Soubor
Resekce ledviny je preferovaný operační výkon u pacientů
s nádorem ledviny. Cílem práce bylo vyhodnotit peroperační
a onkologické výsledky u pacientů, kteří podstoupili na našem
pracovišti laparoskopickou nebo robotickou resekci ledviny
s nálezem stadia pT1b v histopatologickém preparátu.

V období od ledna 2015 do června 2017 jsme provedli
1 laparoskopickou a 4 robotické resekce ledvin u pacientů
s patologickým stadiem nádoru T1b. Pro robotické resekce jsme
použili systém da Vinci Si HD. Operace jsme prováděli
z transperitoneálního přístupu a v lumbotomické poloze. Soubor
pacientů jsme vyhodnotili retrospektivně.

Pacient v lumbotomické poloze

Robotický systém da Vinci Si HD

Preparát nádoru z resekce ledviny T1b vcelku a na řezu

Počet operací

Počet žen/mužů
Průměrný BMI
Průměrná délka hospitalizace [den]

Výsledky
5

1/4
33,1 (24,8-48,9)
9 (7-10)

Průměrná velikost nádoru [mm]

54 (45-70)

Stranový poměr - vlevo/vpravo

3/2

Průměrný operační čas [min.]

165 (135-195)

Průměrné krevní ztráty [ml]

340 (100-500)

Klampování renální arterie

3x (60 %)

Selektivní klampování

2x (40 %)

Průměrná doba teplé ischemie [min.]
Reziduální nádorové okraje

16 (13 - 18)
1x (20 %)

Endoskopickou resekci ledviny podstoupili 4 muži a 1 žena
s průměrným věkem 54 roků (33 - 77), BMI 33,1 (24,8 - 48,9)
a délkou hospitalizace 9 dnů (7 - 10). Průměr nádoru byl
54 mm (45 - 70), tři pacienti (60 %) podstoupili resekci levé ledviny,
2 pacienti (40 %) resekci pravé ledviny. U 1 pacienta (20 %),
který byl 11 roků po nefrektomii pro nádor, jsme provedli resekční
výkon na solitární ledvině. Průměrný operační čas byl 165 minut
(135 - 195) a krevní ztráty 340 ml (100 - 500). Klampování renální
arterie jsme provedli u 3 pacientů (60 %), selektivní klampování
u 2 pacientů (40 %). Průměrná doba teplé ischemie byla
16 minut (13 - 18). Nezaznamenali jsme intraoperační ani
pooperační komplikace, u žádného pacienta nebyla nutná
konverze na otevřený výkon. Histopatologické vyšetření resekátu
prokázalo u všech pacientů světlobuněčný renální nádor stadia
pT1b. Reziduální nádorové okraje jsme zaznamenali u 1 pacienta
(20 %).

Rozvoj miniinvazivních technik posouvá hranice endoskopických
výkonů a rozšiřuje počty pacientů s nádorem ledviny,
kterým můžeme nabídnout záchovný výkon. Endoskopická
resekce ledviny u nádorů nad 4 cm je proveditelná a bezpečná
metoda léčby s akceptovatelnými onkologickými výsledky.

