Intraoperační komplikace (stupeň 4)
Robotická radikální prostatektomie je chirurgickou metodou první
volby léčby lokálně ohraničeného karcinomu prostaty. Cílem
práce bylo vyhodnotit výskyt časných (intraoperačních a
pooperačních komplikací do 1 měsíce) u pacientů, kteří
podstoupili robotickou radikální prostatektomii.

Vyhodnotili jsme 2 000 po sobě operovaných 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).

Časné komplikace jsme vyhodnotili dle Clavien-Dindo systému.
Intraoperační komplikace (zavedení stentu do močovodu,
krvácení, perforace střeva/rekta, krvácení, poranění močovodu a
poranění ilické žíly) jsme pozorovali u 30 (1,5 %) pacientů.
Pooperační komplikace jsme zaznamenali u 168 (8,4 %) mužů,
nejčastěji 3. stupně (urinózní únik, retence moče, lymfokéla,
striktura uretry/hrdla, kýla v místě portu, stentování močovodu,
Hem-o-lok migrace a hematurie. Komplikace 4. stupně
zahrnovali hlubokou žilní trombózu/plicní embolii, urinózní únik,
veziko-rektální píštěl, lymfokélu, strikturu uretry/hrdla, hematurii a
krvácení z hypogastrické arterie. Z důvodu kritické chyby
robotického systému jsme u 3 (0,2 %) pacientů nemohli
pokračovat ve výkonu, u jednoho pacienta jsme výkon dokončili
laparoskopicky, u druhého otevřeným přístupem, u třetího
pacienta jsme výkon odložili.

Četnost komplikací závisí především na celkovém stavu pacienta
a na zkušenostech operatéra. Výskyt intraoperačních a časných
pooperačních komplikací je v našem souboru plně srovnatelný
s publikovanou četností komplikací ve velkoobjemových
robotických centrech ve světě. Robotický trénink na simulátoru
s prostorovou vizualizací operačního pole je velmi důležitým
prvkem výuky kvalitních operatérů.

30 (1,5 %)

Zavedení stentu do močovodu
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Perforace střeva/rekta
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Krvácení
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Poranění močovodu
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Poranění ilické žíly

1

Pooperační komplikace do 30 dnů po výkonu

168 (8,4 %)

Stupeň 1
Ileus
Bolest
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Stupeň 2
Infekce močových cest
Anémie
Urgence/Inkontinence
Hematurie/Krevní koagula
Lymfokéla
Infekce v ráně
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Stupeň 3
Urinózní únik
Retence moče
Lymfokéla
Striktura uretry/hrdla
Kýla v místě portu
Zavedení stentu do močovodu
Hem-o-lok migrace
Hematurie/Krevní koagula
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Stupeň 4
Hluboká žilní trombóza/Plicní embolie
Urinózní únik
Veziko-rektální píštěl
Lymfokéla
Striktura uretry/hrdla
Hematurie/krevní koagula
Krvácení z hypogastrické arterie
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