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Cieľ práce
Radikálna cystektómia (RC) a panvová lymfadenektómia (LND) je štandardnou liečbou pre
lokalizované svalovinu infiltrujúce nádory močového mechúra, neinfiltratívne nádory po zlyhaní
intravezikálnej liečby ako aj u pacientov s extenzívnymi papilárnymi nádormi neriešiteľnými
endoskopicky.

Materiál a metodika
❖Retrospektívna analýza 128 pacientov (115 mužov a 13 žien) po RC a derivácii moču, vek 37-90
rokov (medián 69 rokov), operovaní na Urologickej klinike JLF UK a UNM v Martine v období
01/2008-12/2018.
❖RC a LND urobené štandardným spôsobom u všetkých mužov aj žien.
❖Rozšírená LND len v pokročilom štádiu ochorenia, alebo pri podozrení na mts do ilických LU.
❖24 pacientov (18,7 %) bolo liečených neoadjuvantnou chemoterapiou (2 pacienti aj RaTH), 56
pacientov (43,7 %) s pokročilým ochorením bolo liečených adjuvantnou chemoterapiou.

Výsledky
Tabuľka 1. Patologické štádium (N=128)
Pat. št.
T0
T CIS
T1
Abs/%

5 / 3,9

2 / 1,6

11 / 8,6

T2a

T2b

T3a

T3b

T4a

14/10,9

21/16,5

28/21,8

26/20,2

21/16,5

Tabuľka 2. Histologický typ

Tabuľka 3. Spôsob derivácie moču

Tabuľka 4. Komplikácie

Histol. typ
Abs / %
Urotelový
114 / 89,1
Malobunkový
6 / 4,7
Sarkomatoidný
5 / 3,9
Glandulárna dif.
2 / 1,6
Neuroendokrinna dif. 1 / 0,8

Derivácia moču

Abs/%

Clavien - Dindo

Abs / %

Bricker

106 / 82,7

II

43 / 34,4

Ureterokutáneostómia 13 / 10,2

III

4 / 3,2

Studer

8 / 6,3

IV

9 / 7,2

Nefrostómia

1 / 0,8

V

4 / 3,2

❖72 pacientov (56,3 %) nemalo žiadne závažnejšie komplikácie v pooperačnom období.
❖Zo 62 pacientov operovaných v r. 2008-2013 5 rokov prežíva 22 (35,4 %).

Záver
❖RC s panvovou LND je v súčasnosti najúčinnejšia liečebná metóda u pacientov s infiltratívnymi
nádormi močového mechúra s možnosťou kompletného vyliečenia.
❖Operácia je rozsiahly chirurgický zákrok značne zaťažujúci pacienta s potenciálnymi
perioperačnými ako aj pooperačnými komplikáciami.
❖Dôsledné predoperačné vyšetrenie so správnou indikáciou a informácia samotného pacienta o
výkone nesmie byť podceňovaná.

