Robotická radikální prostatektomie je chirurgickou metodou první
volby léčby lokálně ohraničeného karcinomu prostaty. Cílem práce
bylo vyhodnotit onkologické a funkční výsledky robotické radikální
prostatektomie u pacientů s hmotností prostaty ≥ 100 gramů.

Vyhodnotili jsme skupinu 52 mužů s objemem prostaty ≥ 100
gramů, kteří v souboru 2 000 po sobě operovaných pacientů
podstoupili robotickou radikální prostatektomii na našem pracovišti
v období 2005 - 2017. Průměrný věk pacientů byl 67 roků (53-76),
hodnota BMI byla 28,9 (23,0-34,7) a předoperační hodnota
celkového PSA byla 16,0 ng/ml (4,7-47,0).

Průměrná hmotnost preparátu prostaty byla 149 gramů (102-295),
operační čas skin to skin 165 minut (75-275) a krevní ztráty 230 ml
(150-800). Komplikace jsme vyhodnotili dle Clavien-Dindo
systému. Intraoperační komplikace jsme nepozorovali, v období do
90 dnů po operaci jsme zaznamenali komplikace u 5 pacientů (9,6
%). Pánevní lymfadenektomii podstoupilo 13 mužů (25,0 %),
uzlinové metastázy jsme nezjistili u žádného pacienta. Nervyšetřící výkon jsme provedli u 28 mužů (53,8 %). Patologické
stadium lokálně ohraničeného nádoru jsme diagnostikovali u 42
mužů (80,8 %), u 9 pacientů (17,3 %) pak stadium lokálně
pokročilého karcinomu, u 1 pacienta (1,9 %) jsme v preparátu
prostaty nepotvrdili karcinom. Gleasonovo skóre ≤ 7 jsme stanovili
z operačního preparátu u 44 mužů (84,6 %). Pozitivní nádorové
okraje jsme zaznamenali u 9 pacientů (17,3 %). Kontinenci moče
v období do jednoho roku po operaci jsme sledovali u 41 pacientů
(78,8 %). Bez potřeby vložky nebo s jednou pojistnou vložkou bylo
rok po operaci 36 mužů (87,8 %). Pooperační erektilní funkci jsme
vyhodnotili u 13 operovaných (25,0 %). Rok po operaci bylo
erekce dostatečné k pohlavnímu styku bez nutnosti podpůrné
terapie schopno 6 mužů (46,2 %).

Robotická radikální prostatektomie je bezpečná, technicky
proveditelná a účinná metoda léčby i u mužů s objemnou
prostatou. Provádění těchto výkonů ve velkoobjemových centrech
je žádoucí pro dosažení excelentních funkčních a onkologických
výsledků a ke snížení výskytu komplikací.
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Soubor (n, Ø)
Počet pacientů [n]
Věk [rok]
BMI
PSA [ng/ml]

52
67 (53-76)
28,9 (23,0-34,7)
16,0 (4,7-47,0)

Výsledky (n, Ø)
Hmotnost prostaty [g]
149 (102-295)
Operační čas [min.]
165 (75-275)
Krevní ztráty [ml]
230 (150-800)
Délka hospitalizace [den]
5 (4-9)
Pánevní lymfadenektomie [n]
13 (25,0 %)
Nervy šetřící výkon [n]
28 (53,8 %)
Komplikace (n)
Zavedení stentu do močovodu
2 (3,8 %)
Urinózní únik
1 (1,9 %)
Lymfokéla
1 (1,9 %)
Retence moče
1 (1,9 %)
Histopatologické výsledky (n)
pT2 stadium
42 (80,8 %)
pT3 stadium
9 (17,3 %)
pT0 stadium
1 (1,9 %)
Gleasonovo skóre ≤ 7
44 (84,6 %)
Gleasonovo skóre ≥ 8
8 (15,4 %)
Pozitivní nádorové okraje
9 (17,3 %)
Funkční výsledky (n)
Rok po operaci 0-1 vložka (n=41)
36 (87,8 %)
Erekce bez nutnosti podpůrné terapie (n=13)
6 (46,2 %)

