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Chirurgická liečba nádorov obličiek
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
Urologická klinika LF UK, Bratislava

Karcinóm obličky je tretím najčastejším malígnym ochorením v urológii. Vo väčšine prípadov sa diagnostikuje v štádiu lokalizovaného 
ochorenia. Chirurgická liečba je jediným kuratívnym spôsobom liečby lokalizovaného karcinómu obličky a je tiež súčasťou liečby dise-
minovaného ochorenia. 
Keď je to technicky možné, je obličku zachovávajúca operácia štandardným postupom liečby u nádorov menších ako 7 cm. Otvorená 
parciálna nefrektómia je integrálnou súčasťou liečby u pacientov s nádorom solitárnej obličky alebo nádorovým trombom v dolnej dutej 
žile.  Minimálny negatívny chirurgický okraj je dostatočnou zárukou úplného odstránenia nádoru. V prípade pozitívneho chirurgického 
okraja a u nádorov väčších ako 7 cm  dochádza častejšie k lokálnej recidíve nádoru. Pri nádoroch v klinickom štádiu T2 sa odporúča 
laparoskopická radikálna nefrektómia. Väčšie nádory sa bezpečne liečia otvorenou radikálnou nefrektómiou. 

Kľúčové slová: karcinóm obličky, radikálna nefrektómia, obličku zachovávajúca chirurgická liečba, alternatívne liečebné metódy.

Surgical treatment of renal cell carcinomas

Renal cell carcinoma (RCC) is the third most frequent urological malignancy. In majority of patients it is diagnosed in localized stage. Sur-
gical treatment remains the only curative approach in localized RCC and contributes to the therapy of disseminated disease as well. 
Whenever technically feasible, nephron.sparing surgery is the standard procedure for renal tumors up to the diameter of 7 cm. However, 
open partial nephrectomy still remains the integral part of care in patients with renal masses in a solitary kidney or the thrombus in the 
vena cava. A minimal tumor-free surgical margin following partial resection of RCC is sufficient to avoid local recurrence. There is an 
increased risk of local tumor recurrence in larger-size tumors (> 7 cm) treated by nephron sparing surgery or when there is a positive 
margin. Laparoscopic radical nephrectomy is recommended in T2 RCC. Larger tumors are safely treated by open radical nephrectomy.

Key words: renal cell carcinoma, radical nephrectomy, nephron sparing surgery, alternative therapeutic methods.
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V posledných desaťročiach sa podstatne 
zmenili a rozšírili poznatky o biológii, etio- 
patogenéze a dedičnosti nádorov obličiek. 
Intenzívny vedecký výskum viedol k pozna-
niu, že karcinóm obličky zahrňuje celý rad 
odlišných subtypov (v súčasnosti je známych 
až 14 subtypov) vyrastajúcich z rôznych častí 
nefrónu a charakterizovaných osobitným mor-
fologickým obrazom, unikátnym genetickým 
základom a nádorovou biológiou. Aj klinickú 
prax obohatili nové chirurgické a laparoskopic-
ké metódy, ktoré šetria parenchým postihnutej 
obličky a sú menej invazívne voči postihnutým 
pacientom.

Karcinóm obličky je po stránke symptoma-
tológie značne polymorfné ochorenie, často 
asymptomatické alebo oligosymptomatické, 
čo významným spôsobom ovplyvňuje aj za-
chytávanie ochorenia a klinické štádium v čase 
jeho diagnózy. Spôsob liečby karcinómu obličky 
ovplyvňujú rôzne faktory, medzi ktorými má 
významné postavenie práve klinické štádium 
ochorenia. Selektívny terapeutický prístup je 
výsledkom individuálnej klasifikácie jednotlivých 

typov nádorov a ich štádia. Hoci sa pomocou 
ultrasonografie značná časť nádorov obličiek 
diagnostikuje vo včasnom štádiu, radikálnou 
nefrektómiou sa značne zlepšili výsledky chirur-
gickej liečby (11, 13), dosiahli sa úspechy v liečbe 
zachovávajúcej obličku postihnutú nádorom (3) 
a úspešne sa využívajú rôzne minimálne invazív-
ne fyzikálne metódy liečby (4), predsa špecifická 
nádorová mortalita zostáva stále vysoká. 

Chirurgická liečba formou radikálnej 
nefrektómie alebo obličku zachovávajúcej 
operácie je jedinou kuratívnou metódou 
v liečbe lokalizovaného alebo lokálne po-
kročilého karcinómu obličky. Odstránenie 

Obrázok 2. Radikálna nefrektómia. Oblička 
odstránená spolu s tukovým púzdrom.

Obrázok 3. Radikálna nefrektómia. Pozdĺžne 
rozrezaná oblička z obrázku 2. Nádor horného 
pólu obličky.

Obrázok 1. CT priečny rez. Lokalizovaný nádor 
pravej obličky.

nádor obličky
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nádorom postihnutej obličky je tiež súčasťou 
liečby diseminovaného ochorenia. 

Medzi anatomické faktory, ktoré ovplyvňujú 
spôsob chirurgickej liečby, ale aj prognózu kar-
cinómu obličky, patrí veľkosť nádoru, šírenie sa 
do žilného systému, infiltrácia kapsuly obličky 
a nadobličky. Za lokalizovaný karcinóm obličky sa 
považuje ochorenie v I. až III. klinickom štádiu, teda 
ochorenie v štádiu T1-3b N0 M0. Ide o nádory ob-
medzené na obličku, a to bez ohľadu na ich veľkosť 
a nádory, ktoré infiltrujú ipsilaterálnu nadobličku, 
perinefritické tukové tkanivo alebo tvoria nádorový 
trombus v žilnom systéme obličky, resp. dolnej 
dutej žile siahajúci až po diafragmu, ale nešíria sa 
do regionálnych lymfatických uzlín a nevytvárajú 
vzdialené metastázy (obrázok 1).

Aj keď odstránenie nádorom postihnutej 
obličky bolo metódou chirurgickej liečby karci-
nómu obličky už dlhý čas, až Robson v roku 1963 
opísal koncepciu tzv. radikálnej nefrektómie. Jej 
princípom je transabdominálny prístup k obličke, 
ktorý umožňuje identifikáciu a primárny podväz 
obličkových ciev pred manipuláciou so samotnou 
obličkou, čím sa predíde diseminácii nádorových 
buniek do systémovej cirkulácie. Oblička sa od-
straňuje spolu s tukovou kapsulou ohraničenou 
Gerotovou fasciou, s nadobličkou a s regionálnymi 
paraaortálnymi, parakaválnymi a inter-aorto-kavál-
nymi lymfatickými uzlinami (obrázky 2 a 3). Tento 
postup sa podstatne odlišuje od tzv. jednodu-
chej nefrektómie, pri ktorej sa postihnutá oblička 
odstraňuje bez perirenálneho tukového tkaniva 
a zachováva sa pri nej nadoblička.

Nové klinické poznatky a technický a me-
todický vývoj urologickej chirurgie viedli k mo-
difikácii opísanej koncepcie, týkajúcej sa najmä 
významu adrenalektómie a lymfadenektómie. 
Adrenalektómia sa ako súčasť radikálnej nefrektó-
mie indikuje len v prípadoch, keď sa zobrazovacími 
metódami dokáže metastatické postihnutie nad-
obličky a v prípade, keď je nádorom obličky postih-

nutý horný pól, resp. veľká časť obličky (obrázky 4, 
5, 6 a 7). Čo sa týka významu lymfadenektómie,  
v rámci štúdie EORTC sa porovnávali výsledky lieč-
by pacientov s lokalizovaným karcinómom obličky 
liečených radikálnou nefrektómiou s kompletnou 
lymfadenektómiou, resp. bez nej. Metastatické 
postihnutie lymfatických uzlín sa dokázalo len v 3 % 
prípadov, pričom sa nedokázali rozdiely v prežívaní 
pacientov. Lymfadenektómia ako súčasť radikálnej 
nefrektómie sa vykonáva u pacientov s dokázaným 
postihnutím regionálnych lymfatických uzlín zobra-
zovacími metódami alebo počas operácie (obrázky 
8, 9 a 10). Extenzívne odstránenie regionálnych 
lymfatických uzlín je náročný a rozsiahly operačný 
výkon spojený s vyššou morbiditou i mortalitou, 
ktorý sa bežne nevykonáva. 

Radikálna nefrektómia je teda štandardná me-
tóda liečby karcinómu obličky. Transperitoneálny 
prístup zabezpečí okrem už spomínanej možnosti 
primárneho podväzu obličkových ciev aj možnosť 
kontrolovať brušné orgány a prístup k aorte a dol-
nej dutej žile a k retroperitoneálnym lymfatickým 
uzlinám. Technika operácie a konkrétny prístup 
k obličke závisí od veľkosti a lokalizácie nádoru  
a možného metastatického postihnutia brušných 
orgánov, od somatického typu (habitu) pacienta, 
od predchádzajúcich operácií a od skúsenosti ope-
ratéra. Nevýhodou transabdominálneho prístupu 
je dlhšie obdobie pooperačnej paralýzy čriev.

Thorakoabdominálny prístup k obličke sa 
používa zriedkavo, a to pri veľkých nádoroch 
postihujúcich hornú časť obličky a pri exstirpácii 
nádorového trombu z dolnej dutej žily.

Lumbotomický prístup je vhodný najmä pri 
menších nádoroch a po opakovaných brušných 
operáciách. Nepotvrdili sa rozdiely medzi výsledka-
mi radikálnej nefrektómie vykonanej z transperito-
neálneho a lumbotomického prístupu. Výhodou je 
ľahší pooperačný priebeh a rýchlejšie zotavenie.

Komplikácie radikálnej nefrektómie sa vysky-
tujú až v 20 % prípadov, mortalita sa udáva okolo 

2 %. Medzi peroperačné komplikácie patria po-
ranenia brušných orgánov, najčastejšie sleziny, 
pankreasu, pečene, aorty alebo dolnej dutej 
žily. Medzi pooperačné systémové komplikácie 
okrem už spomínaného ileu patria flebotrombó-
za s embóliou do a. pulmonalis, bronchopneu-
mómia, infarkt myokardu

Prežívanie pacientov po radikálnej nefrektómii 
pre karcinóm obličky závisí od patologického štádia 
ochorenia. Päť rokov po liečbe lokalizovaného karci-
nómu obličky (T1 a T2) bez postihnutia lymfatických 
uzlín a bez vzdialených metastáz prežíva 70 – 90 % 
pacientov, pričom najlepšie prežitie (90 – 100 %) sa 
dosahuje u pacientov, ktorí mali nádor menší ako 4 
cm. Päťročné prežitie pacientov s nádorom väčším 
ako 7 cm je 70 – 80 %. Prežitie pacientov s nádorom 
obličky v štádiu T3a a T3b a pacientov s postihnutím 
lymfatických uzlín a so vzdialenými metastázami je 
podstatne nižšie (EAU Guidelines). 

V súčasnosti sa štandardnými výkonmi v lieč-
be lokalizovaného karcinómu obličky pri splnení 
indikačných kritérií stali obličku zachovávajúce 
operácie. Záchovné operácie (parciálna re-
sekcia obličky) pre lokalizovaný nádor obličky 

Obrázok 7. Pozdĺžne rozrezaná oblička z 
obrázku 6.

Obrázok 5. CT – nádor pravej obličky presahu-
júci do ľavej polovice brušnej dutiny.

Obrázok 4. CT – metastázou nádoru pravej 
obličky postihnutá pravá nadoblička.

mts v nadobličke

Obrázok 6. Odstránená nádorom postihnutá 
oblička spolu s nadobličkou (z obrázkov 4 a 5).

mts v nadobličke

nádor obličky
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vedú v indikovaných prípadoch k porovnateľným 
výsledkom ako radikálna nefrektómia. Vďaka citli-
vým a presným diagnostickým metódam (ultraso-
nografia, CT a MR) sa totiž prudko zvýšilo percento 
náhodne diagnostikovaných a malých nádorov 
obličiek (3). Pri nádoroch v štádiu T1 sa prednostne 
odporúča práve resekcia obličky. Ďalším dôvodom 
podporujúcim zachovávajúce operácie je bilate-
rálny výskyt nádorov obličiek (u 1 – 2 % pacientov). 
Parciálna resekcia obličky však nie je vhodnou 

metódou liečby u pacientov s lokalizovaným ná-
dorom postihujúcim centrálny komplex obličky 
alebo nádorom nevhodne umiestneným. 

Absolútnou indikáciou pre zachovávajúcu 
operáciu je anatomicky alebo funkčne solitárna 
oblička – nádorom postihnutá solitárna oblička, 
bilaterálny nádor obličky a chronická renálna in-
suficiencia. Radikálna nefrektómia by v týchto 
situáciách viedla k potrebe dialyzačnej liečby 
sprevádzanej vysokou morbiditou. V individuál-
nych prípadoch nádoru solitárnej obličky je mož-
né obličku odobrať, premyť a ochladiť vhodným 
perfúznym roztokom, nádor extrakorporálne v ľa-
dovom kúpeli odstrániť a takto ošetrenú obličku 
autotransplantovať späť do panvy pacienta. (1)

Relatívnou indikáciou pre zachovávajúce ope-
rácie nádoru obličky sú stavy, keď funkčná kon-
tralaterálna oblička je postihnutá preexistujúcim 
ochorením, ktoré by v budúcnosti mohlo viesť 
k zlyhaniu obličky. Patria medzi ne nielen ochore-
nia obličiek (nefrolitiáza, chronická pyelonefritída, 
refluxná nefropatia, stenóza renálnej artérie), ale aj 
metabolické ochorenia (diabetes mellitus, hyper-
tenzná choroba) a pravdepodobnosť multifokál-
neho výskytu nádoru obličky (hereditárne formy 
nádoru obličky, choroba von Hippel-Lindau). 

Elektívnou indikáciou pre záchovnú ope-
ráciu je lokalizovaný nádor obličky pri zdravej 
kontralaterálnej obličke u mladých, zdravých 
pacientoch. Najvyššia úspešnosť sa dosahuje 
u nádorov v štádiu T1a. Najnovšie sa elektívna 
indikácia pre zachovávajúcu operáciu rozšírila aj 
na solitárne nádory o priemere 4 – 7 cm.

Pre obličku zachovávajúcu operáciu sa najčas-
tejšie používa lumbotomický extraperitoneálny 
prístup. Po uvoľnení obličky od okolitého tuku mož-
no malé a periférne uložené nádory odstrániť bez 
prerušenia cirkulácie krvi v obličke. Pri väčších ná-
doroch sa v záujme predchádzania väčším krvným 
stratám a kvôli operácii v bezkrvnom operačnom 
poli prechodne cievnou svorkou uzaviera renálna 
artéria. Oblička toleruje 30 minútovú normotermic-
kú hypoxiu, vzniku akútnej tubulárnej nekrózy sa 
predchádza podaním roztoku manitolu. Nádor sa 
odstraňuje jednoduchou enukleáciou, klinovitou 
resekciou obličky, segmentálnou resekciou obličky. 
Pri ktorejkoľvek chirurgickej technike je nutné do-
držiavať onkologické požiadavky – nádor vykrojiť 
z obličky s dostatočne širokým, aspoň 1 mm lemom 
zdravého parenchýmu. Dôkazom správnej resekcie 
obličky sú negatívne tzv. chirurgické okraje potvr-
dené pri histopatologickom vyšetrení odstránené-
ho preparátu. V lôžku po odstránenom nádore sa 
opichmi ošetria krvácajúce cievy, prípadne sa zašije 
otvorený dutý systém obličky a oblička sa násled-
ne rekonfiguruje, čím sa defekt v tkanive uzavrie. 

Hemostázu podporuje aj použitie autológnych 
alebo syntetických tromboplastických materiálov.

Laparoskopická radikálna nefrektómia 
i obličku zachovávajúca laparoskopická ex-
stirpácia nádoru obličky prešli za ostatných 15 
rokov významným vývojom. Počas tohto obdobia 
sa zdokonaľovala jednak sama technika, vyvíjalo 
sa nové inštrumentárium, rozširovali sa indikačné 
kritériá laparoskopickej nefrektómie a začali sa 
využívať nové prístupy k obličke. Laparoskopická 
radikálna nefrektómia sa v súčasnosti považuje za 
„zlatý štandard“ v liečbe nádorov obličky v štádiu 
T1 a T2. Horná hranica veľkosti nádoru v súčasnosti 
záleží od skúseností operatéra (6). Prvé výsledky 
s touto metódou na Slovensku publikovali Mikuláš 
a kol. v roku 2006. 

Závažné kardiálne a pľúcne ochorenia sú kon-
traindikáciou laparoskopickej nefrektómie, a to naj-
mä pre nepriaznivý vplyv pneumoperitonea na 
hemodynamické pomery pacienta. Medzi relatívne 
kontraindikácie patria závažná obštrukčná choroba 
pľúc, predchádzajúce operácie v dutine brušnej, 
poruchy hemokoagulácie (7). Výhodou transperi-
toneálneho prístupu je dostatočne veľký pracovný 
priestor v brušnej dutine. Prednosťou retroperito-
neálneho prístupu je minimálny výskyt intraperito-
neálnych komplikácií, jednoduchší prístup k arteria 
renalis, menšia pooperačná bolestivosť a rýchlejšia 
rekonvalescencia. Na vytvorenie pneumoperitonea 
sa používa Veressova ihla, následne sa do peritone-
álnej dutiny zavádzajú ďalšie porty, pracovný tlak 
CO2 je 15 mmHg. Po kompletnom uvoľnení obličky 
od okolitých štruktúr a zaklipovaní a preťatí oblič-
kových ciev sa celý preparát vloží do extrakčného 
vrecka, kde sa tkanivo obličky dezintegruje (morcel-
lation) alebo sa preparát extrahuje vcelku. Päť rokov 
po laparoskopickej radikálnej nefrektómii pre nádor 
v štádiu T1 prežíva 94 % pacientov a bez recidívy 
malígneho ochorenia 91 % pacientov. Výsledky 
otvorenej a laparoskopickej radikálnej nefrektómie 
sú porovnateľné. Laparoskopická parciálna nefrek-
tómia pre nádor obličky je vo vybranej skupine 
pacientov alternatívou otvorenej zachovávajúcej 
operácie. V skupine pacientov operovaných lapa-
roskopicky sa vyskytuje viac peroperačných kom-
plikácií, ale menej neskorých komplikácií.

Charakteristickou vlastnosťou karcinómu ob-
ličky je to, že môže prerastať do žilného systému 
obličky a vytvárať nádorový trombus, ktorý ďalej 
rastie v smere toku krvi do dolnej dutej žily (obrázok 
11). Chirurgická liečba nádoru obličky s nádorovým 
trombom v dolnej dutej žile je zložitá a náročná. 
Predstavuje však jedinú možnosť kuratívnej liečby. 
Odstránenie nádorového trombu je súčasťou 
radikálnej nefrektómie. Radikálnu nefrektómiu 
značne sťažuje prítomnosť početných kolaterál, 

Obrázok 10. Pozdĺžne rozrezaná nádorom 
postihnutá oblička (z obrázkov 8 a 9).

nádor 
obličky

Obrázok 8. CT – nádor ľavej obličky s metastá-
zami v paraaortálnych lymfatických uzlinách (LU).

nádor obličky

LU

Obrázok 9. Nádorom postihnutá ľavá oblička 
(z obrázku 8) odstránená an bloc s lymfatickými 
uzlinami postihnutými metastázami (LU).

LU

LU



269

www.solen.sk | 2010; 5 (5) | Onkológia

Prehľadové články

ktoré drenujú nádorom postihnutú obličku, a to 
najmä pri úplnej obturácii dolnej dutej žily. Taktika 
liečby závisí v prvom rade od toho, do akej výšky 
siaha horný okraj nádorového trombu, od opera-
bility primárneho nádoru obličky, od prítomnosti 
vzdialených metastáz, ale aj od celkového zdravot-
ného stavu postihnutého pacienta. V prípade, že 
nádorový trombus siaha nad bránicu alebo až do 
pravej srdcovej predsiene, je potrebná spolupráca 
s kardiochirurgickým pracoviskom s možnosťou 
kardioplégie a použitia mimotelového obehu.

Odstránenie trombu, ktorý je v renálnej véne, 
resp. v dolnej dutej žile siaha pod dolný okraj pe-
čene, obvykle nerobí problémy. Nádorový trom-
bus, ktorý siaha až do pravej srdcovej predsiene, sa 
odstraňuje cez súčasnú kavotomiu a atriotomiu.

Radikálnu chirurgickú liečbu nádoru obličky 
s nádorovým trombom v dolnej dutej žile sprevá-
dzajú početné peroperačné i pooperačné kom-
plikácie. K mors in tabula dochádza u 2,7 – 13 % 
prípadov, pooperačná mortalita dosahuje 13 – 20 
% a morbidita až 40 % prípadov. K najzávažnejším 
komplikáciám patrí masívne krvácanie s hemo-
ragickým šokom a následným multiorgánovým 
zlyhaním, sepsa a nádorová a vzduchová embólia. 
Päťročné prežívanie pacientov po radikálnej ne-
frektómii a trombektómii sa udáva v rozpätí 45 – 
69 %. Prežívanie pacientov, ktorí v čase operácie 
už mali metastázy, nepresahuje 20 %. Dlhodobá 
prognóza pacientov s nádorovým trombom 
v dolnej dutej žile je nepriaznivá a väčšina z nich 
zomrie na malígne ochorenie.

Paliatívna nefrektómia u diseminovaného 
ochorenia je indikovaná v prípadoch, keď je nádor 
príčinou závažných komplikácií – masívnej ne-
kontrolovateľnej hematurie, bolesti podmienenej 

tlakom nádoru obličky na okolité orgány, resp. ne-
urovaskulárne zväzky alebo teplôt a paraneoplas-
tických príznakov. Cytoreduktívna nefrektómia sa 
indikuje u pacientov, u ktorých sa pre metasta-
tické ochorenie plánuje adjuvantná biologická 
liečba, resp. imunochemoterapia a ich celkový 
zdravotný stav umožňuje prekonať tento nároč-
ný chirurgický výkon (obrázok 12). Zdôvodnenie 
významu cytoreduktívnej nefrektómie sa opiera 
o tieto argumenty: nádorové bunky produkujú 
látky inhibujúce imunologickú reaktivitu orga-
nizmu a látky stimulujúce rast metastáz. Čas do 
progresie ochorenia ako aj celkové prežívanie bolo 
signifikantne lepšie práve u pacientov, ktorí sa 
pred imunoterapiou podrobili cytoreduktívnej ne-
frektómii. Cytoreduktívnu nefrektómiu sprevádza 
vyššia morbidita a nižšia kvalita života postihnu-
tých pacientov. Spontánna regresia metastáz po 
cytoreduktívnej nefrektómii je výnimočná (5).

Resekcia metastáz karcinómu obličky pri-
spieva k zlepšeniu klinickej prognózy. Chirurgická 
liečba je indikovaná v prípade solitárnej metastá-
zy v pľúcach, kostiach alebo mozgu. 

Medzi alternatívne metódy v chirurgic-
kej liečbe karcinómu obličky patria perkutánne  
a minimálne invazívne techniky: rádiofrekvenčná 
ablácia tumoru, kryoablácia, mikrovlnná a laserová 
ablácia a HIFU (high intensity focused ultrasound) 
ablácia. Tieto metódy v súčasnosti majú charakter 
experimentálnej liečby. Štandardnou súčasťou 
miniinvazívnej liečby je bioptický dôkaz malíg-
neho charakteru nádoru obličky. Využívajú sa 
najmä u pacientov s vysokým rizikom chirurgickej 
liečby, u starších pacientov, v prípadoch mnoho-
početných nádorov a nádorov solitárnej obličky. 
Medzi kontraindikácie pre miniinvazívne metódy 
liečby patria: krátke očakávané prežitie, mno-
hopočetné metastázy, tumory väčšie ako 3 cm  
v priemere, tumory v hile obličky, koagulopatie 
a septické stavy. 

Záver
Karcinómy obličky sú vo väčšine prípadov 

indikáciami pre aktívnu chirurgickú liečbu. Výber 
optimálnej liečebnej metódy ovplyvňuje viacero 
faktorov, medzi nimi štádium ochorenia, veľkosť 
nádoru, skúsenosť operatéra, dostupnosť jednot-
livých spôsobov liečby i celkový stav pacienta.

Dosiahnuté výsledky oprávňujú aplikáciu 
radikálnych i minimálne invazívnych spôsobov 
liečby. 

Literatúra:
1. Baláž V. Extrakorporálna chirurgia nádoru obličky. Kapi-
tola 7.5, s. 187 – 197. In: Breza, J., Marenčák, J., Minčík, I.: Ná-
dory obličiek. Vydavateľstvo OG-POĽANA, s.r.o., Bratislava, 
2008, 368 s.
2. Breza J, Marenčák J, Minčík I. a kol. Nádory obličiek. Vyda-
vateľstvo OG-POĽANA, s.r.o., Bratislava, 2008, 368 s. 
3. Campbell SC, Novick AC. Expanding the indications for 
elective partial nephrectomy: Is this advisable? Eur. Urol. 
2006, 49: 952.
4. Herr HW. Partial nephrectomy for unilateral renal carcino-
ma and a normal contralateral kidney: 10-year follow-up. J. 
Urol. 1999, 161: 254-261.
5. Kliment J. Chirurgická liečba karcinómu obličky. Kapito-
la 7.1. s. 129 – 139. In: Breza, J., Marenčák, J., Minčík, I.: Ná-
dory obličiek. Vydavateľstvo OG-POĽANA, s.r.o., Bratislava, 
2008, 368 s.
6. Ljungberg B, Cowan N, Hanbury DC, Hora M, Kuczyk MA, 
Merseburger AS, Mulders PFA, Patard JJ, Sinescu IC. Guide-
lines on renal cell carcinoma. 48 s. In: European Association 
of Urology Guidelines, 2010 Edition. 
7. Ľupták J. Laparoskopická nefrektómia. Kapitola 7.3 , s. 153 – 
173. In: Breza, J., Marenčák, J., Minčík, I.: Nádory obličiek. Vyda-
vateľstvo OG-POĽANA, s.r.o., Bratislava, 2008, 368 s.
8. Mikuláš J, Laurinc P, Mráz R. Laparoskopická radikálna ne-
frektómia. Klin. Urol. 2006, 2: 33-37.
9. Minčík I. pooperačné komplikácie chirurgickej liečby ná-
doru obličky. Kapitola 8.1, s. 198 – 219. In: : Breza, J., Maren-
čák, J., Minčík, I.: Nádory obličiek. Vydavateľstvo OG-POĽA-
NA, s.r.o., Bratislava, 2008, 368 s.
10. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky o diagnostike a liečbe karcinómu obličky. 
Klin. Urol. 2010, 6: 2-6.
11. Robson CJ. Radical nephrectomy for renal cell carcino-
ma. J. Urol. 1963, 89: 37-40.
12. Valanský L. Nádory obličiek. Kapitola 7.3. s. 169 – 173. In.: 
Breza, J., Kliment, J., Valanský, L. a kol.: Všeobecná a špeciál-
na urológia pre poslucháčov lekárskych fakúlt. Univerzita Ko-
menského Bratislava, 2007, 259 s. 
13. Zvara V, Horňák M. Urologické operácie. Osveta, Mar-
tin, 1983.

Obrázok 11. CT – nádor ľavej obličky s nádoro-
vým trombom v dolnej dutej žile.
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Obrázok 12. Nádor pravej obličky s početnými 
metastázami v pečeni.
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