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Μερική νεφρεκτομή σε νεοπλάσματα σταδίου Τ1β. Η εμπειρία της κλινικής 
μας 
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Εισαγωγη: Η μερική νεφρεκτομή αποτελεί την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση για ασθενείς με νεοπλάσματα 
του νεφρού κλινικού σταδίου Τ1a(cT1a) καθώς τα ογκολογικά αποτελέσματα της μεθόδου είναι 
συγκρίσιμα με  της ριζικής νεφρεκτομής, ενώ υπερτερεί στα λειτουργικά αποτελέσματα  λόγω της 
διατήρησης της νεφρικής λειτουργίας της ποιότητας ζωής και τη μειωμένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα. 
Ανάλογα αποτελέσματα ωστόσο έχουν  αναφερθεί και για τους όγκους σταδίου Τ1b.Στη παρούσα 
εργασία παρουσιάζεται η εμπειρία  μας στις μερικές νεφρεκτομές για ασθενείς με νεοπλάσματα του 
νεφρού cΤ1b με έμφαση στα περιεγχειρητικά, λειτουργικά και ογκολογικά αποτελέσματα.  
Υλικό και Μέθοδος: Μεταξύ Μαΐου 2010 και Μαΐου 2016 21 ασθενείς (14 άνδρες/7 γυναίκες) 
υπεβλήθησαν σε μερική νεφρεκτομή για νεοπλάσματα νεφρού cT1b.Ο όγκος βρισκόταν στον άνω πόλο, 
τη μεσότητα και τον κάτω πόλο σε 8,3 και 10 περιπτώσεις αντίστοιχα.Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 
63,83 έτη ,το ΒΜΙ 24,39kg/m2 και το ASA score ήταν Ι και ΙΙ σε 17 και 4 ασθενείς αντίστοιχα. Η 
προεγχειρητική εκτιμώμενη GFR ήταν 92,05ml/min/1,73m2.Έγινε αναδρομική μελέτη των 
περιεχειρητικών, λειτουργικών και ογκολογικών αποτελεσμάτων. 
Αποτελέσματα: Ο εκτιμώμενος χειρουργικός χρόνος ήταν 105 λεπτά, ο χρόνος θερμής ισχαιμίας 23,16 
λεπτά και η εκτιμώμενη απώλεια αίματος κατά μέσο όρο περί τα 150cc.Μετεγχειρητικά 4(19.0%) 
ασθενείς παρουσίασαν επιπλοκές grade 1 κατα  Clavien-Dindo και 3(14.3%) grade 2 ,ενώ η μέση διάρκεια 
νοσηλείας ήταν 5,61 ημέρες.Η εκτιμώμενη μετεγχειρητική GFR άμεσα μετεγχειρητικά και στους 6 μήνες  
ήταν 83,29 ml/min/1,73m2 και 86,77 ml/min/1,73m2.Η παθολογοανατομική εξέταση ανέδειξε κακόηθες 
νεόπλασμα σε 19 ασθενείς και καλόηθες σε 2 με μέσο μέγεθος  4.4cm, ενω σε όλες τις περιπτώσεις η 
εξαίρεση έγινε επι υγιών ορίων.Το μέσο follow-up ήταν 25,1 μήνες  με μία περίπτωση τοπικής υποτροπής 
(4.7%) και 1 ασθενή (4.7%)  να παρουσιάζει μεταστατική οστική νόσο. 
Συμπεράσματα: Η μερική νεφρεκτομή αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία για νεοπλάσματα 
του νεφρού cT1b λόγω των λειτουργικών και των ογκολογικών αποτελεσμάτων της και αποτελεί  κατά τη 
γνώμη μας την επέμβαση εκλογής σε αυτές τις περιπτώσεις. 
 

  


