Resekce ledviny je preferovaný operační výkon u pacientů s
nádorem ledviny stádia T1. Provedení resekce ledviny je
standardně doporučeno u stádia T1a, u stádia onemocnění T1b je
resekce ledviny metodou volby. Cílem práce bylo vyhodnotit
peroperační a onkologické výsledky u pacientů, kteří podstoupili
na našem pracovišti laparoskopickou nebo robotickou resekci
ledviny s nálezem stádia pT1b v histopatologickém preparátu.

V období od ledna 2006 do března 2018 jsme na našem pracovišti
provedli celkem 236 laparoskopických a robotických resekcí
ledviny, z toho 21 pro nádor s patologickým stádiem T1b. Pro
robotické resekce jsme používali systém da Vinci Standard, od
prosince 2013 používáme robotický systém da Vinci Si HD.
Operace jsme prováděli z transperitoneálního přístupu a v
lumbotomické poloze za pomocí tří laparoskopických/robotických a
jednoho asistentského portu. Soubor pacientů jsme vyhodnotili
retrospektivně.

Soubor
Počet pacientů

Výsledky
21

Operace laparoskopická/robotická

7/14

Ženy/muži

5/16

Průměrný věk [roky]
Průměrný BMI
Průměrná délka hospitalizace [den]

Průměrná velikost nádoru [mm]
Lokalizace nádoru – pólová/mezorenální

55 (33-77)
30,5 (22,1-48,9)
8 (5-15)

51 (41-70)
16/5

Průměrný operační čas [min.]

141 (110-195)

Průměrné krevní ztráty [ml]

236 (50-500)

Klampování renální arterie

16 (76 %)

Selektivní klampování

9 (43 %)

Průměrná doba teplé ischemie [min.]
Použití ICG

Resekát nádoru ledviny T1b

Endoskopickou resekci ledviny podstoupilo 16 mužů a 5 žen s
průměrným věkem 55 roků. U 16 pacientů byl nádor umístěn
v pólové lokalizaci, u 5 pacientů se jednalo o mezonefricky
umístněný nádor. Průměrné R.E.N.A.L. nefrometrické skóre bylo 7.
Průměr nádoru byl 51. mm. U jednoho pacienta bylo indikací
k záchovnému výkonu bilaterální nádorové onemocnění ledvin, u 3
pacientů jsme provedli výkon na solitární ledvině. Průměrný
operační čas byl 141 minut, krevní ztráty 236 ml. Klampování
renální arterie jsme provedli u 16 pacientů, selektivní klampování u
9 pacientů. V případech, kdy jsme klipovali hilové cévy, byla
průměrná doba teplé ischemie 17 minut. U 5 pacientů jsme
peroperačně použili indocyaninovou zeleň k přesnější vizuální
identifikaci cévních a nádorových struktur. Infekční komlikace
s nutností podávaní ATB se pooperačně rozvinuly u dvou pacientů,
u jednoho pacienta byl pooperační průběh komplikován
subileozním stavem. U jednoho pacienta byl výkon komplikován
perforací bránice nástrojem, u žádného pacienta nebyla nutná
konverze na otevřený výkon. Reziduální nádorové okraje jsme
zaznamenali u 1 (4,8 %) pacienta.

17 (12-25)
5 (24 %)

Peroperační komplikace dle Clavien-Dindo

stupeň III: 1 (4,8 %)

Pooperační komplikace dle Clavien-Dindo

stupeň I: 1 (4.8 %)
stupeň II: 2 (9,5 %)

Reziduální nádorové okraje

Pacient v lumbotomické
poloze, poloha portů před
robotickou resekcí ledviny

1x (4,8 %)

Laparoskopická a robotická resekce ledviny u nádorů nad 4 cm je
proveditelná a bezpečná metoda léčby s akceptovatelnými
onkologickými výsledky.

