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INTRODUCERE
Cancerul cu celule renale (CCR) este cea mai frecventă afectare oncologică a rinichiului.
Patologia este una complexă prin prisma strategiilor de detecție, diagnostic, stadializare și
tratament. Dezideratul curabilității este cheia de boltă al oricărui demers terapeutic în general,
iar în particular, cancerul cu celule renale este un bun exemplificator al acestuia. Pentru
atingerea acestui scop, în abordarea pacienților cu CCR tehnicile de imagistică medicală,
morfopatologie, chirurgicale și farmacologice se complementează reciproc. Imagistica medicală,
în jurul căreia gravitează eforturile depuse în această cercetare doctorală, a contribuit într‐o
mare măsură la schimbarea paradigmei detecției și diagnosticului CCR. Stabilirea precisă a
stadiului și gradului tumoral – într‐un cuvânt a agresivității, este o necesitate care urmează în
mod obligatoriu diagnosticul de malignitate. Această sarcină este atribuită în principal
imagisticii medicale și doar prin determinarea clară a acestor caracteristici se poate discuta
despre individualizarea și optimizarea deciziei terapeutice.
Dezvoltarea tehnologică a imagisticii medicale din ultimele două decade a condus la
îmbunătățirea calității și cantității informației prin care poate fi caracterizat pacientul cu CCR.
Computer tomografia (CT) în forma sa multidetector (MDCT), cuplată cu examinarea dinamică
cu substanță de contrast (s.c.) este metoda preferată de evaluare, pe care se bazează ghidurile
urologice centrate asupra CCR. Detaliul anatomic excelent și posibilitatea cuantificării captării
parenchimului normal și tumoral sunt calitățile sale definitorii. Cu toate că acuratețea MDCT în
diferențierea benign‐malign este foarte bună, studiile care vizează aprecierea elementelor MDCT
predictive pentru invazia locală sunt puține iar rezultatele sunt disparate. Domeniul cercetării
este departe de a fi epuizat și persistă nevoia îmbunătățirii rezultatelor studiilor anterioare.
Aceasta poate fi îndeplinită prin reanalizarea rezultatelor și identificarea de noi markeri
predictivi ai invaziei.
Ultrasonografia (US) este, din punct de vedere cronologic, una dintre primele metode
imagistice secționale aplicate pacienților cu CCR. Metoda este în centrul unui nou avânt al
dezvoltării, datorat introducerii în practică a tehnologiilor de vârf de construcție a
transductoarelor și sistemelor. Împreună cu descoperirea agentului de contrast ultrasonografic
acestea au făcut posibilă apariția ecografiei armonice cu substanță de contrast (CEUS). Prin
administrarea intravenoasă (i.v.) a agentului de contrast (s.c.) se obțin informații detaliate și în
timp real cu privire la vascularizația patului tumoral. Rezultatele investigației se derulează
constant sub privirea examinatorului care le poate interpreta în mod calitativ dar și cantitativ,
într‐un timp secundar, prin analiza curbelor timp intensitate (TIC).
În prezenta teză se regăsesc două secţiuni principale: prezentarea concisă a
actual al cunoașterii şi contribuția personală. Prima parte ilustrează informațiile
pentru abordarea ipotezei cercetării: care este capacitatea CEUS de cuantificare a
tumorale și care sunt markerii ce pot fi dezvoltați în baza CEUS și MDCT pentru
gradului și stadiului tumoral în scopul optimizării deciziei terapeutice.

stadiului
necesare
perfuziei
predicția
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Această cercetare a fost efectuată sub îndrumarea atentă, în co‐tutelă, a dlui Prof.dr. Radu
I. Badea (Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu’’ Cluj‐Napoca) și Prof.dr. Mircea
M. Buruian (Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș) și a fost parțial realizată prin
Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐
2013, contract nr. POSDRU /159/1.5/S/138776.
Primul pas al cercetării doctorale a fost de a dezvolta un model experimental pentru
analiza capacității CEUS de a cuantifica, calitativ și cantitativ, cinetica perfuziei tumorale. Pentru
dezvoltarea modelului s‐a urmărit dezideratul aplicabilității directe în cercetarea CCR. Acest
demers a fost bazat pe carcinosarcomul murinic Walker 256, grefat la șobolanul Wistar albino.
În cel de‐al doilea studiu s‐au analizat extensiv parametrii TIC și s‐au identificat factorii cu
capacitate predictivă pentru stadiile incipiente și avansate ale CCR. În cel de‐al treilea studiu
s‐au valorificat parametrii calitativi și cantitativi ai US în modul B, Doppler și CEUS cu scopul
identificării factorilor predictivi ai gradului tumoral. În cel de‐al patrulea studiu s‐a urmărit
confirmarea rezultatelor publicate anterior în literatură și identificarea de noi predictori ai
invaziei grăsimii sinusale și perirenale a CCR utilizând MDCT. Pentru toate studiile, standardul
de aur a fost reprezentat de rezultatul histopatologic iar loturile de studiu au fost selectate în
baza criteriilor de includere şi excludere descrise în fiecare studiu. Rezultatele cercetării sunt
promițătoare în contextul unor studii inovative, preliminare, fiind însă necesare pentru validare
studii prospective ulterioare.

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
Studiul I. Rolul ultrasonografie armonice cu substanță de contrast în
caracterizarea microcirculației tumorale. Validarea procedurii cu ajutorul modelului
experimental animal.
Scopul studiului. De a dezvolta un protocol de examinare CEUS la șobolanii Wistar albino
grefați cu tumora Walker 256 și de a identifica potențialul modelului experimental în evaluarea
microcirculației tumorale în general și a CCR în particular.
Material şi Metodă. S‐au folosit 36 de șobolani Wistar‐albino grefați cu tumora Walker
256 la nivel subcutanat și echipamentul Vevo2100. Dezvoltarea tehnicii de administrare sub
control US (30 de subiecți‐Lotul A) s–a realizat între 4‐8 săptămâni după grefare. Administrarea
s.c. (SonooVue, Bracco, Italia) s–a efectuat prin vena cozii sau intracardiac (ventricul stâng).
Pentru validarea capacității CEUS de caracterizare a microcirculației s‐au utilizat 6 subiecți
(Lotul B), examinați la 4 și 6 săptămâni post‐grefare. Examinările US au cuantificat informațiile
morfologice (mod B), vasculare (Doppler Color și Pulsat) și a cineticii perfuzionale (CEUS).
Curbele Timp Intensitate (TIC) au fost analizate prin intermediul software‐ului Sonoliver
(TomTec, Germania). Tumorile au fost rezecate imediat după ultimul studiu CEUS și au fost
analizate anatomopatologic.
Rezultate. S‐au efectuat 23 explorări CEUS, 12 în Lotul A și 11 în lotul B. Nouăsprezence
subiecți nu au putut fi examinați datorită: neviabilității tumorale (n=9); decesului în timpul
injectării s.c. (n=6); imposibilității obținerii liniei de administrare (n=4). Pentru Lotul B,
examinările CEUS au fost efectuate pentru 6 subiecți la 4 săptămâni post‐grefare și respectiv 5
subiecți la 6 săptămâni. Analiza statistică a parametrilor derivați din TIC a relevat diferențe
semnificative între timpul până la intensitatea maximă a semnalului (TTP), timpul mediu de
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tranzit (mTT) și timpul de creștere (RT) aferenți parenchimului tumoral și musculaturii
adiacente.
Concluzii. CEUS este o tehnică ușor de aplicat în contextul modelului tumoral dezvoltat și
deține capacitatea de a cuantifica vascularizația tumorală. Datorită susceptibilității tumorii la
substanțele antiangiogenetice de uz uman adresate CCR modelul poate fi util cercetării
răspunsului la tratament. Administrarea intracardiacă a s.c. sub ghidaj US este o abordare
reproductibilă și facilă. Examinarea tumorilor la intervale definite de timp identifică modificările
de cinetică vasculară.
Studiul II. Evaluarea cancerului cu celule renale prin ecografia armonică cu
substanță de contrast și identificarea capacității predictive a parametrilor curbei timp
intensitate în stabilirea invaziei locale și a stadiului tumoral.
Scopul studiului. A fost de a: 1) descrie parametrii cantitativi ai cineticii perfuziei CCRcc;
2) identifica care dintre aceștia pot constitui factori predictivi ai invaziei locale (grăsime
sinusală, sistem colector, sistem venos, grăsime perirenală); 3) stabili capacitatea predictivă a
parametrilor TIC pentru stadiul T și 4) evalua performanța diagnostică a predictorilor
identificați.
Material și Metodă. Informațiile investigațiilor CEUS a 41 de pacienți consecutivi cu
formațiuni tumorale solide au fost înregistrate prospectiv între 1 ianuarie 2012 ‐ 1 mai 2014.
Dintre aceștia 5 (17%) au fost operați prin nefrectomie partială iar 34 (83%) prin nefrectomie
radicală. Dintre aceștia 32 au îndeplinit condițiile de includere în evaluarea finală, totalizând 33
de tumori. Dintre tumori 27 au fost cancere cu celule clare, 4 cromofobe și 2 papilare tip I.
Suplimentar 19 (57.6%) formațiuni au fost alocate Grupului A (compus din stadiul T1 și T2) iar
14 (42.4%) Grupului B (compus din stadiul T3). Zonele de interes pentru evaluarea parametrilor
CEUS au fost stabilite ca fiind: tumora în intregime (Tu); regiunea din tumoră cu semnalul cel
mai intens (maxTu); corticala renală (Ref). Consecutiv trasării curbelor TIC s‐au calculat
parametrii derivați pentru fiecare ROI: intensitatea maximă a semnalului (Imax), TTP, RT, mTT.
Aceștia au fost analizați ca și valoare întreagă pentru fiecare ROI și ca raport între diferitele ROI,
astfel: regiunea Tu raportată la Ref, maxTu raportată la Ref și maxTu raportată la Tu.
Rezultate. S‐au identificat diferențe semnificative între tumorile care prezentau invazia
grăsimii sinusale și cele la care aceasta era absentă, pentru valoarea raportului TTP (Tu/ Ref)
[0.98 (0.67‐1.25) vs 1.18 (1.08‐1.3), p<0,05], fără a se dovedi valoarea predictivă independentă a
parametrului. Pentru diferențierea între Grupurile A și B au prezentat valoare predictivă
independentă următorii parametrii: TTP(maxTu/Tu), mTT(maxTu/Tu), RT (maxTu/Tu) (p 0,03,
0,01 si 0,02), fără a‐și păstra însă valoarea în cadrul regresiei multivariate. Dintre aceștia,
valorile cele mai ridicate derivate din curba ROC au fost înregistrate pentru raportul
RT(maxTu/Tu) și mTT (maxTu/Tu).
Concluzii. Parametrii derivați din curba TIC și în mod deosebit RT(maxTu/Tu) și mTT
(maxTu/Tu) se prezintă ca și predictori independenți ai Grupului. Studii viitoare sunt necesare
pentru confirmarea rezultatelor.
Studiul III. Valoarea ultrasonografiei în modul B, Doppler și cu substanță de
contrast în predicția gradului nuclear al cancerului cu celule renale.
Scopul studiului. A fost de a identifica posibilii predictori ai gradului Fuhrman al
cancerului renal cu celule clare, prin analiza integrativă a parametrilor obținuți prin ecografia în
modul B, Doppler Color/Power și CEUS.
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Material și Metodă. Grupul inițial de studiu a inclus retrospectiv datele a 50 de pacienți
consecutivi examinați prin US mod B, Doppler Color/Power și CEUS, în lotul final de studiu
regăsindu‐se 38 de cancere cu celule clare. Dintre acestea 26 (68,42%) au desemnate Grupului
F0 (grad Fuhrman I‐II) și 12 (31,57%) Grupului F1 (grad Fuhrman III‐IV). Examinările în modul
B și Doppler au urmărit următoarele caracteristici: tipul dezvoltării; diametrul maxim;
ecogenitatea; omogenitatea; delimitarea; distribuția structurilor vasculare. Informațiile
calitative evaluate prin CEUS au fost departajate pe perioade de timp (0‐30s, 30‐60s, 60‐90s) și
au constat din: viteza încărcării; modelul încărcării; gradul captării; distribuția zonelor
hipocaptante; viteza descărcării; modelul descărcării. Prin trasarea regiunilor de referință (Tu,
maxTu, Ref) s‐au obținut curbele TIC și au fost calculați parametrii derivați: Imax, TTP, RT, mTT.
Aceștia au fost analizați ca și valoare întreagă sau ca și raporturi între ROI.
Rezultate. Următorii parametri au prezentat diferențe semnificative statistic între cele
două grupuri: diametrul maxim, delimitarea, distribuția structurilor vasculare; modelul
încărcării; viteza încărcării; gradul captării (30‐60s); TTP(Tu/Ref); MTT(maxTu/Tu);
RT(Tu/Ref). Dintre aceștia, doar TTP(Tu/Ref) a fost validat ca și predictor în cadrul analizei
regresionale univariate și multivariate (p=0,01; p=0,03). La valoarea prag <1,075 parametrul a
fost caracterizat prin Se=91,2% și Sp=69,23% (AUROC 0,81).
Concluzii. Parametrul TTP (Tu/Ref) derivat din curba TIC este un posibil factor predictiv
pentru gradul Fuhrman.
Studiul IV. Identificarea factorilor predictivi pentru invazia grăsimii sinusale și
perirenale a cancerului cu celule renale utilizând computer tomografia multidetector.
Scopul studiului. A fost de a: reanaliza capacitatea MDCT de identificare a invaziei
grăsimii sinusale (iGS) și perirenale(iGP); identifica noi factori predictivi ai acestora.
Material și Metodă. Datele a 113 cancere cu celule renale confirmate morfopatologic și
examinate MDCT (16‐slice și 64‐slice; scanare în 4 faze, fără și cu s.c.) în perioada ianuarie 2012
‐ decembrie 2013 au fost analizate retrospectiv. Dintre acestea 35 (30.97%) au prezentat iGS iar
22 (19.46%) iGP. Factorii considerați ca și posibili predictori ai iGS au fost: extensia tumorii în
grăsimea sinusală; diametrul tumoral maxim; raportul dintre diametrul intra‐ și extrarenal;
absența pseudocapsulei; invazia venoasă. Pentru iGP s‐a analizat capacitatea predictivă a
următorilor factori: diametrul tumoral maxim; raportul dintre diametrul intra‐ și extrarenal;
absența pseudocapsulei; prezența unui nodul parenchimatos captant (NPC) în grăsimea
perirenală; densificarea grăsimii; prezența perirenală a vaselor anormale.
Rezultate. Predictorii dovediți ai iGS au fost: diametrul tumoral maxim; extensia tumorii
în grăsimea sinusală; invazia venoasă; absența pseudocapsulei. Modelul combinat bazat pe
extensia tumorii în grăsimea sinusală și invazia venoasă a identificat cu exactitate 89,74% dintre
tumorile neinvadante și 60% dintre cele invadante (80,53% dintre cazuri clasificate corect).
Factorii predictivi ai iGP au fost: diametrul tumoral maxim; NPC; densificarea grăsimii; prezența
vaselor anormale. Modelul combinat format din NPC și densificarea grăsimii a reușit
identificarea corectă a tumorilor neinvadante în 96,7% din cazuri și a celor invadante în 59,09%
din cazuri (în ansamblu 89,38% dintre cazuri au fost clasificate corect).
Concluzii. MDCT deține o bună capacitate de identificare a invaziei grăsimii sinusale și
perirenale în cazul CCR.

9

ORIGINALITATEA ŞI CONTRIBUȚIILE INOVATIVE ALE TEZEI
Stabilirea cu claritate a invazivității locale, a stadiului tumoral și a gradului Fuhrman
reprezintă, încă, o provocare pentru evaluarea pacienților cu CCR. Aceste elemente sunt
esențiale pentru individualizarea și optimizarea terapiei.
Lucrarea de față evidențiază potențialul imagisticii prin CEUS și MDCT în caracterizarea
preterapeutică a CCR. Elementele de originalitate ale primului studiu sunt reprezentate de
abordarea tumorii murinice Walker 256 și punerea la punct a unei noi tehnici de injectare a s.c.
(intracardiac) împreună cu validarea capacității CEUS de apreciere a cineticii perfuzionale. Al
doilea și al treilea studiu contribuie la cercetarea actuală a CCR prin propunerea unei ipoteze
noi, aceea că CEUS este capabilă să genereze factori predictivi pentru invazia locală, stadiul
tumoral și gradul Fuhrman. Cel de‐al treilea studiu, centrat asupra MDCT, a reușit să identifice
noi markeri predicitivi ai invaziei grăsimii perirenale și sinusale. Inovativitatea cercetării, în
ansamblu, derivă din potențialul aplicării rezultatelor originale în practica clinică. Pentru
aceasta sunt necesare însă studii viitoare care să valideze și să consolideze observațiile
prezentei cercetări doctorale.
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INTRODUCTION
Renal cell carcinoma (RCC) is the most frequent oncological entity of the kidney. The
pathology is complex due to it’s detection, diagnosis, and treatment strategies. The pursue of
curability is the key purpose of any treatment strategy in general, and in particular, RCC is a
good exemplifier of this aim. Medical fields such as imaging, pathology, surgery and
pharmacology are come together in a complementary manner to fulfill this aim. The research of
the present thesis is focused on medical imaging wich has significantly contributed to changing
the RCC’s detection and diagnosis paradigms. The precise establishment of tumoral stage and
grade – factors that characterize the tumor’s aggressiveness ‐ is a demand that naturally follows
the diagnosis of malignity. This challenge is mainly atributed to medical imaging techniques and
only by a clear knowledge of these characteristics can there be individualization and
optimization of the therapeutic strategy.
Technological advances of imaging techniques over the last two decades have enhanced
the quantity and quality of the information through wich the RCC patient can be characterized.
Computed tomography (CT) in it’s multidetector form (MDCT), coupled with dynamic contrast
enhanced scanning is the method of choice on wich today’s urology RCC guidelines rely. The
excelent anatomical detail and the ability to quantify renal parenchyma and tumor enhancement
are it’s defining qualities. Although MDCT’s accuracy in differentiating benign and malignant
lessions is high, the studies that evaluate MDCT’s predictive factors for local invasion are scarce
and the results are scattered. The research field is far from being exhausted and the need to
improve the results still persists. This can only be achieved by reanalysing previous results and
identifying new predictive markers for invasion.
Ultrasonography (US) is chronologically one of the first sectional imaging methods applied
to RCC patients. Currently it is in the center of a new development impulse due to the
implementation in current practice of high‐end transducer and system construction
technologies. All these together with the discovery of US contrast agents have made harmonic
contrast enhaned ultrasound (CEUS) available today. By administering an i.v. bolus of contrast
agent the detailed vascularisation of the tumor is visualised. The results of the investigation are
constantly portrayed before the examiner’s eyes who can interpret them in a primary qualitative
or secondarly quantitative manner, after the analysis of Time Intensity Curves (TIC).
The present thesis is composed of two sections: the concise review of the current state of
the art and the personal contribution. The first section details the information necessary to
approach the research hypotheses – is CEUS able to quantify tumoral perfusion and what are the
markers that can be developed using CEUS and MDCT for predicting the tumoral stage and grade
in order to optimise the therapeutic strategy.
The research was carried out under the supervision of Prof.dr. Radu I. Badea (’’Iuliu
Hațieganu’’ University of Medicine and Pharmacy from Cluj‐Napoca) and Prof.dr. Mircea M.
Buruian (University of Medicine and Pharmacy from Tîrgu‐Mureș) and was partially funded by
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the European Social Fond, Sectoral Operational Programme Human Resources Development
2007‐2013, contract no. POSDRU /159/1.5/S/138776.
The first step of the doctoral research was to develop an experimental model for analysing
CEUS’s ability to quantify, the qualitative and quantitative features of tumoral perfusion kinetics.
The aplicability of the model in RCC research was pursued throughout the work. The study
protocol relied on the Wistar albino rats grafted with the Walker 256 carcinosarcoma. In the
second study the extensive analysis of TIC parameters was performed, and predictive factor for
RCC’s early and advanced stages were identified. Qualitative and quantitative information
derived from B mode, Doppler and CEUS examinations of RCC were used in the third study with
the aim of identifying the predictive markers of tumoral grade. The fourth study’s goal was to
reanalyse the previous reported data on MDCT’s ability of establishing tumor stage and to
discover new predictors of sinus and perirenal fat invasion. For all the studies, the golden
standard of diagnosis was the histopathological examination and specific inclusion and
exclusion criteria were applied. The results of this preliminary and innovative research are
promising and require further investigations for validation.

PERSONAL CONTRIBUTION
Study I. The role of harmonic contrast enhanced ultrasound in the evaluation of
tumoral microvascularisation and validation of the technique using an experimental
animal model.
Purpose. To develop an examination protocol for the Walker 256 grafted Wistar albino
rat and to identify the potential of the model in characterising tumoral microcirculation, in
general, and for RCC in particular.
Material and Methods. 36 Wistar albino rats grafted with the Walker 256
carcinosarcoma (subcutaneous, thigh) were used together with the Vevo2100 ultrasound
machine. During the time interval of 4 to 8 weeks after grafting, 30 rats were allocated to Group
A and used for developing the US guided contrast agent administration technique. For this, two
routes were researched: the tail vein and left ventricle. Group B comprised of 6 subjects that
were examined at 4 and 6 weeks after grafting with the aim of validating CEUS’ potential in
characterising tumoral perfusion. The US examinations quantified the morphological, vascular
and perfusion kinetics characteristics using B mode, Doppler and CEUS. Time intensity curves
(TIC) were analysed with the Sonoliver software (TomTec, Germany). The tumors were resected
immediately after the last CEUS examination and submitted to the pathological exam.
Results. A total of 23 CEUS examinations were performed, 12 in Group A and 11 in Group
B. CEUS was not performed in 19 subjects due to: absence of tumor growth (n=9); death during
contrast injection (n=6); inability of obtaining an administration route (n=4). For Group B, 6
subjects were examined by CEUS at 4 weeks (after grafting) and 5 subjects at 6 weeks. Statistical
analysis of TIC derived parameters identified significant differences between the time to peak
(of signal intensity, TTP), mean transit time (mTT) and rise time (RT) of the tumor and adjacent
muscle.
Conclusions. CEUS is an easily applicable technique in the context of the developed
tumoral model and has the capacity of quantifying the tumoral perfusion. Due to the
susceptibility of Walker 256 tumor to human antiangiogenetic drugs used in the treatment of
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RCC, the developed model may be used in the future research of treatment response.
Intracardiac administration of the CA, under US guidance, is a reproducible and simple
technique. The time‐spaced evaluation of tumors can identify changes in the perfusion kinetics.
Study II. Evaluation of the renal cell carcinoma with harmonic contrast enhanced
ultrasound and identification of the Time Intensity Curve’s derived parameters predictive
value for local invasion and tumoral stage.
Purpose. Was to: 1) describe the quantitative CEUS parameters of tumoral perfusion; 2)
identify wich of the parameters can constitute as predictive factors for local invasion (sinus fat,
collecting system and perirenal fat); 3) determine the parameters predictive capability for stage;
4) asess the diagnostic performance of the identified predictors.
Materials and Methods. Solid renal tumors in 41 consecutive patients were examined by
CEUS and the data was prospectively recorded between January 1st 2012‐May 1st 2014. Of these
5 (17%) were submitted to partial nephrectomy and 34 (83%) to radical surgery. The final
study group included 32 patients and 33 tumors: 27 clear cell; 4 chromophobe and 2 papillary
type I. 19 (57.6%); distributed to Group A (stages T1‐T2) and 14 (42.4%) to Group B (stage T3).
The regions of interest (ROI) for wich the CEUS Time Intensity Curve (TIC) parameters were
calculated were establised as: entire tumor parenchyma (Tu); tumor area with the highest signal
intensity (maxTu); renal cortex (Ref). The TIC parameters for each ROI were calculated as
below: TTP, RT, and mTT. They were analysed as a whole value for each ROI and as a ratio
between the different ROIs (Tu/Ref; maxTu/Ref; and maxTu/Tu).
Results. There were significant differences between the tumors invading and not invading
the renal sinus fat for TTP (Tu/Ref) [0.98 (0.67–1.25) vs. 1.18 (1.08–1.3), P < .05], although the
parameters was not established as an independent predictor. For differentiation between
Groups A and B, the following ratios were proven as independent predictors by univariate
regression analysis: TTP (maxTu/Tu); MTT (maxTu/Tu); RT (maxTu/Tu) (p = .03, p = .01 and p
= .02, respectively). The parameters did not reach the statistical treshold in the multivariate
regression. RT(maxTu/Tu) and mTT(maxTu/Tu) attained the highest values in the ROC analysis.
Conclusions. TIC derived parameters and especially RT(maxTu/Tu) and
mTT(maxTu/Tu), were predictors of locally noninvasive and invasive RCC. Further research is
needed to confirm the results.
Study III. The value of B‐mode US, Doppler US and contrast enhanced US in the
prediction of renal cell carcinoma’s nuclear grade.
Purpose. To assess the predictive ability of B‐mode, Color/Power Doppler and Contrast
Enhanced Ultrasound (CEUS) parameters for establishing the Fuhrman grade of clear cell RCC.
Materials and Methods. The data of 52 cases examined by US, Color Doppler, Power
Doppler and CEUS were reviewed and a study group of 38 tumors was achieved, wich were
distributed among Group A (28, 73,68% ‐ Fuhrman grades I‐II) and Group B (12, 26,31% ‐
grades III‐IV). For B‐mode and Doppler, the following characteristics were evaluated: tumor
growth; maximal diameter; echogenicity; homogeneity; tumoral borders; distribution of
vascular structures. For CEUS, the investigated qualitative data comprised of: wash‐in speed and
pattern; enhancement degree (for 0‐30s, 30‐60s, 60‐90s intervals); distribution of low
enhancing areas; wash‐out speed and pattern. CEUS derived Time intensity curves (TIC) were
obtained by manually tracing the regions of interest (ROI): entire tumor (Tu); area of the tumor
with the highest signal intensity (maxTu); renal cortex (Ref). The TIC parameters for each ROI
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were calculated: peak signal intensity; time to peak (TTP); rise time; mean transit time (MTT).
They were analyzed as a whole value for each ROI and as a ratio between the different ROIs.
Results. The following parameters presented significant differences of the means or
distributions between the low and high Fuhrman grade groups: maximal diameter; tumor
border; distribution of vascular structures; wash‐in characteristics; enhancement degree (30‐
60s); TTP(Tu/Ref); MTT(maxTu/Tu); RT(Tu/Ref). TTP(Tu/Ref) was the only factor validated by
the univariate (p=0,01) and multivariate (p=0,03) logistic regression analyses. At a cut‐off level
of <1,075 it reached a 91,2% sensitivity and 69,23% specificity (AUROC 0,81).
Conclusions. Contrast enhanced ultrasound with its TIC obtained parameter of TTP
(Tu/Ref) is associated with Fuhrman grade.
Study IV. Identification of multidetector computed tomography derived predictive
factors for renal cell carcinoma’s sinus fat and perirenal fat invasion.
Purpose. This study aimed to: research the MDCT’s established predictors of renal sinus
(RS) and perirenal (PN) fat invasion; identify new predictive factors.
Materials and Methods. 113 patients (35 (30.97%) with RS fat invasion; 22 (19.46%)
with PN fat invasion) with a surgically confirmed RCC who underwent MDCT (16‐row and 64‐
row) between January 2012‐ December 2013 were retrospectively analysed. Examinations
included an unenhanced and 3 post‐contrast phases. Several possible predictors of RS fat
invasion were considered: tumor extension into the RS fat; maximal tumor diameter; ratio
between intra‐ and extrarenal tumoral diameter; absence of a pseudocapsule; venous invasion.
Proposed predictors of PN fat invasion were: maximal tumor diameter; ratio between intra‐ and
extrarenal tumoral diameter; absence of a pseudocapsule; contrast enhancing parenchymatous
nodule (CEPN) in the PN fat; fat stranding; abnormal PN vessels.
Results. Predictors of RS fat invasion were: maximal tumor diameter; tumor extension
into the RS; venous invasion; absence of a pseudocapsule. Performance of the combined model
that included tumor extension into the RS fat and venous invasion was: 89.74% for non‐invading
tumors; 60% for invading tumors (overall accuracy 80.53%). Predictors of PN fat invasion were:
maximal tumor diameter; CEPN; fat stranding; abnormal vessels. Performance of the combined
model that included CEPN and fat stranding was: 96.7% for non‐invading tumors; 59.09% for
invading cancers (overall accuracy 89.38%)
Conclusions. MDCT offers a relatively good staging capacity for the renal cell carcinoma’s
RS and PN fat invasion.

ORIGINALITY AND INNOVATIVE CONTRIBUTION
The clear establishment of local invasivity, stage and Fuhrman grade are still a challenge
in the evaluation of RCC patients. These elements are essential for the therapy’s
individualization and optimization.
The present research illustrates the potential of CEUS and MDCT imaging techniques in
the pretherapeutical evaluation of RCC. The originality of the first study derives from the
development of a new CEUS examination technique for the Walker 25 tumor and the validation
of CEUS’s ability to quantify tumoral perfusion kinetics. The second and third studies contribute
to current RCC research by new hypotheses – CEUS is capable of generating predictive factors of
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local invasion, tumoral stage and Fuhrman grade. The third study was focused on MDCT and
succeeded to identify new predictive markers of sinus and perirenal fat invasion. The innovative
contributions of the thesis derive from the potential of applying the original results in clinical
practice. For this, future studies are required in order to validate and consolidate the
observations of the doctoral research.

