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SUMMARY

Summary || Reflections on the current knowledge of epidemiology, 
treatment and prognosis for renal cell carcinoma

In chapter 1 the changes in epidemiology, treatment and prognosis 
estimation due to the changing landscape of renal tumours are described.
The enormous influence of the liberal use of abdominal investigations 
on the increasing diagnostic incidence of RCC is undeniable. Tumours 
nowadays present with smaller size and lower stage. PN is currently 
recommended for the treatment of clinical T1 tumours when technically 
feasible due to its preservation of renal function and similar oncological 
outcomes to RN. 
Besides the TNM classification, many other prognostic systems have 
emerged in recent years. Protein biomarkers, representing the biological 
tumour components, have been integrated into clinical-histopathological 
prognostic systems in attempts to increase their accuracy.
Part I of this thesis tests some of the current epidemiological and clinical 
concepts defined in the literature in a national setting and contemporary 
cohorts.  
Part II explores the use of the different prognostic systems in RCC and 
evaluates the incremental value of Immunohistochemistry (IHC) as 
prognosticator. 

Part I 
In Chapter 2, the gender differences in RCC at presentation in the 
Netherlands are described, using data from all RCCs operated between 
1995 and 2005 in the Netherlands (n=11619) extracted from PALGA. 
Our study confirmed that women presented with lower staged tumours 
from 40 years onwards. An older presentation age was seen in patients 
over 70. The male to female ratio was almost equal in patients over 70 
years, compared to 2:1 between 41 and 60 years. Better overall survival 
of women in the general population and differences in local treatment 
policies regarding elderly patients could attribute to these results.
 
In Chapter 3, two recently developed anatomical based classification 
systems, the PADUA classification and R.E.N.A.L. nephrometry score 
were assessed for their reproducibility and their ability to predict 
perioperative complications in a population of 134 PNs from three Dutch 
referral centres.  Both total scores were associated with complications, 
however only the highest scores of PADUA and R.E.N.A.L., and not 
the intermediate scores, could predict of overall complication risk. 

Interestingly, tumour size showed similar results. Our study was the first to 
evaluate the reproducibility of both PADUA and R.E.N.A.L. score, which 
indicated good reproducibility for both scores. Dissimilarities in validation 
results of PADUA and R.E.N.A.L. scores can likely be found in imaging 
related factors, cohort composition and in surgeon and patient bound 
factors.

In Chapter 4, assumptions on renal function outcomes after radical 
nephrectomy (RN) for 98 RCC patients and 98 living kidney donors 
matched for age and gender are assessed in a contemporary cohort. 
Both groups had developed equal renal function at 1 year postoperatively 
in spite of a higher co-morbidity load and lower baseline renal function 
in RCC patients. No association between comorbidity and 1 year 
postoperative renal function was found and only reduced preoperative 
eGFR could be identified as risk factor for worse renal function outcome. 
None of the donors in current study progressed to an estimated GFR 
(eGFR) below 30 ml/min/1.73m2, however 4 (4.5%) of the RCC patients 
did. Expected is that their preoperative GFR might attributed to this, 
though this could not be confirmed due to the low numbers in current 
study. Limitations of our study include length of follow up and no 
information on proteinuria in RCC patients. 

In Chapter 5, changes in tumour stage derived from implementation of 
the new 2009 TNM are assessed in contemporary prospectively collected 
multicentre database containing 3989 clinical and 3089 pathological 
cases. The majority of tumours remained unaffected and changes were 
observed in 18.5% of the clinical renal masses and 17.9% pathologically 
staged RCCs. The majority of the clinical changes are driven by the new 
sub-classification of the T2 stage. Pathological changes were mostly 
driven by the T2 sub-classification and downstaging of pT3b tumours. 

Part II
In Chapter 6, an evaluation of the adoptability to different prognostic 
systems among urologists is assessed by means of a questionnaire, send 
to urologists with known interest in RCC. The answers of 86 responders 
were assessed, response rate to the questionnaire was 78.2%. The 
TNM is still the mainstay for assessing prognosis in RCC and used by 
97.7% of our responders. Our data indicates that penetration of other 
prognostic systems, except for the Motzer model, is at the most moderate, 
suggesting limited use outside original developmental settings. On the 
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contrary, clinical, laboratory and pathological factors are used by almost 
all urologists for prognosis estimations. The most important reason not to 
use models is the lack of additional value or familiarity. 

Chapter 7 aimed to improve prognosis estimation by using 
immunohistochemical biomarkers in addition to other known prognostic 
factors and assesses their incremental value in 143 patients with 
pT1b-pT3 clearcell RCC, with a median follow up of 63 months. Tissue 
micro-arrays were constructed, stained with 6 immunohistochemistry 
markers and images were automatically analysed. Combined CAIX 
under-expression (<30%) and Vimentin over-expression (>50%) was an 
independent predictor for recurrence free, cancer specific and overall 
survival. A slight but significant incremental value of the CAIX/Vimentin 
marker was observed in addition to a model containing conventional 
T-stage/grade. Our population consisted of selected T-stages in a 
non-metastatic population, while most other studies on the matter use 
populations with all TNM stages. 

In Chapter 8 our findings are summarized and discussed in light of current 
literature and expectations for epidemiology, treatment evaluation and 
prognostic biomarkers are described. Though the methods to do so differ 
per subject, all highlight the importance of proper validation.
Epidemiological studies are best validated on at least nationwide level 
due to the changing RCC landscape and decreasing missing data. 
Validation of prediction tools for perioperative complications are highly 
centre dependent and require frequent re-evaluation. On the other hand, 
postoperative renal function outcomes is best done in large populations 
with long term follow up available, due to relatively low numbers of end 
stage renal disease and other adverse outcomes. 
Assessment of prognostic systems also requires large patient numbers 
and long follow up. The direct availability of retrospective data, limits the 
use of prospective data. 

Besides the TNM, prognostic systems are not frequently used due to lack 
of incremental value to conventional methods. Immunohistochemistry 
markers provide slight incremental value. Validation of our results as well 
as the many other biomarkers identified in the literature is essential prior 
to their clinical implementation. 

Samenvatting || Reflecties op de huidige kennis van epidemiologie, 
behandeling en prognoses schatting voor het niercelcarcinoom

In Hoofdstuk 1 worden de veranderingen in de epidemiologie, 
behandeling en prognose schatting veroorzaakt door de veranderende 
presentatie van niertumoren beschreven. 
Het toenemende gebruik van abdominale radiologie heeft een gigantische 
invloed op zowel de incidentele detectie als de incidentie van niertumoren. 
Tegenwoordig zijn tumoren kleiner en hebben ze lagere stadia ten tijde 
van presentatie. Voor de behandeling van klinische T1 tumoren wordt nu 
PN geadviseerd, indien het technisch haalbaar is, gezien het relatieve 
behoud van de nierfunctie en vergelijkbare oncologische uitkomsten t.o.v. 
RN.
Naast de TNM classificatie zijn er laatste jaren vele andere prognostische 
systemen bijgekomen. Deze klinisch-pathologische prognostische 
systemen hebben oa. eiwit biomarkers geïntegreerd, in de hoop de 
biologische tumor componenten mee te nemen en zodoende de 
prognostisch accuratesse te verhogen.
Deel I van dit proefschrift evalueert enkele van de huidige 
epidemiologische en klinische concepten gedefinieerd door huidige 
literatuur in een nationale setting met hedendaagse cohorten. 
Deel II kwantificeert het gebruik van verschillende prognostische 
systemen in het niercelcarcinoom (NCC) en beoordeeld de incrementele 
waarde van immunohistochemische prognostische biomarkers.

Deel I
In Hoofdstuk 2 worden geslachtsverschillen in NCC presentatie in 
Nederland beschreven. Data van alle NCCs die in Nederland geopereerd 
zijn tussen 1995 en 2005 (n=11619) werd geëxtraheerd uit PALGA. Onze 
studie bevestigde dat vrouwen zich presenteren met lager gestadiëerde 
tumoren vanaf 40 jaar. Vrouwen waren alleen ouder bij presentatie in de 
leeftijdsgroep vanaf 70 jaar. De man: vrouw verhouding is bijna gelijk in 
patiënten boven de 70 jaar, in tegenstelling tot 2:1 bij patiënten tussen  
41 en 60 jaar. Betere overleving van vrouwen in de generale populatie 
en lokale verschillen in behandelingsprotocollen aangaande bejaarde 
patiënten kunnen aan deze resultaten hebben bijgedragen.

In Hoofdstuk 3 worden twee recent ontwikkelde anatomische 
classificatie systemen, de PADUA en R.E.N.A.L. score beoordeeld op 
hun reproduceerbaarheid en vermogen om perioperatieve complicaties 
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te voorspellen in een populatie van 134 PNs van 3 tertiaire centra. Beide 
totaal scores waren geassocieerd met complicaties, echter alleen de 
hoogste scores waren voorspellers van complicaties, hetgeen niet voor de 
intermediaire scores gold. 
Tumor grootte toonde vergelijkbare resultaten.
Onze studie was de eerste die de reproduceerbaarheid van beide scores 
evalueerde, welke hoog bleek te zijn voor beiden.
De inconsistente bevindingen in de validatie van de PADUA en R.E.N.A.L. 
scores kunnen mogelijk verklaard worden door radiologisch gerelateerde 
factoren, cohort compositie, chirurg en patiëntgebonden factoren.
 
In Hoofdstuk 4 worden nierfunctie uitkomsten na radicale nefrectomie 
voor 98 NCC patiënten en 98 gematchde donoren voor leeftijd en geslacht 
vergeleken in een hedendaags cohort.
Beide groepen ontwikkelde gelijke nierfunctie 1 jaar na operatie, ondanks 
dat de NCC patiënten meer comorbiditeiten en een lagere preoperatieve 
nierfunctie hadden. 
Er werden geen associaties gevonden tussen comorbiditeiten en 
nierfunctie na 1 jaar. Alleen preoperatief verminderde geschatte 
glomerulaire filtratie snelheid (GFS) was een voorspeller voor slechtere 
nierfunctie uitkomsten. Geen van de donors ontwikkelde een geschatte 
GFS beneden 30 ml/min/1.73m2. Dit gebeurde wel bij 4 (4.5%) van de 
NCC patiënten, mogelijk speelde hun preoperatieve nierfunctie hierbij een 
rol, echter waren in huidige studie de aantallen te laag om dit te kunnen 
onderzoeken. Een limitatie van onze studie is de duur van de follow up en 
het ontbreken van gegevens over proteïnurie bij NCC patiënten. 

In Hoofdstuk 5 worden de veranderingen in tumor stadium door 
implementatie van de nieuwe 2009 TNM beoordeeld in een hedendaags, 
prospectief verzameld, multicenter patiëntcohort bestaande uit 3989 
klinische en 3089 pathologische casussen. Het aanwijzen van de 
2009 TNM in een hedendaags cohort gaf voor de meeste tumoren 
geen veranderingen. Bij 18.5% van de klinische niermassa’s en 17.9% 
pathologische NCCs deed er zich een verandering van tumorstadium 
voor. De meerderheid van deze veranderingen bij klinische casussen 
werd veroorzaakt door de nieuwe T2 sub-classificatie. Veranderingen 
bij pathologische stadia waren vooral gebaseerd op de nieuwe T2 
classificatie en het aanwijzen van lager stadium van T3b tumoren 
vanwege het niveau van de tumor trombus.

Deel  II
In Hoofdstuk 6 wordt het gebruik van verschillende prognostische 
systemen onder urologen beoordeeld met behulp van een vragenlijst, 
die naar urologen met interesse in NCC werd gestuurd. De antwoorden 
van 86 respondenten werden beoordeeld. Het aantal beantwoordde 
vragenlijsten lag op 78.2%.
De TNM classificatie is het meest gebuikte prognostische middel, gebruikt 
door 97.7% van de respondenten. Van markers wordt hiervoor weinig 
gebruik gemaakt. Klinische penetratie van prognostische modellen is 
bescheiden, met uitzondering van het Motzer model. In tegenstelling 
worden klinische, laboratorium en pathologische factoren door 90% 
gebruikt voor prognose schattingen. De belangrijkste redenen om geen 
modellen te gebruiken zijn hun gebrek aan additionele waarde en hun 
onbekendheid.

Hoofdstuk 7 richt zich op het verbeteren van prognoses schatting door 
immunohistochemische biomarkers te gebruiken in aanvulling op bekende 
prognostische factoren en om hun incrementele waarde vast te stellen 
in een cohort van 143 pT1b-pT3 heldercellige NCCs. Mediane follow up 
was 63 maanden. Weefsel micro-arrays werden geconstrueerd, gekleurd 
met 6 immunohistochemische markers en beelden werden automatisch 
geanalyseerd. Gecombineerde CAIX onder-expressie (<30%) en 
Vimentine over-expressie (>50%) was een onafhankelijke voorspeller voor 
recidief vrije, kanker specifieke en algehele overleving. De gecombineerde 
marker toonde een kleine toegevoegde waarde aan conventionele 
prognose schattingen, echter werd ons onderzoek, in tegenstelling tot 
andere onderzoeken, uitgevoerd in geselecteerde T-stadia en een niet-
metastatische populatie.

In Hoofdstuk 8 worden de bevindingen van dit proefschrift kort 
samengevat en bediscussieerd in het licht van de huidige literatuur. 
Verwachtingen over de toekomst van NCC epidemiologie, 
behandelingsevaluatie en prognostische biomarkers worden gedaan.
Allen wijzen op het belang van validatie studies, echter methodes voor het 
verrichten daarvan verschillen per onderwerp.

Epidemiologische studies worden het best gevalideerd op ten 
minste nationaal niveau door de veranderingen in NCC presentatie 
en vermindering van missende data. Validatie van methodes om 
perioperatieve complicaties te voorspellen toont grote verschillen per 
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centra en dient voornamelijk lokaal te gebeuren met frequente re-
evaluaties. Daarentegen worden postoperatieve nierfunctie uitkomsten 
het beste beoordeeld in grote populaties met voldoende lange termijn 
data, vanwege lage incidentie van eind stadium nierziekte en andere 
ongewenste uitkomsten.
Bij beoordeling van prognostische systemen zijn ook grote patiënten 
aantallen nodig en lange follow up. De directe beschikbaarheid van 
retrospectieve data maakt dat er weinig prospectieve studies worden 
verricht over dit onderwerp. Verdere verbeteringen dienen continue 
onderzocht te worden.

Naast de TNM worden prognostische systemen niet frequent gebruikt 
door gebrek aan incrementele waarde aan de conventionele methodes. 
Immunohistochemische biomarkers kunnen verbetering brengen in 
huidige prognose schatting. Validatie van zowel onze resultaten als van 
de vele andere biomarkers geïdentificeerd in de literatuur, is essentieel 
voor hun implementatie in de kliniek.
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