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•  2-‐3%	  de	  les	  neoplasies	  	  adult	  (7é	  tumor	  més	  frequent	  en	  homes	  i	  9é	  
en	  dones).	  

•  ~	  209,000	  nous	  casos	  per	  any/món.	  
•  ~	  102,000	  morts	  anuals/món.	  
•  Factors	  de	  risc:	  
•  	  hàbit	  tabàquic	  acFu	  /	  passiu	  i	  hipertensió.	  
•  Obesitat.	  
•  IRC	  terminal.	  
•  MalalFa	  quísFca	  associada	  a	  dialisi.	  
•  ~	  2-‐3%	  formes	  hereditaries	  (Enf.	  Vol	  Hippel	  Lindau	  i	  altres).	  

1.   Incidència	  i	  epidemiologia	  del	  CCR.	  



Formes	  hereditaries	  de	  CCR.	  

SINDROM GEN/PROTEïNA LOCALIZACIÓ CR CCR ASSOCIAT 

VON HIPPEL LINDAU VHL/ pVHL 3p25 CCR C.CLARA. BILATERAL  
MÚLTIPLE 

TRASLOCACIONS 
CONSTITUCIONALS 3P 

FHIT/FHIT 3p14,3q13.3, 3q21, CCR C. CLARA, 
MULTIFOCAL, BILATERAL 

CARCINOMA PAPIL.LAR 
HEREDITARI (HPRC) 

MET/MET 7q31 CCR PAPILAR TIPUS 1 
MULTIPLE  BILATERAL 

LEIOMIOMATOSIS FAMILIAR I 
CCR (HLPRC) 

FH/ FUMARATO HIDRATASA 1q42-43 CCR PAPlL.LAR TIPUS 2 
SOLITARI 

BIRT-HOGG-DUBÉ (BHD) BHD/ FOLICULINA 17p11.2 RCC CROMÒBOB, HÍBRID, C. 
CLARA, ONCOCITOMES 

ESCLEROSI TUBEROSA TSC1/HAMARTINA 
TSC2/ TUBERINA 

9q34, 16p13.3 CCR C. CLARA, PAPIL.LAR, 
CROMÒFOB 



•  Augment	  proporció	  de	  tumors	  renals	  peFts	  (<4	  cm):	  incidental	  (fins	  
un	  50%	  de	  nous	  diagnòsFcs).	  

•  Símptomes:	  Dolor	  lumbar,	  macrohematuria,	  massa	  palpable	  
abdominal.	  

•  Símptomes	  metàstasis.	  
•  Símptomes	  paraneoplàsics:	  hipercalcemia,	  febre	  OD,	  eritrocitosi	  etc.	  

2.	  Diagnòs>c.	  



•  Laboratori	  Cp,	  Hb,	  leucòcits,	  plaquetes,	  LDH,	  	  Ca	  sèric,	  PCR,	  VSG.	  
(Classificacions	  pronòsFques).	  

•  Rx	  simple	  tórax:	  M1	  .	  
•  Ecografia	  Abdominal.	  
•  TAC:	  invasió	  locoregional	  i	  mets.	  
•  RNM:	  	  trombe	  venós.	  

	  2.	  Diagnòs>c.	  



•  La	  biopsia	  permet	  la	  confirmació	  histopatològica	  amb	  elevada	  
sensibilitat	  i	  especificitat.	  

•  Especialment	  úFl	  previa	  a	  teràpies	  ablaFves.	  
•  En	  pacients	  metastàFcs	  previa	  al	  tractament	  sistèmic.	  

33.	  Aspectes	  patològics	  i	  de	  biologia	  molecular.	  



•  Alteracions	  específiques	  
genèFques	  en	  els	  
diferents	  subFpus	  
tumorals	  de	  CCR.	  

•  La	  majoria	  d´ells	  en	  els	  
CCR	  esporàdics	  (més	  
comuns).	  

3.	  Aspectes	  patològics	  i	  de	  biologia	  molecular.	  



•  C.	  Cèlu.les	  Clares:	  
•  70-‐80%.	  
•  Citoplasma	  clar	  (glucogen	  i	  lípids).	  
•  Tumor	  	  estromal	  amb	  elevada	  microvascularització.	  
•  QuísFc:	  mulFples	  quists	  	  tapitzats	  amb	  c.	  clares.	  Millor	  px.	  

3.	  Aspectes	  patològics	  i	  de	  biologia	  molecular.	  



•  C.	  Papil.lars:	  
•  7-‐15%.	  
•  Cels	  ahpiques.	  Feixos	  fibroconecFus	  (papillae)	  
•  75%	  	  poc	  citoplasma	  (papil.lar	  Fpus	  I)	  	  i	  resta	  amb	  	  citoplasma	  eosinojlic	  

(papil.lar	  Fpus	  II)	  

3.	  Aspectes	  patològics	  i	  de	  biologia	  molecular.	  



•  C.	  Cromòfob:	  
•  5-‐10%.	  
•  Cels	  poligonals	  	  que	  recorden	  cels	  vegetals.	  Citoplasma	  reFcular	  (múlFples	  

vesícules	  de	  150-‐300	  nm	  diàmetre).	  
•  C-‐Kit	  +.	  
•  Birt-‐	  Hogg-‐Dubé	  Sindr.	  

3.	  Aspectes	  patològics	  i	  de	  biologia	  molecular.	  



•  Carcinoma	  	  de	  ductes	  col.lectors	  (Bellini):	  
•  <1%	  .	  
•  Derivats	  del	  túbul	  distal	  medul.lar.	  
•  Alt	  grau,	  i	  patró	  	  tubular	  amb	  desmoplasia	  ++	  eosinojlica.	  
•  Varietat	  	  "carcinoma	  medul.lar"	  	  es	  considera	  com	  un	  carcinoma	  de	  túbuls	  

colectors	  indiferenciat.	  
	  
•  Altres	  histologies	  
•  TranslocaFon	  CCR	  TF3E.	  
•  Sarcomatoid	  	  (molt	  agressiu).	  
•  C.	  Mucinós	  i	  	  tubular.	  
•  C.	  Tubulo	  quísFc.	  
•  C.	  	  Papil.lar	  i	  cèl.lules	  clares:	  associat	  amb	  ESRD.	  

3.	  Aspectes	  patològics	  i	  de	  biologia	  molecular.	  

Unclassified	  RCC	  



•  Cada	  sub>pus	  morfològic-‐genè>c	  es	  correlaciona	  amb	  diferents	  víes	  
oncogèniques:	  

•  The	  hypoxia-‐inducible	  pathway	  (C.	  Clares	  i	  papil.lar	  Fpus	  II).	  
•  The	  mTOR	  signaling	  pathway	  (C.	  Clares	  i	  papil.lar	  Fpus	  II).	  
•  The	  cMet-‐RAF-‐MEK-‐ERK	  pathway	  (papil.lar	  Fpus	  I	  i	  translocats).	  
•  The	  c-‐Kit-‐RAF-‐MEK-‐ERK	  pathway	  (Cromòfob)	  

•  Totes	  aquestes	  víes	  representen	  potencials	  “targets”	  per	  la	  teràpia	  
mol.lecular.	  

3.	  Aspectes	  patològics	  i	  de	  biologia	  molecular.	  



•  UICC	  TNM	  2009	  (estadiatge):	  

44.	  Estadiatge	  i	  estra>ficació	  	  per	  grups	  de	  risc.	  



	  
Grups	  de	  risc:	  
§  El	  CCR	  tenen	  una	  gran	  variabilitat	  en	  la	  seva	  història	  natural.	  
§  Els	  models	  d´estraFficació	  de	  risc	  permeten	  obtenir	  informació	  en	  relació	  

al	  pronòsFc	  per	  pacients	  i	  dissenyar	  	  tractaments	  adaptats	  al	  risc.	  

Malal>a	  Localitzada:	  
§  SSIGN	  score	  (pTNM,	  tamany	  tumoral,	  grau	  nuclear,	  necrosi	  tumoral).	  

•  Scores	  0-‐2	  (Baix	  risc)	  
•  Scores	  3-‐5	  (Risc	  intermig)	  
•  Scores>	  or	  =	  6	  (Risc	  elevat)	  

§  UCLA	  Integrated	  Staging	  System	  (UISS):	  (pT,	  grau	  nuclear,	  ECOG	  status)	  
	  

	  4.	  Estadiatge	  i	  estra>ficació	  	  per	  grups	  de	  risc.	  



•  Malal>a	  avançada:	  
	  The	  Memorial	  Sloan-‐Ketering	  Cancer	  model	  (MSKCC)	  o	  Criteris	  de	  Motzer:	  

•  PS	  <80%.	  
•  Hb	  <	  	  limit	  baix	  de	  normal.	  
•  Temps	  entre	  diagnòsFc	  i	  tractament	  <1	  any.	  
•  Ca	  sèric	  corregit	  per	  sobre	  límit	  alt	  del	  normal.	  
•  Plaquetes	  per sobre límit alt del normal.	  
•  Neutrofils	  per	  sobre	  límit	  alt	  del	  normal.	  
	  

•  Nº	  de	  factors	  de	  risc:	  
	  0 	   	  	  Pro 	   	   	  	  NR	  
	  1-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  Intermedi 	   	  27	  mesos	  
	  3-‐6	   	   	  	  Pobre 	   	   	  8.8	  mesos	  

4.	  Estadiatge	  i	  estra>ficació	  	  per	  grups	  de	  risc.	  



•  T1	  tumors	  (<7	  cm):	  
•  Nefrectomia	  parcial	  elecFva	  per	  tumors	  >7	  cm:	  oberta,	  lap/retro.	  o	  

robòFca.	  

•  Si	  compromis	  de	  la	  funció	  renal,	  	  ronyó	  solitari	  o	  tumor	  bilateral:	  
Nefrectomia	  parcial	  imperaFva	  independentment	  del	  tamany	  (“bench	  
surgery”):	  

5.	  Tractament	  malal>a	  localitzada	  /	  loco-‐regional.	  
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•  T1	  tumors	  (<7	  cm):	  
•  Radiofrequència	  o	  Crioteràpia	  	  com	  alternaFves	  vàlides:	  Tumors	  corFcals,	  

pacients	  grans,	  	  malalFes	  hereditaries,	  contraindicacions	  de	  la	  cirurgia/	  
anestèsia,	  bilaterals	  o	  múlFples	  peFts.	  

5.	  Tractament	  malal>a	  localitzada	  /	  loco-‐regional.	  



•  T2	  tumors	  (>7	  cm):	  
•  Nefrectomia	  total	  laparoscòpica/retroperitoneoscòpia	  o	  obertes.	  

	  
	  

•  Malal>a	  locoregional	  (T3	  i	  T4):	  
•  Nefrectomies	  obertes	  amb/sense	  	  cirurgia	  de	  trombé	  venós	  a	  cava.	  
•  Tractament	  adjuvant	  no	  recomanat	  (trial).	  
•  Neoadjuvant:	  experimental.	  En	  estudi.	  

5.	  Tractament	  malal>a	  localitzada	  /	  loco-‐regional.	  





Malal>a	  disseminada:	  
	  
•  Rol	   de	   la	   nefrectomia	   citoreductora:	   En	   l'era	   de	   la	   immunoteràpia	   la	  

nefrectomia	   citoreductora	   es	   recomana	   en	   pacients	   amb	   bo	   PS	   .	   S'està	  
estudiant	   el	   paper	   en	   l'era	   de	   les	   teràpies	   mol.leculars	   (2	   assaigs	  
prospecFus	  actuals).	  La	  pràcFca	  de	  ruFna:	  bo	  PS,	  els	  pacients	  amb	  masses	  
simptomàFques	  .	  No	  es	  recomana	  en	  pacients	  amb	  baixa	  PS	  .	  

•  Metastasectomies:	  En	  pacients	  seleccionats	  amb	  M1	  úniques	  i	  abordables	  
perferiblement	   	   pulmonars.	  Millora	   de	   la	   supervivència	   fins	   i	   tot	   en	   una	  
malalFa	  metastàsica	  metacrònica.	  

6.	  Tractament	  de	  la	  malal>a	  disseminada.	  



Targeting the Molecular 
Pathways  
of RCC Oncogenesis 

Stadler WM. Cancer. 2005;104:2323. 

PDGF VEGF EGF 

Ras 

Angiogenesis/Cell proliferation/Cell 
survival 

RAF PI3K 

bevacizumab 

gefitinib, cetuximab, 
erlotinib, panitimumab 

AKT MEK 

ERK mTOR 

Gene  
expression 

temsirolimus,  
everolimus,  
deforolimus 

CI-1040 

sorafenib,  
ISIS-5132 

Endothelial/ 
Tumor cells 

Upregulation in response 
to HIF-1 transcription 

sorafenib, sunitinib, vatalanib, 
pazopanib, cediranib 



Tumors	  metastàsics:	  
Teràpia	  sistèmica,	  1ª	  línia:	  
	  

	   	   	  CCR	  Clares 	   	   	   	  CCR	  no	  Clares	  
	  

	  Bo/intermig	  	  Px 	   	   	   	   	  Pobre	  Px	   	  
	  	  
	  Suni>nib	  (IA) 	   	  Temsirolimus	  (IIA) 	   	  Clinical	  Trial	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Bevacizumab	  +	  IF-‐alpha	  (IIA) 	  	  
	  Pazopanib	  (IIA)	  

	  
	  	  
	  Sorafenib	  (IIb) 	   	  Suni>nib	  (IIB) 	   	  Temsirolimus	  (IIIB)	  
	  Interleukin-‐2	  (IIIC) 	   	  Comfort	  measures 	   	  Suni>nib	  (IIIB)	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Sorafenib	  (IIIB)	  

     

6.	  Tractament	  de	  la	  malal>a	  disseminada.	  



Tumors	  metastàsics:	  
Teràpia	  sistèmica,	  2ª	  línia:	  
	  
Tractament	  previ	  amb	  inhibidors	  VEGF(Rs)	  	   	  Previ	  	  Tract.	  citokines 	  	  

	  	  
	  Everolimus	  (IIA) 	   	   	   	  Sorafenib	  (IA)	  
	  Axi>nib	  (IA)	   	   	   	   	  Suni>nib	  (IIIA)	  
	   	   	   	   	   	   	  Pazopanib	  (IIA) 	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  Axi>nib	  (IA)	  
	  

	  Clinical	  Trial	  
	  TKIs	  (IIIB)	  
	  	  

6.	  Tractament	  de	  la	  malal>a	  disseminada.	  



Radioteràpia.	  
•  Rol	  limitat	  de	  la	  RDT:	  
•  Control	  local	  en	  malalFa	  no	  resecable	  localment	  avançada.	  
•  Pal.liaFu	  	  en	  símptomes	  locals	  o	  M1	  òssies	  o	  	  del	  SNC.	  
•  En	  M1	  SNC	  20	  a	  30	  Gy	  in	  4-‐10	  fraccions	  +	  corFcosteroids.	  
•  Tractament	  compressió	  medul.lar	  vs	  cirurgia	  descompressiva.	  

Bifosfonats	  (A.	  Zoledrònic).	  
•  Reducció	  events	  esquelèFcs	  en	  cas	  de	  M1	  òssies.	  
•  En	  estudi:	  Denosumab,	  Radium-‐223.	  

6.	  Tractament	  de	  la	  malal>a	  disseminada.	  



•  No	  evidència	  de	  protocols	  de	  monitorització.	  
•  No	  hi	  han	  protocols	  estandards.	  
•  Els	  esquemes	  de	  monitorització	  per	  CCR	  localitzat	  depenen	  de	  la	  probabilitat	  

de	  recurrència	  :	  TAC	  toracoabdominal	  a	  intervals	  en	  funció	  dels	  factors	  de	  
risc.	  

•  Alguns	  centres	  recomanen	  seguiment	  prolongat	  	  pel	  risc	  de	  recaiguda	  
tardana	  però	  no	  hi	  ha	  cap	  demostració	  del	  benefici	  potencial.	  

7.	  Evaluació	  de	  resposta	  i	  seguiment.	  


