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 RADIKÁLNÍ RADIKÁLNÍ 
 Laparoskopická resekceLaparoskopická resekce
 Otevřená resekceOtevřená resekce
 Laparoskopická nefrektomieLaparoskopická nefrektomie
 Otevřená nefrektomieOtevřená nefrektomie
 + lymfadenektomie+ lymfadenektomie
 + kavotomie + kavotomie 
 + ureterektomie+ ureterektomie
 Extrakorporální resekce s reimplantacíExtrakorporální resekce s reimplantací
 PALIATIVNÍPALIATIVNÍ
 Paliativní nefrektomiePaliativní nefrektomie
 RFARFA
 EmbolizaceEmbolizace
 Antiangiogenetická terapieAntiangiogenetická terapie
 FOLLOW-UPFOLLOW-UP

Laparoskopická resekceLaparoskopická resekce

Laparoskopická NELaparoskopická NE

Terapie nádorů ledvin



  

Zobrazovací metody
 CT základní metoda včetně CT angiografie, ev. vylučovací CT základní metoda včetně CT angiografie, ev. vylučovací 

fáze, MRI a PET/CT doplňující metodyfáze, MRI a PET/CT doplňující metody



  

Renální karcinom
 V ČR nejvyšší incidence na světěV ČR nejvyšší incidence na světě
 V Plzeňském kraji nejvyšší incidence v ČRV Plzeňském kraji nejvyšší incidence v ČR

STAGING
T1a omezen na ledvinu < 4 cm   
T1b omezen na ledvinu 4 – 7 cm 
T2 omezen na ledvinu > 7 cm    
T3a prorůstá do perirenálního tuku či do nadledviny
T3b prorůstá do infradiafragmatické části v. cava inferior
T3c prorůstá do supradiafragmatické části v. cava inferior
T4 prorůstá přes Gerotovu fascii
N1 jedna infiltrovaná uzlina
N2 více než jedna infiltrovaná uzlina
M1 vzdálené metastázy



  

T1
 T1a – metoda volby laparoskopická resekceT1a – metoda volby laparoskopická resekce
 T1b – dle vztahu k cévám a sinu – laparoskopická NET1b – dle vztahu k cévám a sinu – laparoskopická NE



  

T2
 Nefrektomie u unilater. tumorů. Otevřená resekce u Nefrektomie u unilater. tumorů. Otevřená resekce u 

bilaterálních tumorůbilaterálních tumorů



  

T3a
 Perirenální strandingPerirenální stranding
 Otevřená nefrektomieOtevřená nefrektomie



  

T3b
 Problémy s identifikací mikrovaskulární invazeProblémy s identifikací mikrovaskulární invaze
 Problémy s určením kraniální hranice tumoruProblémy s určením kraniální hranice tumoru



  

T3b
 MRI – SSFP sekvenceMRI – SSFP sekvence
 PET/CT – akumulace FDG v nádorovém trombuPET/CT – akumulace FDG v nádorovém trombu



  

T4



  

Uzliny 
 Uzliny se sytí dle vaskularizace nádoruUzliny se sytí dle vaskularizace nádoru
 Parakavální, paraaortální skupinyParakavální, paraaortální skupiny



  

Vzdálené metastázy
 Nejčastější lokalizace – plíceNejčastější lokalizace – plíce
 Při progresi po NE  - skelet, játra, pankreas, CNSPři progresi po NE  - skelet, játra, pankreas, CNS



  

Uroteliální Ca
 Relativně malá incidence – uroteliální Ca v oblasti ledviny a Relativně malá incidence – uroteliální Ca v oblasti ledviny a 

ureteru tvoří jen do 8% nádorů v oblasti ledvinyureteru tvoří jen do 8% nádorů v oblasti ledviny

STAGING
T1 invaze subepiteliálního vaziva   
T2 invaze do muskulární vrstvy    
T3 pánvička prorůstá do peripelvického tuku nebo parenchymu
T3 ureter  prorůstá do periureterického tuku
T4 prorůstá do okolních orgánů nebo přes parenchym do perirenálního tuku
N1 jedna infiltrovaná uzlina do 2 cm
N2 více než jedna infiltrovaná uzlina do 2 cm
N3 vicečetné uzliny  2 – 5 cm nebo jedna nad 5 cm
M1 vzdálené metastázy



  

T1, T2
 Velmi špatně odlišitelné až neodlišitelné od T3Velmi špatně odlišitelné až neodlišitelné od T3
 Vae coagularum!Vae coagularum!



  

T3
 Tumor vrůstá do ledvinyTumor vrůstá do ledviny
 Periureterální strandingPeriureterální stranding



  

T4
 TU proráží ledvinou do perirenálního tukuTU proráží ledvinou do perirenálního tuku
 TU mediálně vrůstá do psoatu nebo obratlů, zazdívá cévyTU mediálně vrůstá do psoatu nebo obratlů, zazdívá cévy



  

Proč to všechno?
 Správné zobrazení vede ke zvolení správného operačního Správné zobrazení vede ke zvolení správného operačního 

postupupostupu
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