Radikální cystektomie je v současné době nejčastěji používanou
léčebnou modalitou u pacientů se svalovinu infiltrujícím
karcinomem močového měchýře. Miniinvazivní operační přístupy v
onkologické operativě jsou spojeny s menší morbiditou bez
zhoršení onkologických výsledků. Robotický systém da Vinci s
moderními endowrist nástroji umožňuje tyto výkony provádět u
většiny kandidátů otevřené radikální cystektomie.

Od ledna 2010 do ledna 2016 jsme provedli 22 roboticky
asistovaných radikálních cystektomií u mužů pro invazivní či
endoskopicky neřešitelný karcinom močového měchýře. Při
operaci jsme používali robotický systém da Vinci standard a od
prosince 2013 robotický systém da Vinci Si. Výkony provádíme
v 30° Trendelenburgově poloze. Kamerový port zavádíme nad
pupkem, v levém mesogastriu, dva 8 mm robotické porty vpravo,
jeden 8 mm robotický port a jeden 12 mm port pro asistenta.
Výkon
zahajujeme
oboustrannou
rozšířenou
pánevní
lymfadenektomií, následně uvolňujeme močový měchýř s
prostatou. V případě kombinovaného výkonu ke konstrukci
derivace moče využíváme minilaparotomii po extrakci preparátu v
okolí pupku. V případě kompletně intrakorporálního výkonu
ponecháváme preparát v sáčku v dutině břišní a po dokončení
derivace jej extrahujeme rozšířenou incisí po asistentském portu.
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Průměrný věk pacientů byl 68 let (56-73), body mass index 26 (1736). Průměrná krevní ztráta 350 ml (200-700). Vytvořili jsme 15
Brickerových derivací a 7 kontinentních ortotopických neovezik.
Průměrný operační čas byl 340 minut (280-420). Průměrná doba
hospitalizace byla 14 dní (10-22). Jeden pacient zemřel jedenáct
měsíců po operaci na generalizaci základního onemocnění.
Nejvážnější komplikací po výkonu byla špatná průchodnost střevní
anastomosy řešená reoperací (Clavien-Dindo IIIb). Nepozorovali
jsme prolongovanou lymfatickou sekreci z drénů, nebylo nutné
podat krevní transfuzi.

Roboticky asistovaná radikální cystektomie je bezpečná metoda
léčby invazivního uroteliálního karcinomu močového měchýře.
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