Je cystolitiáza absolutní indikací k operaci prostaty pro BPH?
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Cíl
Hodnocení potřeby chirurgického výkonu na prostatě pro BPH po provedené cystolitotrypsi.

Materiál a metody
Celkem bylo od roku 2001 do března 2013 provedeno 114 endoskopických
cystolitotrypsí (CLT), z toho bylo 15 u žen. Mezi muži byla určena jako
příčinna nejčastěji BPH (81 pacientů), dále se jednalo o neurogenní močový
měchýř (6), striktura uretry (5), karcinom prostaty (4) a cizí těleso (4). U
pacientů s BPH byla u 26 (32%) provedena CLT zároveň s výkonem na
prostatě. Do sledování jsme zahrnuli 55 pacientů s diagnózou BPH v
průměrném věku 71,5 let, u kterých byla provedena pouze CLT. V této skupině
jsme retrospektivně hodnotili nutnost výkonu na prostatě v průběhu sledování.
Indikací k operaci byly opakující se retence, dilatace horních močových
cest, významné reziduum, nebo selhání farmakoterapie.

Obr.1: Vícečetná cystolitiáza

Výsledky
U 80 pacientů proběhla cystolitotrypse bez komplikací, pouze v jednom případě došlo k otevřené konverzi s nutností sutury
perforace močového měchýře. Po výkonu následovala u všech farmakologická léčba LUTS/BPH
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U indikovaných pacientů byla operace prostaty provedena v průměru do 4,5 měsíců, 3 pacienti navrženou operaci odmítli. Dalších
31 (56%) pacientů bylo sledováno po dobu průměrně 4,3 roku bez postmikčního rezidua. Velikost prostaty byla v této skupině
průměrně 57 ml a konzervativní léčba u nich byla hodnocena jako dostatečná.
Závěr
Každý desobstrukční výkon na prostatě přináší riziko nežádoucích dopadů. Naše výsledky ukazují, že přítomnost cystolitiázy
nemusí nutně vést k operaci pro BPH. V naší skupině byli operováni pacienti v relativně krátké době po provedené cystolitotrypsi
a s průměrně větší prostatou.
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