MOŽNOSTI EFEKTIVNÍHO HODNOCENÍ KVALITY RESEKCÍ
LEDVIN POMOCÍ KOMBINACE KLINICKÝCH PARAMETRŮ
Macek P., Plincelnerová L., Novák K., Pešl M., Sobotka R., Hanuš T.
Urologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze

Úvod a cíl

Metody a materiál

Resekce ledviny (RL) je doporučeným postupem pro řešení renálních
tumorů kategorie cT1. K hodnocení různých hledisek kvality RL je
obvykle využíváno kombinace klinických parametrů, např. „trifecta“
nebo „pentafecta“.
Prezentujeme hodnocení kvality RL pomocí kombinace 4 klinických
parametrů tzv. TETRAFECTA a taktéž hodnocení našich výsledků těmito
vybranými definicemi: MIC = margin-ischemia-complication [1],
TRIFECTA [2] a PENTAFECTA [3].

Bylo provedeno hodnocení výsledků pacientů podstupujících RL z
prospektivně vytvářené databáze. Hodnocení bylo provedeno za
období 1/2013-6/2015, kdy bylo provedeno 133 RL; 21 bylo vyřazeno
(9x solitární ledvina, 7x multiRL, 2x konverze na nefrektomii, 1x
bilaterální jednodobá RL, 1x nejistota stran resekčního okraje, 1x
perioperační úmrtí). Hodnoceno bylo 112 RL s kompletními daty:
resekční okraje, použití/délka teplé ischémie, stupeň komplikací dle
Claviena-Dinda, stupeň onemocnění ledvin (SOL) dle KDOQI (Kidney
Disease Outcomes Quality Initiative), změna glomerulární filtrace (GF)
v % (dle rovnice Lund-Malmö s korekcí na svalovou hmotu, před
výkonem a den 5-8 pooperačně).
Ke srovnání byly použity definice:
1) MIC (margin-ischemia-complication) dle Buffiho [1] = negativní
okraj (R0), teplá ischémie (TI ≤ 20min), žádná „větší“ komplikace
(CD stupeň < 3);
2) TRIFECTA podle Khalifeha [2] = R0, TI ≤ 25min, žádná komplikace;
3) PENTAFECTA podle Zargara [3] = R0, TI ≤ 25min, žádná komplikace,
žádná změna SOL a procentuální změna GF o maximálně < 10 % (=
udržení ≥ 90 % předoperační GF).
Jako optimální hodnocení jsme vytvořili definici TETRAFECTA, která
zahrnuje: R0, TI ≤ 25min, žádná komplikace, žádné zhoršení SOL.
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Obrázek 1. Grafické srovnání literárních (zelené) s našich (modré) výsledků (procenta) dle
vybraných definic.

Obrázek 2. Množství pacientů (v procentech), kteří splnili
jednotlivé sledované technické a funkční parametry. TI =
teplá ischémie, CD = stupeň Clavin-Dindo, SOL stupeň
onemocnění ledvin, GF = glomerulární filtrace.

Obrázek 3. Ukázka hilového
tumoru (PADUA skóre 10)
ledviny před resekcí.

Výsledky

Závěry

90 % (101 ze 112) pacientů mělo R0 resekci, zcela bez komplikací
interních i chirurgických bylo 80 % (90 ze 112), bez větších komplikací
(CD stupeň < 3) bylo 93% (104 ze 112); medián % změny GF byl -5 %
(absolutně -2 ml/min); ≥ 90 % GF (proti předoperačnímu stavu) si
udrželo 63 % (71 ze 112), ale bez změny SOL bylo 77 % (86 ze 112)
osob (vše obrázek 2). Při srovnání s vybranými definicemi (obrázek 1):
75 % našich pacientů splnilo definici MIC (proti 76 % pro robotickyasistovanou RL (RARL) [1]), 69 % splnilo TRIFECTA (ve srovnání se 70 %
pro roboticky-asistovanou RARL [2]) a 42 % splnilo PENTAFECTA (proti
39 % při RARL [3]). Dle navržené definice TETRAFECTA by
„optimálního“ výsledku dosáhlo 52 % (58 z 112) pacientů. Z pohledu
jednotlivých definic nebyl rozdíl ve výsledcích mezi laparoskopickou a
otevřenou RL (77 laparoskopických a 35 otevřených RL).

Definici TETRAFECTA považujeme pro hodnocení kvality RL za
optimální, protože bere v úvahu různé aspekty RL: onkologickou
kvalitu (okraj), technickou komplexitu (TI), přesnost a perioperační
péči (komplikace) a funkční výsledek (změna SOL). Tímto je
komplexnější než definice „trifecta“ a jednodušší než „pentafecta“, kde
se překrývají 2 funkční hlediska. Naše definice má potenciál případnou
standardizaci hodnocení výsledků kvality RL. Jsme si ale vědomi, že
výsledky (zejména délka TI, komplikace a další) jsou úměrné k
charakteristikám tumoru (danými různými skórovacími schématy).
Limitace našich výsledků může být dána „pouze“ hodnocením časné
funkční změny. Nicméně tato může být důležitější, protože více
hodnotí akutní procesy, zatímco v dlouhodobém horizontu se funkce
(> 6 měsíců) se obvykle upraví.
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