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Úvod

Výsledky

Nefrektomie a odstranění nádorového trombu
dosahující k bránici (úroveň III podle Mayo
klasifikace) je komplikovaný výkon. Pro jeho
bezpečné provedení se nejčastěji používá nasazení
turniketu na nadbrániční dolní dutou žílu od hrudního
chirurga. Cílem práce je zhodnocení operačního
přístupu bez této hrudní incize. Tímto postupem se
nádorový trombus odstraní pouze z incize dolní duté
žíly bez nutností incize hrudníku. Je to možné pouze
u nádorového trombu, který neinfiltruje žilní stěnu.
Pro pacienta to znamená výrazně menší invazivitu a
kratší rekonvalescenci. Prezentujeme naše první
zkušenosti s tímto postupem.

U kombinovaného postupu, kdy byla provedena
subkostálnní a poté hrudní incize, byl průměrný
operační čas 210 minut a krevní ztráty a 1100 ml.
Nekompletní odstranění nádorového trombu pro
infiltraci stěny dolní duté žily bylo u čtyřech pacientů.
Dva pacienti zemřeli 2. a 3. pooperační den na kardiální
selhání. Tříleté a pětileté přežívání bylo 52 a 19%. U
pacientů s pouze subkostální incizí byla průměrná doba
operace 3 hodiny 15 minut a krevní ztráty 550 ml.
Všichni pacienti jsou naživu u jednoho pacienta pro
nové plicní metastázy byla zahájena biologická léčba.

Metoda

Obrázky 4-5: CT - Ledvina s tumorem a nádorovým trombem
dosahující k bránici

K odstranění nádorového trombu z dolní duté žíly
vyplňující intrahepatální úsek a dosahující k bránici
není nutné využít srdeční zástavu a mimotělní oběh. V
našem centru byla nejčastěji využita asistence
hrudního chirurga, který před extrakci nádorového
trombu dočasně naložil turniket na proximální část
dolní duté žíly. K tomu bylo nezbytné provést incizi
hrudníku a otevřít perikard. U nádorových trombů,
které kompletně neobturují celé lumen je možná
extrakce pouze s dočasnou kompresí dolní duté žíly
prsty asistenta. Po vytažení trombu se poté využívá
turniket naložený pod játry. To umožní provést tuto
operaci bez druhé hrudní incize a tím výrazně snížit
pooperační morbiditu a urychlit rekonvalescenci.
Kombinovaný přístup byl v období od 2000 – 2015
proveden u 22 operací a méně invazivní metoda byla
použita u 6 pacientů v období od 2014 do 2016. Byla
hodnocena bezpečnost, operační a onkologické
výsledky.
Obrázek 1 : Ledvina s tumorem a nádorovým trombem

Obrázek 2-3: D.D.Ž. s trombem a po jeho extrakci

Obrázek 6 : Sutura d.d.ž. po extrakci trombu

Závěr
U části pacientů s nádorovým trombem dosahujícího k bránici
je možné využít méně invazivní postup. Tento postup snižuje
morbiditu, pacient nemá hrudní drén a je dříve mobilizován.
Předběžné onkologické výsledky byly srovnatelné.
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