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Úvod
Standardním způsobem odběru vzorků prostaty v ambulantních zařízeních je transrektalní biopsie prostaty (TRUS biopsie). TRUS
biopsie je však spojena s rizikem post-bioptických infekcí a profylaktické podávaní antibiotik je nevyhnutné. Kromě nevýhod
souvisejících s odběrem vzorků přes kontaminované prostředí rekta v případě TRUS biopsie je také nevýhodou obtížnost odběrů z
oblasti apexu prostaty a oblasti „přední prostaty.“ Narůstající bakteriální rezistence a problémy spojené s používáním chinolonových
antibiotik nás vedly k vývoji vlastní metody transperineálního odběru vzorků prostaty (TP biopsie) v ambulantních podmínkách, v
lokální anestezii, bez rutinního podávaní profylaktických antibiotik.
crap = 1. vulgární pojem pro fekálie (angl.)
2. akronym pro „Cannot Reach the Anterior Prostate“ – Nemůžu dosáhnout na přední prostatu [Popert, R.]

Materiál a metody
303 pacientů podstoupilo na našem pracovišti "free-hand" TP biopsii prostaty, která byla vykonána v ambulantních podmínkách v
lokální anestezii (LA) za použití lidokainu, bez sedace, v období od února 2018 do června 2019. K této technice "free-hand" TP
biopsie jsme dospěli postupným vývojem vlastní metody. Antibiotická profylaxe (jednorázově Ciprofloxacin 500mg orálně před
výkonem) byla podána jenom pacientům po předchozí TRUS biopsii, nebo pacientům s anamnézou infekce močových cest anebo
imunokompromitovaným pacientům. 75% (227/303) pacientů nedostalo žádnou antibiotickou profylaxi. Komplikace byly
zaznamenávány v den výkonu a následně po 3 týdnech od "free-hand" TP biopsie prostaty – v čase informování pacienta o
výsledcích biopsie.

Základní vybavení místnosti pro TP
biopsii v lokální anestezii

Vybavení stolku pro TP biopsii

Výsledky
Z celkového počtu 303 "free-hand" TP biopsií prostaty byla systematická biopsie vykonána u 113 pacientů (37.3%) z čehož 56
pacientů (18.5%) mělo i biopsii cílenou. 190 pacientů (62.7%) podstoupilo biopsii cílenou z čehož 25 pacientů (8.3%) mělo biopsii
limitovanou (potvrzující). K infekčním komplikacím nedošlo ani v jednom případě ze 303 (0%), močová retence se vyskytla v jednom
případe ze 303 (0.3%) a ve dvou případech (0.6%) došlo po výkonu k vaso-vagální synkopě, závažná hematurie se nevyskytla ani v
jednom z případů (0%), případy nezávažné hematurie a hemospermie nebyly zaznamenávané nakolik jsou běžné.

Závěr
"Free-hand" technika transperineální biopsie prostaty v LA je metodou, kterou je možné vykonávat v ambulantních podmínkách bez
nutnosti rutinního používání antibiotické profylaxe. Vzhledem k absenci infekčních komplikací a celkově minimálních rizik má tato
metoda určitě potenciál úplně vytlačit TRUS biopsie do historie Urologie.

