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Podkovovitá ledvina je vrozená tvarová
anomálie, kdy dochází k renální fúzi
metanefrogenního základu obou ledvin,
nejčastěji jejich dolních polů, obě
ledviny jsou malrotované a dystopické,
incidence 1:500 jedinců, častěji u mužů.
U ledvin s touto anomálií jsou ztížené
odtokové poměry vzhledem k průběhu
močovodů přes istmus, jsou náchylnější
k obstrukci (hydronefrosou je postiženo
až 30% jedinců), tvorbě lithiasy, infekci
močových cest a tvorbě nádorů –
v podkovovité ledvině byl identifikován
parenchymový rumor, uroteliální
karcinom pánvičky, Wilmsův
nefroblastom. Diagnostika bývá
většinou náhodná, jelikož anomálie
bývá asymptomatická, třetina
postižených má další abnormality –
zdvojené močovody, ureterokéla, VUR,
vyskytuje se v 5-10% u jedinců s
Turnerovým syndromem. Typický obraz
anomálie zobrazí CT vyšetření. Při
hodnocení klinické významnosti
obstrukce je indikována dynamická
scintigrafie ledvina MAG3 s
furosemidovým testem.
Uvedený klinický případ popisuje pacienta
u kterého došlo ke kombinaci všech
těchto uvedených komplikací

Padesátiletý pacient, bez významných
komorbidit, byl vyšetřen pro
pravostranné lumbalgie a hematurii
na obvodní urologii, sonograficky
zjištěna hydronefrosa vpravo,
blokující pyelolithiasa a kalikolithiasa,
vlevo vyjádřena suspekce na tumor.
V rámci dovyšetření bylo doplněno
kontrastní CT vyšetření, kde
diagnostikována podkovovitá ledvina,
vpravo hydronefrosa, objemná
blokující pyelolithiasa, odlitková
nefrolithiasa kalichů, tumor dorsa
levé části podkovy propagující se do
renálního sinu o velikosti 9x6cm.
Operační řešení bylo rozděleno na
dvě doby. V první době jsme provedli
perkutánní extrakci konkrementů
pravé ledviny s trypsí pomocí
semirigidní a flexibilní technologie,
vzhledem k větší mediální orientaci
dolních pólů ledviny podkovy jsme
volili vyšší a laterální přístup, lithiasa
odstraněna, před extrakcí
nefrostomie provedena descendentní
pyelografie, kde kalichopánvičkový
systém i ureter bez obstrukce,
popsán jen drobný konkrement v
sekundárním dolním kalichu s úzkým
krčkem, který nebylo možné
technicky ošetřit. Po stabilisaci
klinického stavu pacienta jsme ve
druhé době z transperitoneálního
přístupu provedli resekci istmu a
nefrektomii vlevo, výkon byl
nekomplikovaný, histologicky
konvenční světlobuněčný renální
karcinom pT2a G2.

Pacient se zhojil per primam
intentionem, kreatinémie po operaci
byla 121umol/l, v kontrolních odběrech
stacionární hodnoty renálních
parametrů, podobné hodnoty i před
operacemi. Dle stagingového CT
s odstupem 6 měsíců po výkonu
onkologicky v remisi. Jednalo se o
komplikovaný nález, který se podařilo
vyřešit endoskopicky a otevřeným
operačním výkonem bez alterace
renálních parametrů s dostatečnou
radikalitou stran onkologického
hlediska. Pacient je po výkonu ve velmi
dobré kondici.

