Radikální prostatektomie je chirurgickou metodou první volby léčby
lokálně ohraničeného karcinomu prostaty. První robotickou
radikální prostatektomii jsme provedli 16.12.2005, přelomové
hranice 1 000 výkonů jsme dosáhli v roce 2012 a v roce 2017 jsme
úspěšně dokončili 2 000. robotický výkon na prostatě.
Robotický sál ÚVN-VFN Praha − 2005 (vlevo) a 2017 (vpravo)

Vyhodnotili jsme onkologické a funkční výsledky u 2 000 po sobě
jdoucích pacientů, kteří podstoupili robotickou radikální
prostatektomii na našem pracovišti v období 2005−2017.
Při operaci jsme používali do roku 2013 systém da Vinci Standard,
poté systém da Vinci Si HD. Průměrný věk pacientů byl 64 roků
(37−86), hodnota BMI byla 28,0 (19,4−41,4) a předoperační
hodnota celkového PSA byla 8,4 ng/ml (0,1−112,0).
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Patologické stadium lokálně ohraničeného karcinomu prostaty
jsme zjistili u 1 480 (74,0 %) mužů, u 504 (25,2 %) pacientů pak
stadium lokálně pokročilého karcinomu, u 16 (0,8 %) mužů jsme
v operačním preparátu nepotvrdili histopatologickým vyšetřením
diagnózu karcinomu. Hodnotu Gleasonova skóre ≥ 7 jsme stanovili
z operačního preparátu u 1 572 (78,6 %) mužů. Pánevní
lymfadenektomii podstoupilo 236 (11,8 %) mužů, metastázy
v pánevních uzlinách jsme zaznamenali u 52 (22,0 %) pacientů.
Pozitivní chirurgické okraje jsme zaznamenali celkově
u 492 (24,6 %) mužů, z toho u 272 (18,4 %) mužů s lokalizovaným
a 220 (43,7 %) mužů s lokálně pokročilým karcinomem. Kontinenci
moče v období do jednoho roku po operaci jsme vyhodnotili
u 1 610 (80,5 %) pacientů. Bez potřeby vložky nebo s jednou
pojistnou vložkou bylo rok po operaci 1 486 (92,3 %) mužů.
Pooperační erektilní funkci jsme vyhodnotili u 572 (28,6 %)
operovaných. Rok po operaci bylo erekce dostatečné
k pohlavnímu styku bez nutnosti podpůrné terapie schopno
322 (56,3 %) mužů.

Robotická radikální prostatektomie je miniinvazivní metoda léčby
karcinomu prostaty se standardními onkologickými a excelentními
funkčními výsledky.
Postup robotické radikální prostatektomie − A) Podvaz komplexu
dorzální žíly s fixací ke sponě; B) Preparace levého semenného váčku;
C) Koagulace levého chámovodu; D) Nasazení titanového klipu na
pravý pedikl; E) Přerušení uretry těsně pod apexem prostaty;
F) Nasazení prvních stehů při šití veziko-uretrální anastomózy

