
Nádory ledvin - 
kazuistika  5 – JS, 1943 

Milada Zemanová 

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 

 



Anamnéza 

• žena, 1943, kuřačka 

• komorbidity: hypertenze od r. 2005, eufunkční struma, povrchové flebitidy 
DK 

• FA: Detralex 2-0-0, Bioprosol 0-0-1, Amprilan 1x1 

• SPA: důchodce, učitelka ZŠ, vdaná     



Diagnostika a léčba primárního tumoru 

• NO: hematurie od 3/2014 (při antikoagulaci Warfarinem pro paroxysnální 
fibrilaci síní), zjištěna anémie a na rtg s+p vícečetný v.s. metastatický rozsev, 
palpační nález v p. prsu. 

• MMG 1. 4. 2014: ložiskový nález v pravém prsu, ověřen mammograficky, 18.4. 
punkční biopsie  v Českých Budějovicích, histologie – triple negativní karcinom 
prsu - po doplnění imunohistochemických vyšetření potvrzuje metastázu 
renálního konvenčního karcinomu!!! – anamnéza biopsie!!! 

• CT břicha 3. 4. 2014 Tábor: s. maligního tumoru levé ledviny, s abdominální 
lymfadenopatií. 

• CT hrudníku 24. 4. 2014 Tábor: metastatický proces plic, pleury, zvětšené uzliny 
v mediastinu, meta proces IX. žebra vpravo 

• CT CNS 24. 4. 2014 Tábor: bez metastáz 
• scintigrafie skeletu 4/2014: zvýšená aktivita v 9. žebru vpravo. 

• Dg: T3aN1M1 - PUL, PLE, BONE, LYM 
 



Léčba 1. linie 

• obtíže:  bolesti žebra kontrolované NSA 

• PS: 1 (Karnofsky 80%) 

• laboratoř:  hgb těsně v normě, CA v normě, LD v normě 

• MSKCC – skóre 1(-2), Hudes skóre 2(-3) – skupina střední 

 

• Votrient tbl 600 mg od  23. 5. 2014 + bisfosfonáty 

 

• tolerance: hypertenze, korigováno bez redukce dávky 

• empyém postižené ledviny  8/14, přerušení léčby 4 týdny 

• CT 10/14: regrese plicních meta, SD prim. Tu a meta žebra 

• cytoredukční nefrektomie 30. 3. 2015 – ypT3a, konv. ren. ca, sarkomatoidní rysy 

• CT 8/2015: progrese – TTP = 15 měsíců 



Léčba 2. linie 

• obtíže: únavnost, pokles hmotnosti 

• PS: 1 (Karnofsky 70-80%) 

• laboratoř: Hgb 100, calcium v normě, LD v normě 

 

• Sutent 37,5 mg v režimu 2/1 + denosumab – od  9/2015 

 

• tolerance: výrazná slizniční reakce, redukce dávky na 25 mg 

• účinnost: v 2. měsíci stabilizace, vzestup hmotnosti a denní aktivity 

• od 3. měsíce progrese symptomů a PD na CT v 2/2016 

• exitus letalis 23. 3. 2016 


