Nějčastější symptomy

Lymfokéla je nejčastější pooperační komplikací u pacientů s
pánevní lymfadenektomii (LAD) při radikálních prostatektomiích
(RP). Většinou lymfokéla regreduje spontánně a bez klinických
projevů, jen v ojedinělých případech se projevuje klinickými
příznaky. Hodnotili jsme soubor našich pacientů se
symptomatickou lymfokélou po robotické RP s LAD prováděné
daVinci systémem.
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Počet lymfokél
Od 1/2010 do 6/2018 jsme na našem pracovišti provedli 253
robotických RP se standardní nebo rozšířenou LAD. Kritéria k
provedení LAD jsme stanovili dle Brigantiho nomogramu.
Retrospektivně jsme vyhodnotili klinické příznaky, velikost
lymfokél, dobu manifestace od operačního výkonu, metodu
léčby, úspěšnost terapie a počet recidiv.
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Pravostranná lymfokéla
Sagitální řez na CT
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Zaznamenali jsme 15 (6 %) symtomatických lymfokél po
robotické RP s LAD. Ve většině případů lymfokély byly bilaterální
(79 %) s průměrnou velikosti 84mm (od 10mm do 240mm) a
manifestací do 3 měsíců (1–9 měsíců) po operaci. Klinické
projevy zahrnovaly bolest u 12 (80% z 15) pacientů, lymfedém
dolních končetin u 3 (20%) pacientů, febrílie u 11 (73%) pacientů
a útlak močového měchýře s mikčními obtížemi u 4 (26%)
pacientů. Punkci lymfokély pod UZ nebo CT kontrolou jsme
provedli u 9 (60%) pacientů, laparoskopickou marsupializaci u 4
(26%) pacientů, konzervativní postup jsme zvolili u 2 (13%)
pacientů. Recidivu lymfokély, kterou jsme zaznamenali u 1 (7%)
pacienta, jsme řešili laparoskopickou marsupializací.
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Pravostranná lymfokéla
Transverzální řez na CT
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Měsíce po operaci

Pravostranná lymfokéla na UZ
Terapie

LAD nám poskytuje významné informace o stagingu a prognóze
karcinomu prostaty. Při výskytu pooperačních komplikací, jako
např. klinicky významné lymfokély, je strategie a schopnost
zvládnutí léčby projevů stejně důležitá jako úspěšná operace s
uspokojivými onkologickými výsledky.

Punkce pod
UZ/CT

Počet
Kultivačně +
Kultivačně -

LPS marsupializace ( + recidiva)
Konzervativně s ATB

3
6

9

60%

20%
40%

4 (+1)

26% (+ 7%)
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