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Úvod
Odstranění recidivy nádorového trombu
z dolní duté žíly je jedinou kurativní
možností u vybrané skupiny pacientů s
vysoce rizikovými nádory ledvin. Na
druhou stranu se jedná rizikový výkon, u
kterého je třeba pečlivě vážit jeho
indikaci.
Cíle

Výsledky
Medián doby sledování byl 46 měsíců. Dva
nádorové tromby byly obtížně odstranitelné pro
infiltraci žilní stěny, jeden byl lehce vytažitelný.
Všechny operace proběhly bez komplikací a
průměrná délka operace byla 7 hodin. Krevní
ztráty
nebyly
hodnotitelné
pro
použití
mimotělního oběhu. Nebyly zaznamenány žádné
časné pooperační komplikace. Dva pacienti
zemřeli 6 a 26 měsíců po operaci na generalizaci
nádoru. Jeden pacient byl dlouhodobě bez
vzdálených metastáz.

Cílem bylo zhodnotit výsledky operačního
odstranění recidivy nádorového trombu z
dolní duté žíly po předchozí prodělané
nefrektomii.

Soubor a Metody
Byl hodnocen soubor 3 pacientů s recidivou
nádorového trombu v dolní duté žíle.
Dva pacienti prodělali nefrektomii s
odstraněním nádorového trombu s asistencí
kardiochirurgů v mimotělním oběhu a jeden
pacient podstoupil samotnou nefrektomii.
Průměrná doba od nefrektomie byla 24 měsíců.
Dva nádorové tromby dosahovali do pravé síně
a jeden k bránici. Žádný s těchto pacientů
neměl vzdálené metastázy. U trombu v pravé
siní byla provedena kombinovaná operace s
kardiochirurgy v modifikovaném mimotělním
oběhu. Trombus dosahující bránice byl
nnnn
odstraněn s asistencí hrudního chirurga s
dočasným klampováním horního úseku dolní
duté žíly. Žádný pacient před operací
nedostával biologickou léčbu.

Obrázek 1 Nádorový trombus čnějící do pravé síně

Obrázek 2 Vytažený nádorový trombus z dolní duté žíly

Závěry
Chirurgická léčba je jediná kurativní metoda v
léčbě karcinomu ledviny. V případě recidivy
nádorového trombu je jeho odstranění metodou
volby. Jde o náročnou operaci s rizikem
komplikací.
Práce byla podpořena programem PRVOUK
P 37/04.
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