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Úvod a cíle

Výsledky

Robotem asistovaná radikální prostatektomie (RARP)
je nejmodernější operační léčba lokalizovaného
karcinomu prostaty a stále častěji se provádí také
v České republice. Ročně je v ČR provedeno v roce
2016 více než 1500 robotem asistovaných
urologických operací. Drtivá většina byla radikálních
prostatektomií. Od ledna 2016 se provádějí robotem
asistované
radikální
prostatektomie
také
na
urologické klinice FNHK. Cílem práce bylo
zhodnocení výsledků a zkušenosti z prvních 200
operací. Druhým cílem
bylo porovnání s
laparoskopickým přístupem.

Medián doby sledování byl 8 měsíců. Průměrná doba robotem
asistované radikální prostatektomie byla 185 minut, krevní
ztráty byly 240 ml a doba anastomózy 21 minut (viz grafy 1-3)
. U prvních 100 pacientů bylo dosaženo kontinence po 6
měsících od operace u 91 % pacientů. Pozitivní chirurgické
okraje byly u 16% pacientů. Nejzávažnější komplikací byla u
jednoho pacienta střevní perforace s nutnosti operační revize
a 2 pacienti měli dočasnou parézu horní končetiny. Průměrná
doba operace u laparoskopického přístupu byla 168 minut,
krevní ztráty byly 320 ml a doba anastomózy byla 32 minut.
Nejzávažnější komplikací byla perforace konečníku u 2
pacientů.

Soubor a metoda

Graf 1: Operační čas – od prvního řezu k poslednímu stehu
Čas: řez až sutura
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Graf 2: Čas vezikouretrální anastomózy
Čas: anastomóza

Čas [minuta]

Medián věku sledovaného souboru byl 61 let, PSA 8
ng/ml, Gleasonovo skóre 7. Všech 200 pacientů
podstoupilo RARP v období do ledna 2016 do
července 2017. Všechny operace byly provedeny
robotickým systém daVinciXi (obrázek 1)
a
transperitoneálním
přístupem.
Byly
hodnoceny
operační výsledky jako byl čas operace, krevní ztráty a
komplikace. Dále byly sledovány funkční a předběžné
onkologické výsledky. Výsledky byly porovnány se
souborem
200
pacientů,
kteří
podstoupili
laparoskopickou radikální prostatektomii.
Obrázek 1: Operační systém daVinci Xi
během operace

1:30
1:20
1:10
1:00
0:50
0:40
0:30
0:20
0:10
0:00
1

180
Číslo operace

Graf 3: Perioperační odhadovaná krevní ztráta
Krevní ztráty
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Graf 4 : BMI u pacientů před RARP
BMI pacienta u RARP

Obrázky 2 a 3: Laparoskopické a robotické
ošetření komplexu dorsální vény.
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Diskuze a závěr
Obrázky 4 a 5 : Robotické šetření hrdla m.m. a dlouhého
uretrálního pahýlu

Obrázky 5 a 6: Robotická veziko-uretrální anastomóza

Robotem
asistované
operace
jsou
velkým
kvalitativním posunem. K hlavním výhodám patří
výrazně lepší operační přehled a možnost dokonalého
pohybu s operačními nástroji. To umožňuje preciznější
preparaci a tím může přispět k větší onkologické
bezpečnosti a snížit rizika nejčastějších vedlejších
účinků této operace. Toto potvrzují i recentní studie,
kde se prokázalo snížení četnosti rizika pozitivních
okrajů a redukce incidence močové ínkontinence a
erektilní dysfunkce.
Také na našem zatím omezeném souboru pacientů
jsme tyto výhody prokázali. Navíc podle našich
zkušeností mají robotem asistované operace velký
potenciál na další zlepšování.
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