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Úvod
Pro infekční komplikace doprovázející transrektální (TRUS) biopsie prostaty a pro potenciálně snadnější odběr cílených biopsií jsme
na našem pracovišti přešli postupným vývojem od TRUS biopsií k transperineálním (TP) biopsiím prostaty v lokální anestezii (LA).
Cílem této práce bylo zdokumentovat náš přechod k „free-hand“ transperineálním biopsiím prostaty s vývojem vlastní techniky, která
nakonec plně nahradila TRUS biopsie na našem pracovišti a také byla inspirací pro další urologická oddělění v našem regionu.
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Materiál a metody
V období od března 2017 do června 2019 jsme na našem pracovišti vykonali celkem 465 TP biopsií prostaty. Použity byli 3 základní
metody: 1. použití brachyterapeutické mřížky a „stepperu“ v CA, 2. PrecisionPointTM v celkové anestezii i lokální anestezii, 3. „freehand“ TP biopsie prostaty v LA. Techniku „free-hand“ TP biopsie jsme zavedli do praxe v červnu 2018. Vyhodnotili jsme
jednoduchost metody a taky výhody a nevýhody každé z použitých TP technik na základě vlastní zkušenosti. Své poznatky jsme
využili při vývoji vlastní „free-hand“ techniky TP biopsie.

Výsledky
Za použití TP techniky s brachyterapeutickou mřížkou a „stepperu“ jsme provedli 91/465 (19.5%) TP biopsií; PrecisionPointTM byl
použit jak v CA, tak i v LA v celkovém počtu 59/465 (12.7%); „free-hand“ TP technika v LA byla použita v celkem 303/465 (65.2%)
případů, které předcházelo provedení „free-hand“ techniky v CA ve 12/465 (2.6%) případech. Hlavními výhodami techniky s
brachyterapeutickou mřížkou a „stepperu“ byla relativní jednoduchost použití a krátká „learning curve“; hlavními nevýhodami byla
nutnost CA, neobratnost zacházení se zařízením. Hlavní výhodou použití PrecisionPointTM byla nejkratší „learning curve“; hlavními
nevýhodami byla cena a horší použití u větších prostat (>60ml). „Freehand“ TP biopsie v LA má hlavní výhody v jednoduchosti
odběrů jak systematických, tak cílených odběrů biopsií, bez potřeby ekonomicky náročného vybavení; nevýhodou je nejdelší
„learning curve“.
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Závěr
Při vývoji vlastní „free-hand“ techniky TP biopsie v LA jsme využili zkušenosti získané z jiných metod TP biopsií a zcela jsme tak
nahradili TRUS biopsie prostaty.

