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Úvod:
Ewingův sarkom je onemocnění typické pro dětský a adolescentní věk a typicky postihuje kosti. Vzácně se pak vyskytuje v
mimokostní lokalizaci. Autory je prezentována 24-letá pacientka, která byla došetřována praktickým lékařem pro bolesti beder a
hmatnou rezistenci pod levým obloukem žeberním.

Kazuistika:
Mladá žena byla vyšetřena praktickým lékařem pro bolesti a hmatnou rezistenci.
Bylo provedeno sonografické vyšetření s nálezem tumorózního útvaru levé
ledviny a proto odeslána na urologickou kliniku, kde byla doplněna CT urografie s
popisem sytícího se tumoru levé ledviny. U pacientky byla provedena levostranná
radikální nefrektomie s adrenalektomií a lymfadenektomií.
Výsledná histologie byla popsána jako extraoseální Ewingův sarkom pT3a, pN1,
M0.
Další léčba byla prováděna na onkologickém pracovišti, kde byla započata
chemoterapie VIDE (vincristin, ifosfamid, doxorubicin, etoposid), celkově šest
cyklů a v redukované dávce pro zvýšené hodnoty renálních funkcí při solitární
ledvině. Po sérii chemoterapií a celkově devátý měsíc od operace se objevuje
pareza n. XII vpravo. Komplexní neurologické vyšetření včetně magnetické
rezonance mozku neobjasňuje příčinu, nález je v tu dobu zcela fyziologický. Proto
přistoupeno k chemoterapii (V)AC (vincristin, aktinomycin, cyklofosfamid), avšak
vzhledem k možné neurotixicitě vincristin nepodán. Celkově podány 3 cykly. Poté
přijata na onkologické oddělení pro silnou cephaleu, opětovně byla provedena
magnetická rezonance mozku, kde byl nález kompletního metastatického rozsevu
celé CNS. Pacientka po deseti měsících od operačního řešení radikální
nefrektomie umírá.
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Diskuze:
Ewingův sarkom ledviny je velmi vzácné maligní onemocnění, jenž postihuje
dospívající a mladší pacienty (medián věku je 30,4 roků) a to spíše muže 61 %.
Prvotní období bývá asymptomatické, průměrná velikost nádoru v době
diagnostiky je 5,5-23 cm. Nejčastějšími příznaky onemocnění je bolest (85 %),
hmatná rezistence (60 %) případně hematurie (37 %). Léčba ES může spočívat
v biopsii ložiska za účelem získání histologie a k podání chemoterapie. Dále
může být provedena radikální nefrektomie či resekce ledviny a to včetně
robotické možnosti. Nejlepší benefit pro pacienta je kombinace chirurgického
řešení s onkologickou léčbou a to neoadjuvantní či adjuvantní chemoterapiínynější
standard
zahrnujedoxorubicin,
vincristin,
cyklofosfamid
posílený isofosfamidem a etoposidem. Další možností léčby je radioterapie.
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Závěr:
V diferenciální diagnóze renálních tumorů se nejčastěji vyskytuje RCC. Vzácně
se pak vyskytují i sarkomy, které mohou mít letální průběh i při komplexní a
radikální terapii.
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