Radikální cystektomie je nejčastěji používaným léčebným
postupem u pacientů se svalovinu infiltrujícím karcinomem
močového měchýře. Miniinvazivní operační přístupy v onkologické
operativě jsou spojeny s menší morbiditou při srovnatelných
onkologických výsledcích. Robotický systém da Vinci s moderními
EndoWrist nástroji umožňuje miniinvazivní přístup nabídnout
většině kandidátů otevřené radikální cystektomie.

Od ledna 2010 do června 2018 jsme provedli 42 robotických
radikálních cystektomií pro invazivní či endoskopicky neřešitelný
karcinom močového měchýře. Při operaci jsme používali robotický
systém da Vinci Standard a od prosince 2013 robotický systém da
Vinci Si. Výkony jsme prováděli v 30° Trendelenburgově poloze.
Kamerový port jsme zavedli nad pupkem v levém mesogastriu,
standardem byly tři 8 mm robotické porty a jeden 12 mm
asistentský port. Cystektomii předcházela oboustranná rozšířená
pánevní lymfadenektomie, poté následovala preparace močového
měchýře s prostatou, případně s dělohou. Při kombinovaných
výkonech jsme používali minilaparotomii k vytvoření derivace moči
po extrakci preparátu v oblasti pupku, při kompletně
intrakorporálním výkonu jsme u žen extrahovali preparát pochvou,
u mužů jsme ponechávali preparát v sáčku v dutině břišní a po
dokončení derivace ho extrahovali rozšířenou incizí po
asistentském portu.

Průměrný věk pacientů v souboru byl 68 roků (55-75), průměrný
BMI byl 26 (18-36) a průměrná krevní ztráta byla 320 ml (150700). Vytvořili jsme 27 Brickerových derivací a 15 kontinentních
ortotopických neovezik. Průměrný operační čas byl 330 minut
(250-480). Průměrná doba hospitalizace byla 13 dní (10-24).
Nezaznamenali jsme závažné peroperační komplikace, v
pooperačním období byla nejvážnější komplikací nedostatečná
průchodnost střevní anastomosy řešená reoperací (Clavien-Dindo
IIIb). Nepozorovali jsme prolongovanou lymfatickou sekreci
z drénů, krevní převody nebyly nutné. Jeden pacient zemřel 11
měsíců po operaci na generalizaci základního onemocnění.

Robotická radikální cystektomie je bezpečná miniinvazivní metoda
léčby invazivního uroteliálního karcinomu močového měchýře.

Výsledky

Soubor
Počet pacientů

42

Průměrný věk [rok]

68 (55-75)

Průměrné BMI [kg.m-2]

26 (18-36)

Průměrné krevní ztráty [ml]

320 (150-700)

Typ derivace
- Brickerova
- Ortotopická neovezika

27 (64 %)
15 (36 %)

Průměrný operační čas [min]
A

B

Průměrná doba hospitalizace [den]
E

C

330 (250-480)
13 (10-24)
F

D
A) Pohled na operační sál Univerzitního centra robotické medicíny ÚVN Praha
během robotické radikální cystektomie.; B) Operační 30° Trendelenburgova
poloha; C) Umístění operačních portů; D) Zavádění ureterálního katetru;
E) Závěrečná sutura ortotopické neoveziky; F) Cystogram před extrakcí katetru
z ortotopické neoveziky dle Hautmanna

