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Úvod: SESTL je vzácná benigní cystická léze ledviny, skládající
se z epiteliální a stromální komponenty. Predominantně se
vyskytuje u postmenopauzálních žen. V literatuře bylo
popsáno jen několik případů s maligní transformací. Cílem
této práce bylo zhodnotit typické radiologické znaky SESTL a
terapeutické možnosti. Většina případů bývá klasifikována
jako kategorie Bosniak III. Malignity rate v této skupině lézí je
zhruba 50%, ale většina lézí v této skupině bývá benigních či s
nízkým maligním potenciálem.
Metodika: Popisujeme 10 případů SESTL získaných v časovém
období 1/2004 - 1/2019. Všichni pacienti podstoupili
chirurgickou léčbu pro cystický tumor ledviny. Všechny
případy byly klasifikovány dle Bosniaka na základě CT
vyšetření. V případě nejisté klasifikace dle CT bylo doplněno
vyšetření MR. Všechny histologické vzorky byly klasifikovány
dle WHO klasifikace renálních tumorů z roku 2016.
Výsledky: Celkem zařazeno 10 případů, vše ženy, průměrný
věk 55.8 (44-71) let, průměrná velikost léze 6.4 (2-13) cm.
Kategorizace dle Bosniaka byla následující: 8/10 případů
(80%) Bosniak III, jeden případ Bosniak IV - 1/10 (10%) a 1
případ Bosniak IIF (10%). Ve většině případů byla léze
lokalizována v pars intermedia či se jednalo o centrálně
umístěný tumor - 8/10 případů (80%), což technicky
neumožňovalo provedení resekce nálezu. Předoperačně byly
všechny léze též zhodnoceny pomocí nefrometrického
systému - v našem případě RENAL score s následujícími
výsledky: ve 2 případech 9a, po jednom případě 9ah, 10ah a
10ph, ve 3 případech 10xh a ve 2 případech 11ah.
Nejčastějším typem operačního výkonu byla nefrektomie - 9
případů (90%), z toho 5/9 případů (55,5%) miniinvazivním
přístupem (laparoskopicky). V jednom případě byla
provedena otevřená resekce.
Závěr: SESTL bývá typicky popisován jako cystický tumor
ledviny kategorie Bosniak III (až 80 %) dle zobrazovacích
vyšetření. Ačkoli je SESTL benigní leze, ve většině případů je
řešena nefrektomií, což může být považováno za
nadbytečnou léčbu (overtreatment). Ve všech případech
jsme se pokusili o záchovný výkon, který byl technicky velmi
náročný či nemožný, což můžeme demonstrovat i vysokým
předoperačním RENAL score. V současnosti nejsme schopni
určit jasnou diagnozu SESTL na základě zobrazovacích
vyšetření a z tohoto důvodu je velká část pacientů
nadbytečně léčena.
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