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Peroperační sonografie u
záchovných operací ledvin

Urologická klinika 3. LF UK a FNKV

Peroperační sonografie u záchovných
operací ledvin – počáteční zkušenosti

 Cíl: zhodnotit přínos peroperační sonografie k

modifikaci operačního přístupu

 Materiál: v období 2011 – 2013 bylo pro nádor

ledviny operováno 189 pacientů. Záchovná operace
byla indikovaná u 60 pacientů. 11 pacientů bylo
operováno pro oboustranný nádor, z toho u 6
pacientů se jednalo o synchronní výskyt tumoru
u 5 pacientů incidentálně nalezen satelitní
tumor
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Technické vybavení
 Ultrasonografie (UZ) se stala nejdůležitější
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zobrazovací technikou v urologii.
 UZ nemá škodlivý účinek na tkáň, není časově
náročné a je relativně jednoduché vyšetření.
 Pomocí peroperační sondy s vysokým rozlišením
(10MHz) užíváme pooperační ultrasonografie k
vyloučení multifokálních nádorů při resekci ledviny
pro malý nádor.
 Existuje i laparoskopický ultrazvukový snímač, který
umožňuje peroperační orientaci i při laparoskopické
operaci.
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BK Pro Focus
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Světlobuněčný karcinom grade 2,
kapsula není dobře patrná, pacient 1

Laparoskopická ultrasonografie
 Port 10 charr
 Ohyb pracovní části

360°
 Punkční
attachement v těle
snímače
 Všechny snímací
módy
 Krátká learning
courve
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Světlobuněčný karcinom grade 3,
kapsula je patrná – pacient 2

Světlobuněčný karcinom grade 2,
kapsula není dobře patrná, pacient 1
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Světlobuněčný karcinom grade 3,
kapsula je patrná – pacient 2

Výsledky
 Otevřené výkony 51 (89%)
- průměrná velikost tu 39.2mm
- klampáž hilu u 21 pacientů (41%)
délka ischemie 13.4 min (5-23min)
- průměrné krevní ztráty 292 ml
(0-1000ml)

 Laparoskopické 6 ( 11%)
- průměrná velikost 25.5 mm
- klampáž hilu u 4 pacientů (66%)
délka ischemie 21.5 min (17-30min)
- průměrné krevní ztráty 167 ml
( 0-400 ml)
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 Histologie
- konvenční světlobuněčný
karcinom 67% ( 38/57)
- papilární renální karcinom 14%
( 8/57)
- onkocytom 11% ( 6/57)
- chromofobní karcinom 5% ( 3/57)
- angiomyolipom 5% ( 3/57)
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Výsledky

Závěr
 Podle našich současných poznatků

 V našem souboru záchovných operací byla

peroperační sonografie provedena celkem u
18 pacientů
 Zřetelná pseudokapsula byla zjištěna u 7
pacientů
 U CT popisů tento závěr nezazněl ani jednou

peroperační ultrazvuk nadále zpřesňuje již
provedenou diagnostiku nádorů ledvin
 Sensitivita detekce pseudokapsuly je vyšší
než u CT vyšetření
 V peroperační ultrazvuk má přímý vliv na
operační taktiku a umožňuje operatérovi
zvolit optimální typ léčby (enukleace,
resekce, polová resekce , nefrektomie)

