Radikální prostatektomie je standardně používanou chirurgickou
metodou léčby karcinomu prostaty. Robotická radikální
prostatektomie je na našem pracovišti prováděna již od roku 2005.

Retrospektivně jsme vyhodnotili výsledky u 450 pacientů, kteří
podstoupili robotickou prostatektomii na našem pracovišti v období
od ledna 2017 do května 2018. Při operaci jsme používali
robotický systém da Vinci Si HD. Porovnali jsme výsledky u 120
obézních pacientů s BMI ≥ 30 (definice obezity dle WHO) se
souborem 330 pacientů s BMI < 30. Průměrný věk u obézních
pacientů byl 64 roků (48-84), průměrná hodnota BMI byla 33,2
(30,0-42,3) a průměrná předoperační hodnota PSA byla 9,5 ng/ml
(1,4-56,0). U skupiny pacientů s BMI pod 30 byl průměrný věk 65
roků (40-82), průměrná hodnota BMI byla 26,5 (20,5-29,9) a
průměrná předoperační hodnota PSA byla 8,0 ng/ml (0,43-78,0).

BMI ≥ 30 (n=120)

BMI < 30 (n=330)

Anémie s nutností podání krevní transfuze

0 (0,0 %)

2 (0,6 %)

Symptomatická lymfokéla

2 (1,6 %)

5 (1,5 %)

Sepse

1 (0,8 %)

0 (0,0 %)

Subileus

1 (0,8 %)

1 (0,3 %)

Febrile

3 (2,5 %)

6 (1,8 %)

Kolekce tekutiny v malé pánvi

3 (2,5 %)

3 (0,9 %)

Retence

1 (0,8 %)

1 (0,3 %)

Zavedení stentu

2 (1,6 %)

3 (0,9 %)

Infekce v ráně

1 (0,8 %)

0 (0,0 %)

Hematurie

1 (0,8 %)

1 (0,3 %)

Kolostomie pro vezikorektální píštěl

0 (0,0 %)

1 (0,3 %)

Pooperační komplikace do 90 dnů po výkonu

Pacient s BMI 32 se zavedenými
porty před robotickou
prostatektomií

Pacient s BMI 32, zavedený
robotický systém daVinci Si HD

U obézních pacientů jsme z histopatologického preparátu stanovili
hodnotu Gleasonova skóre ≥ 7 v 90 (75 %) případech, průměrný
operační čas byl 156 minut, krevní ztráty 188 ml a doba
hospitalizace
7
dnů.
U
neobézních
pacientů
jsme
z histopatologického preparátu stanovili hodnotu Gleasonova
skóre skóre ≥ 7 v 260 (79 %) případech, průměrný operační čas
byl 137 minut, krevní ztráty 168 ml a doba hospitalizace 7 dnů.
Pooperační komplikace do 3 měsíců po výkonu jsme zaznamenali
v 11 (9,2 %) případech ve skupině obézních pacientů a v 15 (4,5
%) případech u neobézních pacientů. U některých pacientů jsme
zaznamenali sdružené komplikace. Nejčastějšími komplikacemi
byly febrilní stavy a kolekce tekutiny v malé pánvi (lymfokély,
hematomy).

Robotická radikální prostatektomie je účinnou metodou léčby i u
obézních pacientů. Průměrný operační čas byl ve skupině
obézních pacientů o 19 (14 %) minut delší než ve skupině
neobézních mužů, pooperační komplikace byly u obézních mužů
více než 2x častější (9,2 % vs. 4,5 %).

