Možnosti léčby angiomyolipomu ledviny
Ürge T, Hora M, Chudáček Z, Stránský P, Hes O, Ferda J, Eret V, Trávniček I, Pitr T, Kalusová K
Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni Karlovy univerzity v Praze

Úvod: Strategie léčby AML není stále jednoznačně definována. Současné léčebné možnosti zahrnují dispenzarizaci,
embolizaci, radiofrekvenční ablaci, parciální resekci nebo nefrektomii. S cílem stanovení optimálního postupu u našich
nemocných jsme provedli retrospektivní studii čítající 42 pacientů.

Materiál, metody:. AML byly klasifikovány jako malé (< 4 cm), střední (4-8 cm) nebo velké
(> 8 cm). Zaměřili jsme se na vztah mezi velikostí, příznaky, terapií a diagnózou tuberózní
sklerózy (TS). Průměrná doba sledování byla 89 ± 30 měsíců.

Výsledky: Malé AML jsme diagnostikovali u 60 % nemocných (25/42). Vždy se jednalo o náhodný
nález. U 40 % těchto pacientů (10/25) nebylo možné na základě zobrazovacích metod rozlišit mezi
maligním či benigním nálezem a podstoupili resekci (8 laparoskopicky). Jednalo se o leiomyomatózní
variantu AML u 3 nemocných (33 %). Epiteloidní AML jsme prokázali u 2 pacientů (20 %) a v jednom
případě AML (10 %) doprovázel papilární RCC. Progresi velikosti jsme během dispenzarizace zaznamenali
u 5 pacientů (20 %) a to po 49±42 měsících. Resekci jsme provedli ve 4 případech a u jednoho jsme volili
radiofrekvenční ablaci.
Střední AML (23 %; 10/42) vyžadovaly intervenci. Provedli jsme 3krát nefrektomii (30 %) a to pro
mnohočetný AML a dále pro rupturu AML s hemoragickou komplikací a pro centrálně uložený AML.
Resekci podstoupili 4 pacienti (40 %), 3 laparoskopicky. Selektivní embolizace byla provedena u 3
nemocných (30 %). 18-letá pacientka s TS, s endofyticky umístěným tumorem, podstoupila re-embolizaci
po 5 letech, u ostatních pacientů proběhla embolizace s dobrým efektem.
Velké AML (17 % 7/42) byli vždy symptomatické. Výkon byl u 6 případů plánovaný před vývojem
možných komplikací. Jeden pacient podstoupil nefrektomii pro rupturu 150 mm velkého tumoru.
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Závěr: Malé AML jsou nalezeny incidentálně
intervence se obecně nedoporučuje. Asymptomatické
léze mají tendenci zůstat stabilní a doporučujeme
pečlivou dispenzarizaci. Předoperační odlišení malého
AML od renálního karcinomu je však mnohdy obtížné.
Střední AML mají nejvíce variabilní chování, proto se
doporučuje pečlivé sledování. Při změnách velikosti je
indikována intervence. Velké AML by měly být léčeny
elektivně před vývojem možných komplikací.
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