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Úvod:
Česká republika drží smutné první místo na světě ve výskytu nádorů ledvin. V ČR se ročně diagnostikuje přes 3200 nových případů nádorů
ledvin. Díky rozšířené síti sonografických a CT přístrojů, se téměř polovina nádorů diagnostikuje poměrně malých, kdy je možno provést resekci
nádoru a ledvinu ponechat. Ponechání maxima funkčního parenchymu ledviny má velký význam pro zdravotní stav pacienta a příznivě ovlivňuje
délku dalšího života. Tyto „ledvinu šetřící“ operace lze provést klasicky, pomocí poměrně velkého řezu, laparoskopicky nebo asistovaně roboticky.
Pro nádory velikosti 2-5 cm je s výhodou použít poslední dvě metody, pro jejich miniinvazivitu.

Cíle:
Porovnat soubory pacientů s parenchymovým nádorem ledviny léčených miniinvazivními chirurgickými technikami - laparoskopickou resekcí
a roboticky asistovanou resekcí ledvin.

Metody:
K miniinvazivní chirurgické léčbě jsme indikovali pacienty pro tumor stadia T1. Laparoskopické resekce ledvin (LR) jsme prováděli u tumorů
v příznivé lokalizaci k záchovnému výkonu, transperitoneálním přístupem v lumbotomické poloze za pomocí 3-4 portů (10, 12 a 1-2 x 5 mm) soubor A. Roboticky asistované resekce ledvin (DVRL) jsme prováděli stejným přístupem s pomocí 4 portů (10, 12 a 2 x 8 mm) - soubor B.
Při robotických operacích jsme využívali do listopadu 2013 systém da Vinci Standard. Od prosince 2013 používáme nový čtyřramenný robotický
systém da Vinci Si HD. Retrospektivně jsme vyhodnotili výsledky těchto operací.

Výsledky:
Od ledna 2007 do června 2015 jsme provedli 82 LR. Ve stejném období jsme provedli 74 DVRL. Průměrný věk pacientů byl 58, resp. 55 let.
Průměrné R.E.N.A.L. nefrometrické skóre bylo 5,8 resp. 7,3. Doba výkonu byla 98, resp. 116 min. V případech, kdy jsme klipovali hilové cévy, byla
průměrná doba teplé ischemie 14, resp. 9 minut. Průměrná krevní ztráta byla 280, resp. 170 ml.
Konverze byla nutná ve 2, resp. 0 případech. Histologicky se jednalo nejčastěji o renální karcinom 61, resp. 58 nádorů.
Pozitivní chirurgické okraje jsme zaznamenali ve 3, resp. 0 případů.
Při průměrné době sledování 35, resp. 38 měsíců jsme zaznamenali 2 recidivy onemocnění u pacientů po LR.

Závěr:
LR i DVRL jsou již standardizované metody v léčbě nádorů ledvin. Excelentní ergonomie robotické asistence a flexibilita
robotických nástrojů nám umožňuje provádět resekce i v méně příznivých lokalizacích a také u pacientů s vyšší BMI.
Naše výsledky potvrzují, že rychlé a precizní šití defektu zkracuje dobu teplé ischemie, snižuje riziko poškození ledviny
a zvyšuje onkologickou bezpečnost.

