Robotická resekce ledviny pro nádor je standardní nefron-šetřící
operační výkon. Cílem práce bylo vyhodnotit soubor pacientů,
kteří podstoupili robotickou resekci ledviny.

Na našem pracovišti jsme v období od ledna 2015 do června 2017
provedli 57 robotických resekcí ledvin pomocí robotického systému
da Vinci Si HD. Operace jsme prováděli z transperitoneálního
přístupu v lumbotomické poloze za pomocí 3 robotických
a 1 asistentského portu. Soubor pacientů jsme vyhodnotili
retrospektivně.

Výkon podstoupilo 18 žen a 39 mužů s průměrným věkem 55 roků
(29 - 80), BMI 28,1 (19,6 - 48,9) a délkou hospitalizace
6 dní (2 - 13). Průměr nádoru byl 23 mm (6 - 70), stranový poměr
resekcí byl vyrovnaný. Průměrný operační čas byl 101 minut
(30 - 235) a krevní ztráty 210 ml (50 - 1500). Klampování renální
arterie jsme provedli u 38 pacientů (67 %), selektivní klampování u
15 pacientů (26 %). Průměrná doba teplé ischemie byla 14 minut
(10 - 28). U 54 pacientů (95 %) jsme nezaznamenali intraoperační
nebo pooperační komplikace. U 1 pacienta byl výkon komplikován
perforací bránice nástrojem, u 1 pacienta rozvojem pooperačního
ileu a u 1 pacienta pozdním výskytem hematurie na podkladě
pseudoaneurysmatu renální arterie. Histopatologické vyšetření
prokázalo u 39 pacientů (68 %) maligní tumor v resekátu, z toho
v 35 případech (90 %) se jednalo o světlobuněčný renální
karcinom, u 3 pacientů (8 %) o papilární renální karcinom
a u 1 pacienta (2 %) o chromofobní renální karcinom.
U 35 pacientů (90 %) jsme diagnostikovali stadium pT1a,
u 4 pacientů (10 %) pT1b. U ostatních 18 pacientů (32 %) jsme
prokázali angiomyolipom, onkocytom, multilokulární cystickou
neoplázii, prostou cystu, chronický zánět a v 1 resekátu jsme
nezjistili tumor.

Soubor

Výsledky

Počet operací

57

Počet žen/mužů

18/39

Věkový průměr pacienta [rok]

55 (29 - 80)

Průměrný BMI

28,1 (19,6 - 48,9)

Průměrná délka hospitalizace [den]

6 (2 - 13)

Průměrná velikost nádoru [mm]

23 (6 - 70)

Stranový poměr – vlevo/vpravo

29/28

Průměrný operační čas [min.]

101 (30 - 235)

Průměrné krevní ztráty [ml]

210 (50 - 1500)

Klampování renální arterie

38x (67 %)

Selektivní klampování

15x (26 %)

Průměrná doba teplé ischemie [min.]

14 (10 - 28)

Výsledky histopatologického vyšetření
5% 2%
světlobuněčný renální karcinom
papilární renální karcinom
chromofobní renální karcinom
benigní nálezy

Robotická resekce ledviny je bezpečná a účinná metoda
využívaná při nefron-šetřících operacích ledviny. Selektivní
klampování snižuje riziko ischemického poškození ledviny.
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