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Úvod: Resekce ledviny (RL) je preferovaným řešením malý renálních lézí. Imperativní výkon u solitární ledviny má
výrazné perioperační riziko, je spojen s vyšším výskyte pozitivních okrajů a také vyšším funkčním dopadem, ale může
zajistit udržení kvalita života. Vícečetná RL tyto výhody a rizika však posouvá ještě dále.
Popis případu
60-letý muž s anamnézou nefrektomie vlevo pro karcinom ledviny (pT1b G3 N0 M0) přišel na pravidelnou kontrolu 5 let
od výkonu, přičemž od přechozí kontroly uplynul 1 rok. V CT popise byla uvedena 4 solidní ložiska solitární P ledviny,
vel. 11-39mm. Muž byl kuřák 20/den, hypertonik se špatnou compliance k léčbě, celkově aktivní, fyzicky pracující bez
omezení, PS 0, BMI 27,7, kreatinin 122 µmol/L, medikaci neužíval žádnou.
Pečlivá revize CT nálezu odhalila celkem 10 oblastí s jistou či pravděpodobnou solidní lézí, některé ale obsahovaly 2
léze blízko sebe. Největší tumor 39mm, RENAL skóre 9ah, ostatní vel. 5-20mm v parenchymu uloženy příznivě,
RENAL skóre 5-7 (a/p/x dle lokalizace). Pacientovi byly nabídnuty různé možnosti řešení, preferoval však pokus o
záchovný výkon. Předoperačně byla nutno nově nastavit léčbu hypertenze.
Transperitoneálním přístupem ledvina zmobilizována, připraven turniket na hilus. Primárně ošetřen největší tumor při
hilu, protože uvedená lokalizace rozhodovala o proveditelnosti (ano/ne) celého výkonu. Tento tumor resekován ve
studené ischémii ledovou tříští, délka 17 min, pánvička a kalichy tupě odsunuty, resekce ostře atermicky nůžkami,
sutura V-locem 3/0. Další ložiska již resekována bez ischémie – postupně dalších 9 oblastí (nůžkami nebo
elektrokauterem), 3 místa obsahovala dva tumory. Jednotlivá místa pak uzavřena suturou V-loc 3/0/ nebo Polysorb 3/0.
Výkon trval 250 min, ztráty byly 600ml. Pooperačně dosáhl kreatinin maxima 4.den na hodnotu 575 µmol/L,
hemodialýza ale nebyla nutná. Obnova pasáže, p.o. příjmu i mobilizace bez komplikací. Dimise 14.den s kreatininem
277 µmol/L. Histologicky ve všech 13 ložiscích světlobuněčný renální karcinom, velikost 5-35mm, pT1a G2-3, hlavní
tumor R0, ve 3 menších ložiscích Rx/+. Za 2 měsíce byl kreatinin 209 a za 5 měsíců pak 166 µmol/L.
Kontrolní CT vyšetření proběhlo za 5 měsíců a neprokázalo žádné další ložisko, byl odeslán ke genetickému vyšetření.
Obrázky demonstrující CT nález před operací – celkem 10 oblastí s jasným nebo pravděpodobným solidním tumorem. U každého
obrázku je koronární a axiální obraz (na posledním snímku vpravo dole je pořadí přehozeno)

Závěr
V individuálních případech je možná vícečetná resekce i v případě solitární ledviny, byť výsledek je funkčně nejistý.
Pečlivá předoperační diskuze s realistickým informován pacienta jsou nezbytné, podobně jako dobrý biologický stav.
Podpořeno MZ ČR – RVO VFN64165.

