Ve skupině pacientů s předchozí břišní operací v kontralaterálním
horním kvadrantu podstoupilo 8 pacientů laparoskopickou a 13
pacientů robotickou resekci ledviny. Obě podskupiny měly
porovnatelný průměrný věk, BMI a rozměr tumoru dle CT. Údaje o
podskupinách, peroperační výsledky a četnost pooperačních
komplikací jsou uvedeny v tabulce. Ve skupině pacientů s
předchozím výkonem v ipsilaterálním horním kvadrantu nebo ve
střední čáře byla 22 pacientům provedena laparoskopická a 39
pacientům robotická resekce ledviny. Podskupiny se statisticky
signifikantně neodlišovaly, peroperační výsledky a četnost
pooperačních komplikací jsou uvedeny v tabulce. Ve skupině s
předchozím výkonem v dolních kvadrantech břicha 13 pacientů
podstoupilo laparoskopickou a 40 pacientů robotickou resekci
ledviny, údaje o podskupinách jsou uvedeny v tabulce.

Resekce ledviny je preferovaná metoda léčby u pacientů s
lokalizovaným nádorem ledviny. Pacienti s anamnézou předchozí
břišní operace vykazují vyšší riziko vzniku nitrobřišních adhezí,
které mohou resekci ledviny komplikovat. Cílem práce je
vyhodnocení peroperačních parametrů a četnost komplikací (dle
Clavien-Dindo klasifikace) u pacientů, kteří podstoupili na našem
pracovišti laparoskopickou (LR) nebo robotickou (RR) resekci
ledviny v terénu předchozí břišní operace.
V období od 1/2010 do 3/2019 jsme na našem pracovišti provedli
laparoskopickou nebo robotickou resekci ledviny celkem u 135
pacientů, kteří měli v anamnéze alespoň jednu předchozí břišní
operaci. Pacienty v souboru jsme rozdělili do tří hlavních skupin
podle typu a lokalizace předchozí břišní operace: pacienti po
předchozích výkonech v kontralaterálním horním kvadrantu (21
pacientů), pacienti po předchozích výkonech v ipsilaterálním
horním kvadrantu nebo ve střední čáře (61 pacientů) a pacienti po
předchozích výkonech v dolních kvadrantech břicha (53 pacientů).

Lokalizace předchozí operace
Přístup

Resekce ledviny v terénu předchozí břišní operace je bezpečná
léčebná metoda, je však zatížena vyšším rizikem peroperačních a
pooperačních komplikací.

Kontralaterální horní
kvadrant

Ipsilaterální horní kvadrant
nebo střední čára

Dolní kvadranty

LR

RR

LR

RR

LR

RR

8

13

22

39

13

40

60 (47-70)

55 (44-80)

64 (41-76)

64 (39-88)

58 (35-74)

61 (34-88)

29,9 (25-36)

28 (22-40)

28,9 (19-38)

29,6 (20-49)

27,6 (21-33)

27,5 (21-38)

26 (13-49)

22 (13-40)

22 (8-50)

26 (8-70)

33 (14-56)

33 (13-59)

Průměrný operační čas [min.]

100 (75-120)

125 (75-165)

110 (55-180)

121 (70-235)

104 (45-145) 132 (70-215)

Průměrné krevní ztráty [ml]

238 (50-400)

93 (50-200)

238 (50-800)

215 (50-1500)

160 (25-300) 161 (10-650)

13 (11-15)

14 (9-17)

15 (10-20)

13 (7-27)

18 (15-20)

14 (11-24)

4 (50 %)

7 (54 %)

7 (32 %)

21 (54 %)

4 (31 %)

32 (80 %)

0

3 (23 %)

4 (18 %)

14 (36 %)

1 (8 %)

14 (35 %)

9 (7-16)

7 (5-16)

8 (4-11)

7 (4-16)

9 (5-15)

7 (4-10)

Konverze [počet]

0

1 (8 %)

1 (5 %)

0

0

0

Reziduální nádorové okraje [počet]

0

1 (8 %)

1 (5 %)

1 (3 %)

0

3 (8 %)

Peroperační komplikace Clavien-Dindo (C-D) gr. I, II

0

0

0

1 (3 %)

0

1 (3 %)

Peroperační komplikace C-D gr. III, IV

0

0

1 (5 %)

2 (5 %)

0

3 (8 %)

1 (13 %)

1 (8 %)

5 (23 %)

7 (18 %)

4 (31 %)

3 (8 %)

0

0

1 (5 %)

0

0

1 (3 %)

Počet pacientů (n=135)
Průměrný věk [roky]
Průměrný BMI [kg/m²]
Průměrný rozměr tumoru dle CT [mm]

Průměrná doba teplé ischémie [min.]
Klampování renální arterie [počet]
Selektivní klampování [počet]
Průměrná délka hospitalizace [počet dní]

Pooperační komplikace (do 30 dnů) C-D gr. I, II
Pooperační komplikace (do 30 dnů) C-D gr. III, IV

