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Cíl:
Zhodnocení onkologických výsledkù laparoskopických radikálních prostatektomií (lap RRP) u vlastního souboru pacientù.
Metody:
V období 2/2009 do 5/2013 jsme na našem pracovišti operovali technikou lap RRP 85 pacientù s prùmìrným vìkem 64 let (49–77).
Prùmìrná pøedoperaèní hodnota PSA byla 7,37 ng/ml (1,91–23,40). Souèasná rozšíøená pánevní lymfadenektomie byla provedena
u 19 pacientù s hodnotou PSA nad 10,0 ng/ml nebo pøítomnosti Gs? 7. Operaèní výkon byl proveden u 39 pacientù
transperitoneálním pøístupem, u 46 pacientù extraperitoneálnì. Vezikouretrální anastomóza byla proveden pokraèujícím stehem.
Permanentní katetr byl ponechán 7 – 14 dní. Adjuvantní radioterapie byla indikována u pacientù pøi vysokém pooperaèním nadiru
PSA, salvage radioterapie pøi elevaci PSA sledovaného pomocí ultrasenzitivního testu. Hodnotili jsme operaèní prùbìh, komplikace,
histologické nálezy a další onkologický prùbìh onemocnìní.
Výsledky:
Konverze laparoskopické operace na otevøený výkon byla nutná ve 3 pøípadech (vždy pro problémy s dokonèením anastomózy).
Prùmìrný operaèní èas byl 221 minut, u posledních 50 operací 171 minut. Peroperaèní krevní ztráty byly prùmìrnì 240 ml (150 –
500). Krevní pøevody byly nutné v pooperaèním období pouze u 3
Obr.1 vytvoøení preperitoneálního prostoru pomocí balonového trokaru
pacientù (3,5%). Iatrogenní poranìní rekta jsme zaznamenali u 3
pacientù a bylo ošetøeno dvojitou suturou. V jednom pøípadì se v
pooperaèním období objevila rektouretrální píštìl. Operaèní revize byla
nutná u jednoho pacienta pro ileózní stav zpùsobený strangulací støevní
klièky drénem.
V pooperaèním histologickém vyšetøení byl u 58 pacientù (68,2 %)
popsán lokalizovaný karcinom pT2. U 27 pacientù (31,8 %) byla
detekována invaze karcinomu skrze pouzdro nebo do semenných váèkù
pT3a – pT3b. Pozitivní chirurgický okraj byl patologem popsán u 12
Obr.2 Incize endopelvické fascie, preparace laterálních okrajù prostaty
pacientù (14,1 %), z toho u 11 pacientù s nálezem invaze skrze
prostatickou kapsulu pT3. Negativní chirurgický okraj byl pøítomen u 16 z
27 pacientù se stádiem pT3 (59%).
Metastáza v pánevních mízních uzlinách byla detekována u 2 pacientù
(vždy s pøítomností GG 5 a pøedoperaèní hladinou PSA nad 10,0 ng/ml,
vždy s pozitivním chirurgickým okrajem). Pouze 5 pacientù s pozitivním
okrajem (z toho 2 se souèasným postižením mízních uzlin) dosáhlo
parametrù biochemické recidivy. Celkem u 9 pacientù došlo pøi
Obr.3 Ligatura plexus Santorini a apikální disekce uretry
prùmìrné dobì sledování 21
mìsícù k relapsu onemocnìní –
biochemické recidivì. U 6
pacientù byla provedena
salvage radioterapie, u 3
pacientù byla zahájena
intermitentní androgenní
blokáda.
Závìry:

Lap RRP je jednou z možností chirurgické léèby lokalizovaného
karcinomu prostaty, jejíž výhodou oproti otevøené operaci je
detailnìjší zobrazení anatomie malé pánve, nižší krevní ztráty a
nižší potøeba krevních pøevodù. Nevýhodou je obtížnost
operaèního výkonu, relativnì dlouhá learning curve a zpoèátku
výraznì delší operaèní èas. Onkologické a funkèní výsledky nejsou
dosud lepší než pøi otevøené RRP.

Obr.4 Vesikouretrální anastomóza

