, sæ obflinæ 32% supraviefluire
prelungitæ printr-o intervenflie chirurgicalæ precoce.
Radioterapia a ameliorat rezultatele încurajatoare, iar
în 1950, Ladd din Boston a putut  raporta  47,3% de
vindecæri.

A trebuit sæ aøteptæm apariflia chimioterapiei øi în
special a actinomicinei D pentru a vedea, graflie unui
aport multidisciplinar asociind chirurgia, radioterapia
øi chimioterapia, rezultatele spectaculare pe care le
cunoaøtem astæzi. 

În a doua jumætate a secolului al XIX-lea o pleiadæ
de urologi români formafli la Paris øi Viena s-au impus
prin lucræri de mare rezonanflæ continentalæ consfiin-
flind ideea pe care unii intenflionat o uitæ cæ urologia ro-
mâneascæ a fost de la începutul începutului urologiei
europeanæ.

Astfel în 1858 Nicolae Turnescu fæcea amputaflii
pentru cancer penian, uretrotomii pentru calculi im-
pactafli øi publicæ în limba francezæ lucræri despre gan-
grenele scrotale.

Constantin Severeanu efectua intervenflii pentru
flegmoanele perinefretice øi litiazæ urinaræ iar Ernest
Juvara se înscrie în 1898 ca autorul unei tehnici de su-
turæ a vezicii urinare prin imbricare ce permite neutili-
zarea sondei.

Chirurgia rinichiului începe prin activitatea lui
A.Leonte øi G.Assaky.

În 1890 George Assaky care øi-a facut studiile la Pa-
ris a fost cel dintâi român care a realizat o nefrectomia
(prima nefrectomie din România a fost efectuatæ de
J.Brandt la Cluj în 1872) urmat în acelaøi an de A. Leon-
te øi a publicat primul curs de urologie în care a descris
tehnica nefrectomiei nefropexiei øi a taliei transperi-
toneale pentru abordul renal.

George Assaky a demonstrat un interes special
pentru patologia aparatului urogenital øi în cadrul in-
stitutului pe care îl conducea a introdus primul curs
liber de chirurgie urologicæ.

Dimitrie Gerota, în 1893, a descris fasciile perire-
nale, imortalizându-øi numele în tratatele internaflio-
nale.

Ernest Juvara cu evidærile ganglionare retroperito-
neale în 1895, dar øi Racoviceanu øi Bælæcescu sunt alte
exemple de pionieri ai urologiei româneøti.

Thoma Ionescu, gloria chirurgiei româneøti, nu pu-
tea ræmâne færæ preocupæri urologice. Tehnica perso-
nalæ de cistolitotomie, limfadenectomiile pelvine ra-
dicale, procedeul de nefropexie care-i poartæ numele,
studiul extensiv asupra nefrectomiilor pentru cancer
sunt contribuflii valoroase aduse urologiei noastre
moderne.

În 1905 Nicolae Florescu, imediat dupæ Carell øi
Ullman, a publicat la Viena articolul „Recherches sur la
transplantation du rein”, fiind considerat un precursor
al transplantærii renale clinice.

Teza lui Petre Herescu, intern la Albarran, Delbet øi
Guyon, intitulatæ „De l’intervention chirurgical dans les
tumerurs malignes du rein”, a primit premiul CIVIALE al
Academiei de Medicinæ Francezæ.

Nicolae Hortolomei afirma „chirurgia se face færæ
sânge, færæ brutalitate, în timpi operatori bine coordo-
nafli øi respectând planurile anatomice“. Lucrærile sale
în domeniul urologiei sunt deosebit de valoroase, mar-
când o etapæ de dezvoltare a disciplinei de urologie în
flara noastræ. Din øcoala de urologie de la Bucureøti a
profesorului Hortolomei s-au ridicat Th. Burghele, Ghe.
Olænescu, I. JUvara, T. Ghiflulescu, Dan Setlacec, D.
Gerota, M. Stæncescu, I. Buøu, I. Enescu, T. Øtefænescu øi
alflii. Sub redacflia lui N. Hortolomei au apærut volumele
de patologie chirurgicalæ în care volumul V cuprindea
urologia sub redacflia lui Ghe. Olænescu.

Theodor Burghele a ræmas cea mai mare personali-
tate a urologiei româneøti a secolului XX. El a umplut
prea mult etapa pe care, de fapt, a creeat-o pentru a
læsa loc altcuiva pe acelaøi podium.

La 17.02.1947, în amfiteatrul mare al Facultæflii de
Medicinæ Carol Davila din Bucureøti, øi-a flinut cursul
inaugural de professor, având ca subiect “Orientæri øi
tendinfli noi în urologie”. El a fost cel care, în flara noas-
træ, a trecut de la adenomectomia în doi timpi cu meøæ
la operaflia cu vezicæ închisæ, cel care a fæcut prima pie-
loplastie, prima enterocistoplastie, campionul cistec-
tomiei totale, al operafliilor anti-incontinenflæ la bærbat.
Nefrectomia prin abord lombo-abdominal în tuber-
culoza urinaræ, a realizat toate condifliile pentru trans-
plantul renal. Burghele a adæugat juræmântului lui Hi-
pocrat „Jur cæ mæ voi instrui în tot timpul vieflii”, consi-
derând cæ træsætura fundamental de inteligenflæ a unui
medic este aceastæ sete de a se reînnoi. Sub redacflia
lui, în 1972, a apærut o nouæ ediflie de patologie chirur-
gicalæ, în care volumul VI care cuprindea 953 de pagini
era dedicat urologiei. A fost fascinat de istoria Franflei øi
de „Cæpcæunul Europei”, Împaratul Napoleon, cu care
avea multe træsæturi comune. Îi plæcea uneori sæ spunæ
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ll colaboratorilor sæi „Voi mormæifli în spatele meu, dar
mæ urmafli. Aøa fæceau øi generalii lui Napoleon”. 

Eugen Proca a realizat primele homotransplanturi
renale la om. De numele lui sunt legate extirparea unor
tumori gigante a rinichiului drept cu invazie în vena
cavæ inferioaræ, cu trombozæ intraluminalæ plonjantæ în
atriul drept sub protecflia circulafliei extracorporeale.
Profesorul Eugen Proca, marcantæ personalitate a
urologiei româneøti contemporane, a fost formator de
øcoalæ având numeroøi elevi în specialitate, fiind
considerat pærintele urologiei moderne în România. 

Petru Drægan a fost unul dintre pionierii transplan-
tului renal în România, efectuând în martie 1980 primul
transplant renal cu donor viu la Timiøoara, de la tatæ la
fiu. Mai apoi, la 25 mai 1981, a efectuat primele trans-
planturi renale cu rinichi prelevat de la donatori în
moarte cerebralæ.

Clinica de urologie din Timiøoara a progresat prin
executarea de intervenflii chirurgicale oncologice com-
plexe, dintre care amintim abordul venei cave în tumo-
rile renale voluminoase cu trombi vasculari (Viorel
Bucuraø).

Ioanel Sinescu este autorul recoltærii rinichilor pen-
tru transplant în cadrul recoltærii multiorgan de la do-
natori aflafli în moarte cerebralæ, efectuând în premieræ
naflionala transplante cu rinichi de la cadavru la recep-
tori pedriatici øi la receptori diabetici. Are cea mai mare
statisticæ româneascæ de transplantafli, conducând cel

mai important institut de transplant renal din Romania.
Preocupærile sale profesionale s-au extins asupra tu-
morilor renale, cu extensie cavocardiacæ, a operafliilor
conservatoare pentru tumorile renale, cistoplastiilor de
substituflie dupæ cistectomiile radicale, limfodisecfliile
retroperitoneale pentru tumorile testiculare, prosta-
tectomii radicale, operaflii reconstructive pentru tractul
urinar superior øi inferior, urologia pedriaticæ, endouro-
logia, tumorile suprarenaliene, tratamente adjuvante
în cancerele vezicale, prostatice øi tumorilor renale de
tip Wilms etc. 

În 2011 a apærut monografia cancerul renal cu ex-
tensie venoasæ având ca autori I. Sinescu, C. Gîngu øi C.
Surcel.

Procedeele moderne de tratament asupra canceru-
lui rinichiului inclusiv laparoscopia øi robotica introdu-
se la noi în flaræ de profesorul Ioan Coman sunt însuøite
de tot mai multe centre de urologie din România. Ti-
nerii specialiøti øcolifli în flaræ øi stræinætate se înregi-
menteazæ alæturi de cei mai buni specialiøti din Europa
øi din lume.

Trecerea succintæ în revistæ a câtorva date asupra
istoriei cancerului renal demonstreazæ succesele extra-
ordinare obflinute de urologi în tratamentul unei
afecfliuni maligne care pune probleme în diagnostic
din cauza tabloului simptomatic polimorf, nu rareori
greu de interpretat, dar mai ales de tratament care tre-
buie sæ fie de înalt profesionalism øi tehnicitate. 


