Zkušenosti z prvních 400 robotem asistovaných
radikálních prostatektomií provedených ve FNHK.

Broďák, Josef Košina, Michal Balík, Lukáš Holub, Petr Hušek, Jaroslav Všetička, Jaroslav Pac
Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové

Úvod a cíle

Výsledky

Robotem asistovaná radikální prostatektomie (RARP)
se stále více prosazuje v léčbě lokalizovaného
karcinomu prostaty. Podle recentních publikovaných
dat se ukazují přednosti v onkologických i funkčních
výsledcích. Cílem práce je zhodnotit dosažené
výsledky u prvních 400 robotických radikální
prostatektomií, které byly provedeny v Centru
robotické chirurgie FNHK.

Průměrná doba operace byla 164 minuty, krevní ztráty byly
205 ml a doba anastomózy 18 minut. Medián doby
hospitalizace byl 4 dny. Pozitivní chirurgické okraje byly u
16% pacientů. U prvních 300 pacientů bylo dosaženo
kontinence po 6 měsících od operace u 89 % pacientů. Drtivá
většina pacientů měla minimální stresovou inkontinenci
s nutností používat jednu vložku za den. Krevní transfuze
byly podány u 3 (<1%) pacientů. Dva (0,5%) pacienti měli
diagnostikovanou strikturu močové trubice. Dvakrát byla
peroperačně zaznamenána perforace kličky ilea, které bylo
v adhezích po předešlých operacích. Oba pacienti měli
provedenou suturu střeva během operace. Ta se bez dalších
komplikací zhojila. Nejzávažnější komplikace byla rozpadlá
anastomózou a perforace konečníku zaznamenaná 2. den po
operaci. Pacient měl předoperačně diagnostikovaný lokálně
ohraničený nádor cT1c a to včetně MRI. Pooperačně se
jednalo o lokálně pokročilý nádor pT3b s mnohočetnou
fibrózou celé malé pánve.

Soubor a metoda
Průměrný věk sledovaného souboru byl 62 let, PSA 8,4
ng/ml a Gleasonovo skóre 7. Všichni pacienti
podstoupili robotem asistovanou prostatektomii od
ledna 2016 do června 2018. Operace byla provedena
operačním systémem daVinci Xi. Operační přístup byl
transperitoneální. Pouze u 2 pacientů byl přístup
extraperitoneální. Důvodem byla hernioplastika
tříselné kýly. Pacienti měli extrahovaný katétr 7.
pooperační den. U pacientů byly hodnoceny operační
výsledky a komplikace. Dále byly hodnoceny funkční a
onkologické výsledky. Medián doby sledování byl 14
měsíců. .
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Obrázek 1: Operační systém daVinci Xi při operaci
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Graf 2: Operační čas – od prvního řezu k poslednímu stehu
Čas: řez až sutura
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Obrázky 2 a 3 :Prolenová sítka po hernioplastice třísla
s velkými adhezemi
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Graf 3: Doba vezikouretrální anastomózy
Čas: anastomóza
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Obrázky 4 a 5: Odstřižení moč. m. u prostaty
s velkým středním lalokem
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Diskuze a závěr

Obrázky 5 a 6: Prostatektomie po TURP a následná
Rekonstrukce hrdla m.m.

Robotický přistup přinesl dle našich i publikovaných
zkušeností velké zlepšení u radikální prostatektomie.
Výrazně se zlepšil perioperační přehled, výrazně poklesy
krevní ztráty, zkrátila se doba hospitalizace a
rekonvalescence. Průměrná doba hospitalizace byla 2,5
dne. Od zvládnutí této technologie již jiný přístup
k radikální prostatektomii nepoužíváme.
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