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چکیده
زمینه و هدف :هدف از مطالعه حاضر بررسی نتایج درمانی و بقاء بیماران مبتال بهه کارسهینوم سهلول کلیهوی ()Renal Cell Carcinoma - RCC
تحت درمان با خارج سازی تومور بدون کنترل شریانی میباشد.
روش کار :در این مطالعه بررسی موارد ،کلیه بیماران مبتال به  RCC-T1که در سالهای  1383تا  1393در بیمارستان هاشمی نژاد تهران تحهت جراحهی
خارج سازی تومور بدون کنترل شریانی قرار گرفتهاند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند وارد مطالعه گردیدند .معیارهای خروج شامل وجود  RCCمهولتی
فوکال ،وجود توده سین کرونوس در بیماران ،اثبات وجود لنف نود مثبت قبل یا حین جراحی و رادیکال نفرکتومی قبلی به علهت  RCCبهوده اسهت .از 134
بیمار تحت پارشیل نفرکتومی تومور  )T1b ،T1a( T1مورد بررسی قرار گرفتهه 9 ،بیمهار فهالوا را تکمیهل نکهرده و  10بیمهار بها تشهخیص پاتولوژیهک
انکوسیتوم و انژیومیولیپوم از مطالعه خارج شدند .در نهایت  115بیمار با تشخیص بر مبنای پاتولوژی  RCCکلیه تحهت خهارج سهازی تومهور بهدون کنتهرل
شریانی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها :در این مطالعه 115 ،بیمار با تشخیص قطعی  RCCبر اساس پاتولوژی بررسی شدند که  70مورد ( )60/9%مذکر و  45نفر ( )39/1%مونث بودنهد.
سن بیماران از  20تا  75سال متغیر بوده و میانگین آن  51/28سال بوده است .میزان بقا کلی در مطالعه حاضر سه ساله  %97و پنج سهاله  %89بهوده اسهت.
همچنین میزان بقا اختصاصی سرطان در مطالعه حاضر سه ساله  %100و پنج ساله  %95بوده است .بیمارانی که عود داشتهاند  2مورد مونث و  2مهورد مهذکر
بودهاند .که عود بیماری با جنسیت ارتباط معنیداری نداشته است ( .)p=0/511همچنین بیماران عود کرده  2مورد کلیه چپ و  2مورد کلیه راست بهوده انهد و
تفاوت اماری معنی داری مشاهده نشد ( .)p=0/643هر  4بیمار عود کرده پهاتولوژی  T1bداشهته انهد کهه تفهاوت معنهی داری مشهاهده شهد (.)p=0/026
همچنین بیماران عود کرده گرید  2به باال داشتهاند و در بیماران با گرید  1عود بیماری مشاهده نشد ( .)p>0/001تفاوت معنیداری میان سرعت فیلتراسیون
گلومرولی ( )Glomerular Filtration Rate-GFRقبل و  3ماه بعد از عمل مشاهده نشد ( .)p=0/802حاشیهها و بیوپسی از بسهتر تومهور در همهه
موارد منفی بود.
نتیجهگیری :انجام  Non clamping SEدر بیماران با توده  T1کلیه نتایج انکولوژیک مشابه با پارشیل نفرکتومی دارد .در این مطالعهه عهود در مهوارد
 T1bباالتر بود که به نظر میرسد در تعیهین روش درمهانی در تومورههای  T1 bبایهد از معیارههای جهام تهری و پیگیهری دقیهق اسهتفاده کهردNon .
 clamping SEبا حفظ عملکرد کلیه گزینه مناسبی در درمان تومورهای  T1میباشد و منجر به عوارض بیشتری به دنبال جراحی نشده و مهیتوانهد بهه
صورت گستردهتری به کار گرفته شود.
کلیدواژهها :کارسینوم سلول کلیوی ،خارج سازی تومور بدون کنترل شریانی ،بقا.

مقدمه
کارسیییی سلو سیییییل( کی ییییل Renal Cell
 )Carcinoma - RCCحییی  2-3%از تمیییاو

سییانا ها بزرگسییا را شییا یشییل
سل ن تل لر ر س ستم جیار ا رار یباشی
هه اخ ا 2%افزایش ر با ز RCC
 .)2 1ر
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بیماران مبتال به کارسینوم سلول کلیوی
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روش کار
انتخاب بیماران :ر این طالعه بارسیی یلار
 )Case seriesکی ه ب مارا بیتم بیه RCC-T1
کییه ر سییا(ها  1383تییا  1393ر ب مارسییتا
هاشمی نژا تتاا تح هااحی خارجساز سا ه
کستا( شایانی نال کی ه قاار گافتهان
تل لر ب
ع ارها ر به طالعه را اشتس ار طالعه
هییل RCC
گا ی ن ی  .ع ارهییا خییا ج شییا
ییللتی فلکییا( هییل تییل ه س ی ن کا نییلد ر
ب مارا ایبات هل لسف نل ثب قب ییا حی ن
هااحی را یکا( نفاکتل ی قبیی بیه تیی RCC
بل ه اس  .از  134ب مار تح پارشی نفاکتیل ی
تل لر  )T1a, T1b T1لر بارسی قاار گافته 9
ب مییار فییاللا را تکم یی نکییا ه  10ب مییار بییا
تش ص پاتلللژیک انکلسی تلو انژیل لل ویلو از
طالعییه خییارج ش ی ن  .ر نتای ی  115ب مییار بییا
تش ص با بسا پاتلللژ  RCCکی ه تح non
 hilar clamping SEلر بارسی قاار گافتس .
تکنیککج ارا ککی :تکس یک هااح یی ب یه ییلرت
کم ییو تا ق یی بییا
 Simple enucleationب ی
اپییا ر رتا پایتلنئییا( ر پلزیشیین فمنییک بییا
ن ه  11انجاو شی  .ابتی ا ب میارا
انسزیل با
ه راته ش ه سو باا  safetyهااحی پ یک
بیا یسکشین هی مر اکسیولز  Vessel loopر
کم و سی
ایا فشار ب
ری ب
شایا
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رخ ا ه کییه تییی ف افییزایش تشیی ص ییلار
تم ی بیل ه
للکال زه  RCCیباش که بی
ح ن تصلیابا ار ش صش هان .)4 3
استفا ه از سلنلگاافی سیتیاسیکن سجیا بیه
تش ص اتفاقی ز هسگاو تل ههیا کی یل ر
رگ یا
 stageها پای ن ان ازه کلچک بی
تاسیتاز شی ه اسی  .)5ب میارا بیا
لسف نیل
تل هها کی یل کلچیک هتی هااحیی حفی
نفییا هییا )Nephron sparing surgery-NSS
ساسب یباشس  .طالعات تیفیی نشیا ا نی
ب مییارا تحیی  NSSر قایسییه بییا را یکییا(
نفاکتل ی بقاء  10 5ساله یکسا ارن .)6
باخی طالعات انجاو ش ه ر سیا(ها 1980
 1990نشا ا نی کیه نتیایج انجیاو خارجسیاز
کا تل لر هت تل هها کلچک کی ل ر تل
بقاء ب مارا شیابه نفاکتیل ی را یکیا( ر ایین
ب مییارا بییل ه اس ی  .)7-9ر طالعییه Carini
همکییارا ر تل لرهییا  4تییا  7سییانتی تا ن ییز
 Simple enucleationنتایجی شیابه بیا را یکیا(
 .)10ر طالعیه Dash
نفاکتل ی اشته اسی
همکییارا تفییا تی یا بقییا اختصا ییی سییانا
 )Cancer specific survivalر انجییاو را یکییا(
نفاکتل ی پارش نفاکتل ی ر تل لرها  4تیا
 7سانتی تا شاه ه نش تمیکا ب مارا تحی
پارش نفاکتل ی بتتا بل ه اس  .)11تمتاین
فاکتلر ر حف تمیکا کی یه پی از نفاکتیل ی
پارش حف پارانش م کی ه ر ح اکثا مکین
کاهش ت ایسیکمی  Warmحی ن تمی اسی
 .)12ر ییلرت ایسییکمی  Warmب شییتا از 30
ق قه اف ب شتا ر تمیکا کی یه رخ ی هی
.)13
ر طالعه  Atilganهمکارا ر بارسی تیثی ا
 Non hilar clampingبیا تمیکیا کی یه پی از
پارش نفاکتل ی تفا تی ا کیاات س ن GFR
قب از تم سه یاه پی از تمی ر یی نشی
 .)14فس ب ایجا ش ه به تی ایسیکمی کی یل
ب نبا( انجاو کستیا( شیایانی )Hilar Clamping
تی ا یی فس ب حا کی ل ر این ب مارا اس
 )15کییه را یکا(هییا فزا اکسیی ژ سجییا بییه
ی یاتلرها التتیابی ایجیا
اس ز فزا ش

نکا ز یشیل  .)16نبی طالعیه
فپلپتلزی
 Wszolekهمکیارا پارشی نفاکتیل ی بی
گافتن کستیا( شیایانی نیال کی یه ر تل لرهیا
اقمار کی یه نتیایج شیابتی ر کستیا( سیانا
ر  GFRا ل ه تفیا تی بیا گیا ه همیااه بیا
ارن
کستا( شایانی نال کی ه ن اشتس ا ا یزا GFR
راز ت با تا بل .)17
با تلهه به ا کا حف تمیکا کی ه ر ب میارا
بییا تل ههییا کلچییکتا از  7سییانتی تا کی یه
نتایج بتتا ت و گافتن کستا( شایانی از نال کی یه
ر با خی طالعات ر طالعیه حاریا بیه بارسیی
کستیا(
نتایج انجاو خارجساز سا ه تل لر بی
شایانی ر ب مارا با تل لر کی ه  T1پا اخته ش .

بارسی نتایج ر انی بقاء ...Non-hilar clamping simple enucleation
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یافتهها
ر این طالعه  115ب میار بیا تشی ص قطعیی
 RCCبا اساد پیاتلللژ بارسیی شی ن کیه 70
ییلر  )60/9%ییذکا  45نفییا  )39/1%لن ی
بل ن  .سن ب مارا از  20تا  75سا( تغ ا بیل ه
انگ ن ف  51/28سیا( بیل ه اسی  4 .یلر از
ب مارا  )3/48%تک کی ه بل ن  .یزا پ گ یا
ب مارا از  12تا  95اه تغ ا بل ه اسی کیه بیه
نلر تلسط  34/93اه  )SD=20/93بل ه اس .
 61ییلر  RCCکی ییه چییو  54 )%53نفییا
 RCC )%47کی ه راس اشیتس  46 .نفیا )%40
به لرت اتفاقی  7نفا  )6/1%هماچلر Gross
کا سییکلپ ک 59
 3نفییا  )2/6%همییاچلر
نفیییا  )51/3%ر فمنیییک اشیییتس  .هییی ( 1
لگااف ک را نشا ی ه .
تغ اها
ر بارسییی  Stageب مییار  61ب مییار )%53
 47 PT1aب مییییار  6 PT1b )40/8%ب مییییار
 PT3a )6/2%بل ن  .ر بارسیی  Furhmanگایی
تل لر گای  1هف لر  )6/1%گای  2ن ز 89
لر  )77/4%گای  3ر  17لر  )14/8%گای
 4ر  2ب مار  )1/7%شاه ه ش  .ه ( گای
را با اساد احیه ب مار ه ( سه پاتلللژ را
با اساد احیه ب مار نشا ی هس .
 9ب مار ح ن تم ن از به تعب ه  DJاشیتس 4
ب مار  )3/4%تح تاانسف لژ  Packed cellح ن
تم قاار گافتهان  1 .ب مار  )0/8%چار urinary
 leakageنل نی با ر ا انت ار حفی ر
تعب ه  DJبا س ستلسکل ر ر ز  14پ از تم
گذش  6ر ز بتبل یاف  .تلارض ا یی ن از به
 reoperationبه ل ل ک ا رار یا خیلنایز ر
ه چک او از ب مارا شاه ه نش  4 .ب مار )3/4%
چار تل ب مار شی ن  3 .نفیا للکیا(  1نفیا
تاستاز) که تل للکا( ر  2ب مار ر ح تل یلر
قبیی  1ب مار ر قسم یگیا از کی یه بیل 2.
ب مار  )1/7%فلت ش ن که ییک یلر ر ز سیه
تییل للکییا( یگییا ب یه تی ی
تاسییتاز ب ی
انفارکتلد قیبی بل  .ز ا تیل ب میارا از  30تیا
 54اه تغ ا بل  .لر تاستاز با رگ ییییییییا
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تعب ه ش  .سو کوسیل( کی یه بیه فا ییه چسی
ی متا از تل ه به لرت پ اا لنی به سم سل
کوسل( انسزیل ا ه شی  .بیاا ایجیا هملسیتاز
پارانش م کی ه ر اناال ناح ه رزکشن بیه سی یه
سبابه سی کمیک هیااح تحی
انگش شس
کمواشیین ی ا و قییاار گاف ی  .سییو تل ییلر بییا
Rim
شییار ب ی
یسکشیین تاک ب یی بمن ی
پارانشیی م نا ییا( انییاال تل ییلر بییا اسییتفا ه از
 Cleavage planeنب عییی بیی ن سل کوسییل(
پارانش م نا ا( انلکیئه گا ی  .بع از خا ج تل یلر
سطح بسیتا تل یلر از ن یا احتمیا( انف یتااسی ل
تل لر لر بارسی قیاار گافی  .ب لپسیی از بسیتا
تل لر انجیاو شی  .ییاتا ی بسیتا تل یلر یلرت
گاف ی  .ر ییلرت شییک بییه بییاز ش ی س سییتم
کال س ی ی یا فس ی ب لر ی  DJشییماره  4.8بییا
انسزیل چسی ی متیا بیا ر حالیب فلقیانی
تعب ه ش .
پیگیری بیماران :پ گ ا شا فز ایش هیا
خلنی شا سطح کاات س ن فز ایش کا خل
تستتا تمیکا کبی ) گاافیی قفسیه سی سه
سیتیاسکن شکم لگن یا سلنل گاافی ها  6یاه
تا یک سا( سو سا نه بل ه اس .
آنالیز دادهها :فنال ز ف ار ا ههیا گیا ف ر
ش ه با اسیتفا ه از ناوافیزار ف یار V.22PASW
انجاو ش  .ر فنال ز تل فی از یانگ ن انحیاال
از ع ار هت ا ه هیا کمیی ر ی فاا انیی
ر فنیال ز
هت ا ه هیا ک فیی اسیتفا ه شی
تحی یی از  Chi square T-testهت تحی ی ا ه
ها استفا ه گا ی  .هت فنال ز بقاء از Life tables
 Cox regression Kaplan Mayerاسییتفا ه
ش ی سییطح عسییی ار کمتییا از  0/05ر ن ییا
گافته ش .
هت طالعه حارا هزیسه ا به ب مارا تحم
نش ب مارا با انمع کافی ار ناح ش ه از فنتا
ر یلرت تی و
ررای نا ه کتبی اخذ گا یی
تمای به همکار اهازه خا ج از نیاح را اشیتس
کیا نیاو ب میارا
همچس ن نتیایج طالعیه بی
گزارش گا یی انمتیات ش صیی ب میارا نیز
پژ هشگا باقی ان .
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جدول  -1متغیرهای دموگرافیک
جنسیت
میانگین سن
میانگین سایز تومور
نوع پاتولوژی

 70مورد ( )60/9%مذکر و  45نفر ( )29/1%مونث
 51/28سال
(4/37 )SD = 1/46
)% 66/1( 76 :Clear cell
)18/3%( 21 :Papillary
)15/7%( 18 :Chromophob
 61بیمار ( )40/8 %(47،PT1a )%53بیمار PT1bو  6بیمار (PT3a )5/2%
 61مورد کلیه چپ ( )%53و  54نفر ( )%47کلیه راست
 4مورد
گرید  1هفت مورد ( ، )1/6%گرید  2نیز  89مورد ()77/4%
گرید  3در  17مورد ( )14/8 %گرید  4در  2بیمار ()1/7%
پل فوقانی)33/9%( 39 :
پل میانی)20/9%( 24 :
پل تحتانی)45/2%( 52 :
(1/08 )SD = 0/33
(1/07 )SD = 0/28
(73/71 )SD =18/31
(73/42 )SD = 16/57
 4بیمار ( 3()3/4%نفر لوکال  1نفر متاستاز)
 2مورد که یکی در زمینه متاستاز

نوع Stage
سمت تومور
Single kidney
گرید
محل تومور

کراتینین قبل از عمل
کراتینین بعد از عمل
 GFRقبل از عمل
 GFRبعد از عمل
عود تومور
مرگ و میر
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تعداد بیماران

115

جدول  -2انواع گرید بر اساس stage
stage * grade
Total
61
100.0%
47
100.0%
6
100.0%
114
100.0%

4
1
1.6%
1
2.1%
0
0.0%
2
1.8%

Grade
2
3
50
5
82.0%
8.2%
33
12
70.2%
25.5%
5
0
83.3%
0.0%
88
17
77.2%
14.9%

1
5
8.2%
1
2.1%
1
16.7%
7
6.1%

Count
% within stage
Count
% within stage
Count
% within stage
Count
% within stage

T1a

stage

T1b
T3a
Total

Mean

تل للکا( بل  .هی ( 4
است لا کب ب
اگ را نشا ی ه .
لار تل
زا بقا کا ی Progression free survival -
 )PFSر طالعه حارا سه ساله  %97پسج سیاله
 %89بییل ه اسیی Mean progression free .
).survival =89.65 (95% CI=84.38-94.93
همچس ن زا بقا اختصا ی سیانا ر طالعیه
حارا سه ساله  %100پسج ساله  %95بل ه اس .
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cancer specific survival=92.94
) .(95%CI; 89.03-96.86زا  PFSر ب میارا
با  stage T1bسه ساله  5 %84ساله  %72بیل ه

اس نمل ار .)1
زا  CSSر ب مارا با  stage T1bسه سیاله
 5 %100ساله  %86بل ه اس نمل ار .)2
همچس ن زا بقا تجمعی ر طالعه حارا سه
ساله  %100پسج ساله  %90بیل ه اسی نمیل ار
Mean cumulative survival=91.09 .)3
).(95%CI; 85.95-96.24
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جدول  -3انواع پاتولوژی بر اساس stage
stage * subtype
Total

5
8.2%
10
21.3%
2
33.3%
17
14.9%

9
14.8%
11
23.4%
1
16.7%
21
18.4%

61
100.0%
47
100.0%
6
100.0%
114
100.0%

Count
% within stage
Count
% within stage
Count
% within stage
Count
% within stage

stage

T1a
T1b
T3a

Total

جدول  -4بررسی موارد عود و مرگ
موارد عود

سن

جنسیت

سمت کلیه
درگیر

stage

سایز

محل توده

پاتولوزی

گرید

1
2

52
56

مذکر
مونث

راست
چپ

T2b
T2b

7
5/5

فوقانی
فوقانی

1
-

3

29

مونث

راست

T2b

6/8

تحتانی

3

دارد

1

30

مورد مرگ

54

مذکر

چپ

T2b

7

تحتانی

پاپیلری
Clear
cell
Clear
cell
پاپیلری

4
2

تعبیه
DJ
دارد
دارد

3

ندارد

-

54

2

ب مارانی که تل اشته انی  2یلر لنی
لر ذکا بل ه ان ؛ که تل ب میار بیا هسسی
ارتبییام عسییی ار ن اشییته اسیی .)p=0.511
همچس ن ب مارا تل کا ه  2لر کی ه چو 2
لر کی ه راس بل ه ان تفیا ت ف یار عسیی
ار شاه ه نش  )p=0.643هیا  4ب میار تیل
کا ه پاتلللژ  T1bاشته انی کیه تفیا ت عسیی
ار شاه ه ش  )p=0.026هم چسی ن ب میارا
ر ب مارا بیا
تل کا ه گای  2به با اشته ان
گای  1تل ب مار شاه ه نش )p<0.001

نمودار Progression free survival -1
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PC
دریافتی

زمان عود یا
مرگ

محل عود

34
36

فوقانی
تحتانی
تحتانی
متاستاز

ر

ر فنال ز  cox regressionتستا گای ب میار
اش )b=2.34, sig= 0.011
بقا تثی ا عسی ار
ا  GFRقب 3
همچس ن تفا ت عسی ار
ییاه بعیی از تمیی شییاه ه نشیی )P=0.802
حاش هها تل لر ب لپسی از بستا تل لر ر همه
لار سفی بل .
بحث و نتیجهگیری
پیی از را یکییا( نفاکتییل ی ر قایسییه بییا
نفاکتل ی پارش ب مار ق ار ب شتا از تمیکیا

نمودار Cancer specific survival -2
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chromophob

subtype
papillary

clear
cell
47
77.0%
26
55.3%
3
50.0%
76
66.7%
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کی ل خل را از س ی ه ریسیک حیلا
قیبی تا قیی یاگ بیا تا یی ر .)19 18
نفاکتل ی پارش با  Clampingسجا بیه کیاهش
تمیکا کی ل پی از تمی یشیل ر حال کیه
 Non-clampingپارشیییی نفاکتییییل ی نتییییایج
انکلللژیک شابه تمیکا بتتا کی ل ر قایسه
با گافتن کستا( شایانی نال کی ه اشته اسی  .ر
ب مارانی که کی ه اقمیار ارنی گیافتن کستیا(
شایانی از نال کی ه سجا به افزایش ریسک نشی
ا رار نارسایی کی ه یال ز لقی شی ه اسی
.)20
ر طالعه حارا به بارسی نتایج ر یانی انجیاو
نفاکتل ی به لرت خارجساز سا ه تل لر بی
کستا( شیایانی نیال کی یه ر ب میارا بیتم بیه
کارس سلو سیل( کی یل  T1تل ههیا بیا انی ازه
کمتا از  7سانتی تا) پا اخت م .نتایج ر یانی بیا
اگ لر بارسی قاار گافی  .نبی
اساد تل
نتایج طالعه حارا ر  4ب مار تل شیاه ه شی
که  3لر تل للکیا( ییک یلر تاسیتاز بیه
است لا کب شیاه ه گا یی کیه یزا تیل
سم کی ه بتم اتبط نبل .
ب مارا با هسس
 1تل ر ح یگا  2لر از تل ها ر همیا
حی قبییی تل یلر بییل ه اسی  .ر ب مییارا T1b
زا تل بطلر عسی ار با تا بل  .ر طالعیه
 Cariniن ز ر بارسی ب میارا بیا 10 RCC T1b
ب مار از  71ب مار تل اشته انی  )14/9%کیه ر
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نمودار Cumulative survival -3

طالعییه حارییا ر ب مییارا بییا  8/6 % T1bتییل
اشتس .)10
باخی طالعات نشا ا ه ان کیه ر تل لرهیا
بزرگتا احتما( للتی فلکا( بل تل ه با تا اس
 .)6البته نب باخی طالعات اخ ا للتی فلکا(
بل تل لر به نلر ستق م با ان ازه تیل ه یاتبط
ن س .)21-24
 Hafezهمکییارا نشییا ا نیی کییه انجییاو
کستا( شیایانی نیال
خارجساز سا ه تل لر ب
ز ن کی یه
کی ه سجا به کاهش نارسایی حا
ائم یشل .)25
ن از به یال ز لق
ر طالعه یگیا ر کال فان یا ر بارسیی 89
ب مییار تح ی پارش ی نفاکتییل ی non-clamping
تمیکا کی ل ر اه ا ( پ از هااحی به خلبی
حف ش ه بل  .همچس ن نشیییییییا ا ن Cold
ایسکمی سجا به کاهش فلر  GFRپ از تمی
یشل .)26
یا GFR
ر طالعه حارا تفا ت عسی ار
قب از تم  GFRابت ایی پ از تم شیاه ه
نش  .ر طالعه  Wszolekهمکیارا ر بارسیی
کستیا( شیایانی
 104ب مار تح نفاکتل ی ب
نال کی ه کاهش  %11ر  GFRشاه ه ش .)17
ر طالعه حارا  4ب مار  )%4/3ن از بیه تزریی
خل پ ا کا ن ر طالعیه  5 cariniب میار )%7
ن از به تزریی  Packed Cellاشیتس )1/4% 1
ب مار تح تعب ه  DJقاار گاف  .)10ر طالعیه
حارا ن ز  1ب مار  )0/8%تح تعب ه  DJپی از
تم هااحی به تی  leakا رار قاار گافته بل .
ر طالعییه  Cariniهمکییارا بییا  71ب مییار
انگ ن پ گ ا  74اه بقاء  5ساله اگ یاتبط
با سانا  %85/1بیل  .)10ر طالعیه Lapini
همکارا ر بارسی  107ب مار زا اگ اتبط
یزا بقیاء  %98/1بیل ه اسی
با سانا %99
 .)27ر طالعییه  Minerviniهمکییارا ییزا
تل لرعی ر ب میارا بیا simple enucleation
کمتا از ب مارا با پارش نفاکتیل ی بیل ه اسی
 %0/7ر قابیی  )0/2 %ییزا  5 PFSسییاله %
یزا  5 CSSسییاله 94/3 %
 91/4بیل ه اسی
بل ه اس .)28
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نل نیتا اسیتفا ه از ع ارهیایی انسی
 ر تع ی ن ر ش ر ییانیNephrectomy score
 رT1b قایسییه نتییایج انکلللژییک ر تل لرهییا
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Abstract
Background: The aim of this study was to evaluate the outcome and survival in patients with
RCC treated with non-hilar clamping simple enucleation.
Methods: In this case series study, all patients in Hashemi Nejad Hospital in Tehran
undergone non-hilar clamping simple enucleation surgery in the years 1383 to 1393 by RCC
T1 enrolled the study. Exclusion criteria included the presence of multi-focal RCC,
synchronous mass in patients, the existence of positive lymph nodes before or during surgery
and radical nephrectomy due to past RCC. 134 patients undergoing partial nephrectomy in
tumors T1 (T1a, T1b) studied, 9 patients has not completed the follow up and 10 patients had
oncocytoma and angiomyolipoma excluded the study. 115 patients with RCC pathology who
undergone non-hilar clamping Simple Enucleation were examined.
Results: In this case series study, 115 patients with pathologically confirmed RCC were
evaluated on the basis that 70patients were male and 45 were female. Patients have ranged in
age from 20 to 75 years old and 51.28 year. Average figure of 97% progression free survival
at three-year and five-year study was 89%. Also three-year study of cancer specific survival
at five years was 100% and 95% respectively. Patients who have relapsed 2 female and 2
were male. The recurrence was not significantly associated with gender (p= 0.511). Also 2
patients had recurrence of the left kidney and 2 were all right and there was no statistically
significant difference (p= 0.643). Every 4 patients recurrent disease have T1b the difference
was significant (p= 0.026). Also patients had recurrence of grade 2 to grade 1 patients have
high grade recurrence was observed (p<0.001). No significant difference was found between
GFR before and 3 months after surgery (p= 0.802) and a biopsy of the tumor bed margins
were negative in all cases.
Conclusion: Non-clamping SE in patients with T1 renal masses is similar to partial
nephrectomy is onchologic results. In this study, recurrence was higher in patients with T1b
tumors that appear in determining treatment and close follow-up T1 b should be more
comprehensive criteria. Non clamping SE preserving kidney function is a good choice in the
treatment of T1 tumors. Non clamping SE more complications following surgery and that
could be more widely used.
Keywords: Renal Cell Carcinoma, Non-hilar clamping simple enucleation, Survival
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