Resekce objemného tumoru funkčně solitární ledviny
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Sleszká nemocnice v Opavě
1

Urologické oddělení, Slezská nemocnice, Opava
2Interní oddělení, Slezská nemocnice, Opava
3Oddělení patologické anatomie, Slezská nemocnice, Opava

Diagnostika:
NO:
• 55-ti letý muž M.J., KI 80%
• odeslán praktikem ke kompletnímu urologickému vyšetření
• Asymptomatický
• náhodný sonografický nález multicystické dysplazie ledvin
Indikováno CT urotraktu s k.l.
CT nález:
• objemný cystický tumor ledviny l. sin. (13cm)
• ojedinělé větší retroperitoneální lymfatické uzliny vlevo
• drobná ledvina l. dx.- tvořena seskupením několika cyst ( vel.
do 6ti cm)
Paraklinická vyšetření
• Statická scintigrafie ledvin:
• Ledvina l.dx. podíl f-ce 3,5%
• Ledvina l.sin.podíl f.ce 96,5% na celkových funkcích.

Anamnéza
OA:
• Pyelonefritis chron.bilat., Cystaes renum l. dx.-afunktio, Lehká až
střední Ao stenoza, Hypertenze, Bronchitis chron.fumat., DM na PAD,
Hyperurikémie, HLP, Obezita, M-LUTS
RA:
• matka DM
FA:
• Vasocrdin, Larus, Liphantyl, Orcal, Moxostad, Perinpa, Siofor
AA:
• negat.
PA:
• stolař, kuřák příležitostný
Laboratorně: urea 9,3, kreat 281,7
Kultivace moče:negat.

Terapie
Indikace k resekci tumoru ledviny l. sin.
•
•
•
•
•

Dne 3.11.2014 resekce tumoru l. sin. v antibiotickém krytí- Medoclav
1,2g i.v.
Pacient poučen o možnosti nefrektomie a následné hemodialýzyperoperačně zaveden HD katetr
Resekce objemného tumoru ledviny l.sin. -1560g
Doba teplé ischemie 20min.
Krevní ztráty 1500ml -hrazeny

Pooperační průběh
•

Hospitalizace na C-JIP
• Oligo-anurie - moč čirá, TK, KO stabil.
1.pooperační den:
• tlak v břiše, sekrece z drénu 400ml tekutiny, oligo-anurie
• CT urotraktu nativ- bez kolekce tekutiny
• dle sono lehká dilatace KPS l.sin.
• indikace k zavedení ureterální cévky l. sin.
2.pooperační den
• zavedena ureterální cévka l. sin.
• elevace ren. paramatrů, vzestup azotémie, pozit. bilance
tekutin, hyperkalemie
INDIKACE K HEMODIALÝZE ( celkem 3x)
• Rozvoj diurézy za podpory diuretiky
5.pooperační den
• zpět na standardní odd.
Při renální insuficienci vysazena PAD

Histologie
•

velikost preparátu: 15x16x13cm
• Adenokarcinom z jasných buněk

•
•

Kontrolní sono- bez dilatace KPS po extrakci UC
Rána zhojena per primam

Následná péče
•

Dispenzarizace na hemodializačním středisku Opava- HD katetr již
extrahován ( 3 týdny po operaci- bez nutnosti další HD)

•

6 týdnů po resekci tumoru:
• urea 8,5mmol/l, kreat 106,8umol/l
3,5 měsíců po resekci
• urea 7,0mmol/l, kreat 107umol/l
Za půl roku kontrolní MRI
7 měsíců po resekci
• urea 8mmol/l, kreat 128umol/l
• hernia in cicatriace
• PSA 9,41ug/l- biop. prostaty ( histologie-negativní)

•
•

•

Kontrolní MRI 7/2015- bez nálezu recidivy

16cm

