CÍL PRÁCE
Prezentujeme kazuistiku muže (ročník 1949) s nálezem bilaterálního synchronního tumoru ledvin, u něhož jsme provedli nejprve resekci
karcinomu levé ledviny a posléze nefrektomii kontralaterální ledviny. Dle CT bylo pravděpodobné, že se jedná o odlišné typy nádorů.
Histologické vyšetření potvrdilo odlišné typy karcinomu ledvin.

MATERIÁL A METODIKA
Pacienta odeslal praktický lékař pro nechutenství, úbytek váhy a tumorózní expanzi horního pólu pravé ledviny dle UZ. Anamnéza byla,
krom hypertenze a nikotinismu, nevýznamná. Indikovaná CT urografie prokázala tumor pravé i levé ledviny (Obr. 1). V pravé ledvině se
jednalo o hladce ohraničenou tumorózní afekci velikosti 70 mm, o nativní denzitě do + 20 HU a poskontrastní denzitě do + 40 HU (s
výjimkou drobných kalcifikací), lokalizovanou na rozhraní střední a dolní třetiny pravé ledviny vyklenující se do perirenálního prostoru a
naléhající na přední list Gerotovy fascie (Obr. 2). Na levé ledvině se nacházelo ložisko o rozměru cca 40 mm lokalizované na rozhraní
střední a dolní třetiny předního labia a vyklenující se do perirenálního prostoru. Na rozdíl od předchozího ložiska se výrazně sytilo v
periferní partii, kde dosahovalo denzity až +110 HU. (Obr. 3). Vzhledem k popisu jsem usuzovali na odlišné typy tumorů.
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RTG S+P a scintigrafie skeletu vyloučila metastatické postižení, cystoskopický nález byl přiměřený. Pacienta jsme indikovali nejprve
k resekci tumoru levé ledviny a s odstupem k nefrektomii pravé ledviny. Již předoperačně proběhla konzultace s nefrologem.

VÝSLEDKY
Při resekci tumoru levé ledviny jsme přistupovali z transperitoneálního přístupu. Ložisko bylo nepříznivě uloženo na ventrálním labiu
ledviny ve velmi těsné blízkosti hilových cév, výkon však proběhl úspěšně. Patolog popsal okrouhlý, regresivně změněný tumor v
průměru 3,5 cm. Jednalo o středně diferencovaný konvenční renální karcinom alveolární struktury (pT1a N0 M0) s ložiskovými
regresivními změnami ohraničený fibrosní pseudokapsulou propagující se spíše expanzivním způsobem bez nápadnější infiltrace či
destrukce s histologicky negativními okraji preparátu, bez známek angioinvaze, (Obr. 4). Po operaci nedošlo ke změnám v renálních
parametrech. S odstupem měsíce od výkonu proběhla scintigrafii ledvin MAG 3 s podílem funkcí, která prokázala normální funkce obou
ledvin. Po šesti týdnech od resekce jsme provedli transperitoneální nefrektomii vpravo. V dolním pólu ledviny patolog popsal ložiskově
prokrvácený kulovitý tumor o průměru 6 cm na řezu okrové respektive hnědé barvy omezený na ledvinu. Nález vyhodnotil jako středně
diferencovaný papilární renální karcinom typ 1 (pT1b N0 M0), (Obr. 5).
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Pacient dochází na pravidelné kontroly po šesti měsících. Dosud nedošlo k významné laboratorní elevaci renálních parametrů. Kontrolní
UZ, RTG S+P a scintigrafie skeletu i CT břicha a pánve neprokázalo známky lokální recidivy či generalizace základního onemocnění.
Pacient je 1,5 roku v remisi, poslední kontrola proběhla v na počátku září 2015.
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DISKUZE A ZÁVĚR
Synchronní bilaterální karcinomy ledvin se vyskytují zřídka (cca v 1 % případů tumorů ledvin), často bývají diagnostikovány náhodně.
Nejčastěji nalézáme histologicky totožné léze, smíšené typy jsou vzácné.
CT a MRI nám mohou pomoci odlišit jednotlivé typy karcinomů ledvin již předoperačně na podkladě různých parametrů. Konvenční
renální karcinom je v CT zobrazení hypervaskularizovaný, heterogenní nádor, který se výrazně sytí již v arteriální fázi. Ve tkáni často
nalezneme nekrózy, fibrotizace, krvácení, kalcifikace, osifikace, nebo i cystické degenerace. V dynamické analýze se objevuje výrazný
vzestup denzity/intenzity, následovaný vymýváním kontrastní látky. Papilární renální karcinom představuje především hypodenzní útvar,
kde nejsou častá septa, nejedná se o cystické léze, ale cysty někdy připomínají
Účinná léčba spočívá v časné diagnostice a následném chirurgickém řešení. Způsob provedení operace respektuje předoperační i
peroperační nález a komorbidity pacienta. Bilaterální a unilaterální karcinomy ledviny se ve své prognóze významně neliší.
.

