
OtevOtevřřenenéé operace prostatyoperace prostaty

�� ZZáákladnkladníí indikaceindikace

�� BPH (benignBPH (benigníí prostatickprostatickáá hyperplasie) s hyperplasie) s 
LUTS (symptomy dolnLUTS (symptomy dolníích moch moččových cest)ových cest)

�� CaP (karcinom prostaty CaP (karcinom prostaty –– v lokalizovanv lokalizovanéém / m / 
loklokáálnlněě pokropokroččililéém stadiu)m stadiu)



�� MasivnMasivníí uroinfekceuroinfekce
�� MonstrosnMonstrosníí obesitaobesita
�� CelkovCelkověě ššpatný stav patný stav 
pacientapacienta

Indikace a kontraindikace k Indikace a kontraindikace k 
otevotevřřenenéé operaci pro BPHoperaci pro BPH

�� LUTS v dLUTS v důůsledku BPHsledku BPH
�� Prostata vProstata věěttšíší nenežž 60g60g
�� PPřřidruidružženenéé diagnosy diagnosy 
(nap(napřř. objemn. objemnáá
cystolithiasa)cystolithiasa)



Alternantivy k otevAlternantivy k otevřřenenéé operaci operaci 
pro BPHpro BPH

�� FarmakoterapieFarmakoterapie
�� TURP /transuretrTURP /transuretráálnlníí resekceresekce
�� Termoterapie, mikrovlnTermoterapie, mikrovlnáá terapieterapie
�� LaserovLaserováá ablace, laserovablace, laserováá koagulacekoagulace
�� IntraprostatickIntraprostatickéé stentystenty
�� PermanentPermanentíí momoččový katetrový katetr



ZZáákladnkladníí otevotevřřenenéé operace pro BPHoperace pro BPH

�� TransvesikTransvesikáálnlníí prostatektomieprostatektomie

�� Millinova transkapsulMillinova transkapsuláárnrníí prostatektomieprostatektomie



ZZáákladnkladníí principyprincipy

�� ExtraperitoneExtraperitoneáálnlníí operaceoperace
�� VedenVedenáá transvesiktransvesikáálnlněě poppopřř. . 
prevesikprevesikáálnlněě

�� Principem Principem –– enukleace enukleace 
adenomu prostatickadenomu prostatickéé žžlláázyzy

�� Desobstrukce vývodných cest Desobstrukce vývodných cest 
momoččových v dových v důůsledku sledku 
odstranodstraněěnníí adenomuadenomu



Millinova transkapsulMillinova transkapsuláárnrníí
prostatektomieprostatektomie

�� PPřříístup k prostatstup k prostatěě z Retziova prostoru z Retziova prostoru 
(retropubicky) (retropubicky) –– bez otevbez otevřřeneníí momočč. m. měěchýchýřřee

�� ExtraperitoneExtraperitoneáálnlníí operaceoperace
�� LepLepšíší peroperaperoperaččnníí kontrola svkontrola svěěraraččee
�� VyVyššíšší krevnkrevníí ztrztráátyty
�� VyjVyjíímemeččnněě v v ČČRR



�� DolnDolníí ststřřednedníí inciseincise
�� Preparace Preparace 

prevesikprevesikáálnlníího ho 
prostoruprostoru

�� Koagulace Koagulace žžilnilníích ch 
plexplexůů na pna přřednedníí
ststěěnněě momoččovovéého ho 
mměěchýchýřře sme směěrem ke rem ke 
kapsule prostatykapsule prostaty

Millinova transkapsulMillinova transkapsuláárnrníí
prostatektomieprostatektomie



�� Incise kapsuly Incise kapsuly 
(chirurgick(chirurgickéého ho 
pouzdra prostaty)pouzdra prostaty)

Millinova transkapsulMillinova transkapsuláárnrníí
prostatektomieprostatektomie



�� PrPrůůbběžěžnnéé stavstavěěnníí krvkrváácenceníí

Millinova transkapsulMillinova transkapsuláárnrníí
prostatektomieprostatektomie



�� OddOdděělenleníí adenomu od kapsuly adenomu od kapsuly 
(chirurgick(chirurgickéé pouzdra) prostatypouzdra) prostaty

Millinova transkapsulMillinova transkapsuláárnrníí
prostatektomieprostatektomie



�� DigitoklasiDigitoklasiíí oddodděělenleníí adenomu adenomu 
od kapsuly (chirurgickod kapsuly (chirurgickéého ho 
pouzdra) prostatypouzdra) prostaty

Millinova transkapsulMillinova transkapsuláárnrníí
prostatektomieprostatektomie



�� DokonDokonččeneníí digitoklasie digitoklasie 
ostrou preparacostrou preparacíí a a 
odstranodstraněěnníí adenomu adenomu 
lnouclnoucíího ke kapsule prostatyho ke kapsule prostaty

Millinova transkapsulMillinova transkapsuláárnrníí
prostatektomieprostatektomie



�� UzavUzavřřeneníí chirurgickchirurgickéého pouzdra ho pouzdra 
prostaty pokraprostaty pokraččujujííccíím m 
vstvstřřebatelným stehemebatelným stehem

Millinova Millinova 
transkapsultranskapsuláárnrníí
prostatektomieprostatektomie



�� VodotVodotěěsnsnéé uzavuzavřřeneníí kapsuly kapsuly 
prostaty pokraprostaty pokraččujujííccíím m 
vstvstřřebatelným stehemebatelným stehem

Millinova Millinova 
transkapsultranskapsuláárnrníí
prostatektomieprostatektomie



TransvesikTransvesikáálnlníí prostatektomieprostatektomie

�� NejNejččastastěěji provji prováádděěnnáá otevotevřřenenáá operace operace 
prostaty pro BPHprostaty pro BPH

�� ExtraperitoneExtraperitoneáálnlníí operaceoperace
�� TransvesikTransvesikáálnlníí operaceoperace



TransvesikTransvesikáálnlníí prostatektomieprostatektomie



�� Incise ve stIncise ve střřednedníí
ččáářře nad symfýzoue nad symfýzou

�� OtevOtevřřeneníí momoččovovéého ho 
mměěchýchýřře mezi 2mi e mezi 2mi 
fixafixaččnníími stehymi stehy

�� Enukleace Enukleace 
žžlaznatlaznatéého adenomu ho adenomu 
digitoklasidigitoklasiíí

TransvesikTransvesikáálnlníí prostatektomieprostatektomie



�� ZavedenZavedeníí momoččovovéého ho 
katetru katetru –– s mos možžnostnostíí
irigace moirigace moččovovéého ho 
mměěchýchýřře a ve a věěttšíší
nnááplnplněě retenretenččnníího ho 
balonkubalonku

�� HemostatickHemostatickéé
rekonstrukrekonstrukččíí stehy stehy 
na hrdlo mona hrdlo moččovovéého ho 
mměěchýchýřřee

TransvesikTransvesikáálnlníí prostatektomieprostatektomie



�� VodotVodotěěsnsnáá sutura sutura 
momoččovovéého mho měěchýchýřře e 
ve dvou vrstvve dvou vrstvááchch

�� DrDréén do n do 
prevesikprevesikáálnlníího ho 
prostoruprostoru

�� UzavUzavřřeneníí operaoperaččnníí
rráányny

�� Irigace moIrigace moččovovéého ho 
mměěchýchýřřee

TransvesikTransvesikáálnlníí prostatektomieprostatektomie



Komplikace pKomplikace přři otevi otevřřenenéé operaci operaci 
pro BPH  I.pro BPH  I.

�� PeroperaPeroperaččnníí/ postopera/ postoperaččnníí krvkrváácenceníí do do 
momoččových cest ových cest …… nutnost irigace monutnost irigace moččovovéého ho 
mměěchýchýřře 24e 24--48hod post op. (trojcestný mo48hod post op. (trojcestný močč. . 
katetr nebo epicystostomie + ckatetr nebo epicystostomie + céévka)vka)

�� RannRannáá infekce infekce …… vyvyššíšší incidence (zavedenincidence (zavedenáá
cizcizíí ttěělesa do molesa do močč. cest, p. cest, přředop. IMC)edop. IMC)

�� MoMoččovováá infekce infekce ATB profylaxe!ATB profylaxe!



�� PoranPoraněěnníí momoččovovéého sfinkteru ho sfinkteru …… momoččovováá
inkontinenceinkontinence

�� UrinosnUrinosníí fistulace v rfistulace v ráánněě
�� ZhorZhorššeneníí erektilnerektilníích funkcch funkcíí
�� SekundSekundáárnrníí hematurie/ tamponhematurie/ tamponááda da 
momoččovovéého mho měěchýchýřřee

Komplikace pKomplikace přři otevi otevřřenenéé operaci operaci 
pro BPH  II.pro BPH  II.



PooperaPooperaččnníí ppééčče po oteve po otevřřenenéé
operaci pro BPHoperaci pro BPH

�� Irigace/ lavage moIrigace/ lavage močč. m. měěchýchýřře na 24e na 24--48hod 48hod 
post op.post op.

�� PPééčče o re o ráánunu
�� ATB profylaxeATB profylaxe
�� DostateDostateččnnáá hydratace pacienta hydratace pacienta && ččasnasnáá RHBRHB
�� MoMoččový katetr na 7ový katetr na 7--9 dn9 dníí



OtevOtevřřenenéé operace prostaty pro operace prostaty pro 
karcinom prostaty (CaP)karcinom prostaty (CaP)

�� Indikace Indikace –– lokalizovaný nebo loklokalizovaný nebo lokáálnlněě
pokropokroččilý karcinomilý karcinom

�� CCííl: odtranl: odtraněěnníí prostaty i s kapsulou vprostaty i s kapsulou vččetnetněě
semenných vsemenných vááččkkůů a dle rozsahu i spa dle rozsahu i spáádových dových 
ppáánevnnevníích lymfatických uzlinch lymfatických uzlin

�� OperaOperaččnníí llééččba vba vžždy s kurativndy s kurativníímm
zzáámměěremrem

�� Operace zatOperace zatíížženenáá vysokou vysokou 
morbiditoumorbiditou



Alternativy k otevAlternativy k otevřřenenéé operaci operaci 
prostaty pro CaPprostaty pro CaP

�� LaparoskopickLaparoskopickáá radikradikáálnlníí prostatektomie prostatektomie 
(L(L--RAPE)RAPE)

�� RobotickRobotickáá RAPERAPE
�� AktinoterapieAktinoterapie
�� HormonHormonáálnlníí terapie (jako doplnterapie (jako doplněěk radikk radikáálnlníí
chirurgickchirurgickéé llééččby)by)

�� KryoablaceKryoablace



ZZáákladnkladníí otevotevřřenenéé operace pro CaPoperace pro CaP

�� RetropubickRetropubickáá radikradikáálnlníí prostatektomie prostatektomie 
(RAPE)(RAPE)

�� PerinePerineáálnlníí radikradikáálnlníí prostatektomie prostatektomie 
(PERAPE)(PERAPE)



PerinePerineáálnlníí radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie
�� AtypickAtypickáá poloha pacienta poloha pacienta –– extendovanextendovanáá

gynekologickgynekologickáá polohapoloha
�� SpeciSpeciáálnlníí instrumentariuminstrumentarium
�� ObloukovitObloukovitáá incise na perineu, incise na perineu, 

nezasahujnezasahujííccíí nad sedacnad sedacíí hrboly kosthrboly kostíí
ppáánevnnevnííchch



�� Incise tukovIncise tukovéé tktkáánněě elektrokauteremelektrokauterem
�� Lokalizace, preparace a pLokalizace, preparace a přřerueruššeneníí centrum centrum 

tendineumtendineum

PerinePerineáálnlníí radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



�� Preparace urethryPreparace urethry
�� „„ShrnutShrnutí“í“ svalových snopcsvalových snopcůů

svsvěěraračče retraktoreme retraktorem
�� OzOzřřejmejměěnníí prostatoprostato--urethrurethráálnlníího ho 

spojenspojeníí
�� Preparace apexu prostatyPreparace apexu prostaty

PerinePerineáálnlníí radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



�� Preparace zadnPreparace zadníí plochy plochy 
prostatyprostaty

�� Incise Donovilliersovy fascieIncise Donovilliersovy fascie
�� Preparace a odtaPreparace a odtažženeníí

neurovaskulneurovaskuláárnrníích svazkch svazkůů
odpovodpověědných za erekcidných za erekci

�� BrBráánněěnníí poranporaněěnníí rekta rekta 
retraktoremretraktorem

PerinePerineáálnlníí radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



�� PPřřerueruššeneníí a podvaz prostatických a podvaz prostatických 
pediklpediklůů

�� Preparace semenných vPreparace semenných vááččkkůů
�� Incise urethry a zaloIncise urethry a založženeníí

anastomozujanastomozujííccíích vstch vstřřebatelných ebatelných 
stehstehůů

PerinePerineáálnlníí radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



�� PPřřerueruššeneníí urethryurethry
�� OddOdděělenleníí prostaty od moprostaty od moččovovéého ho 

mměěchýchýřřee

PerinePerineáálnlníí radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



�� OddOdděělenleníí prostaty od hrdla moprostaty od hrdla moččovovéého mho měěchýchýřře (spe (spíšíše po hmatu, nee po hmatu, nežž za za 
kontroly zraku)kontroly zraku)

�� NutnNutnáá kontrola ureterkontrola ureteráálnlníích ch úúststíí!!!!

PerinePerineáálnlníí radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



�� Stav po dokonStav po dokonččeneníí resekresekččnníí ččáásti operacesti operace

PerinePerineáálnlníí radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



�� RekontrukRekontrukččnníí ččáást operace st operace 
�� VytvoVytvořřeneníí vodotvodotěěsnsnéé

neoanastomosy na neoanastomosy na 
zavedenzavedenéém mom močč. katetru. katetru

�� Rekonstrukce svalRekonstrukce svalůů perineaperinea

PerinePerineáálnlníí radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



PooperaPooperaččnníí ppééčče PERAPEe PERAPE

�� ATB krytATB krytíí do 3.do 3.--5. postop. dne5. postop. dne
(zpravidla dvojkobinace popř. trojkombinace – Augmentin, Klion, GEN)

�� PK na 14PK na 14--21 dn21 dnůů (dle opera(dle operaččnníího nho náálezu)lezu)
(extrakce ambulantně, bez provedení cystoradiografie)

�� Vertikalizace Vertikalizace && mmobilizace obilizace && realimentace realimentace 
pacienta od 1.pacienta od 1.--2. dne2. dne

�� Redon drain Redon drain –– do 2.do 2.--3. postop. dne3. postop. dne
�� Dimise 6.Dimise 6.--8. postop. den8. postop. den
�� ZZáákaz sezenkaz sezeníí po dobu zavedenpo dobu zavedenéého PKho PK

(zákaz sezení obkročmo/ na sedle min. 3/12)



PooperaPooperaččnníí ppééččee

�� PERAPEPERAPE

�� MenMenšíší spotspotřřeba eba 
analgetikanalgetik

�� ČČasnasněějjšíší RHBRHB
�� LepLepšíší hojenhojeníí rráányny
�� LepLepšíší kosmetický kosmetický 
efektefekt

�� RAPERAPE

�� SnazSnazšíší ppřřevazyevazy
�� SnazSnazšíší odstranodstraněěnníí
stehstehůů

�� Bez omezenBez omezeníí sedu sedu 
resp. jresp. jíízdy na kole atp.zdy na kole atp.



OperaOperaččnníí komplikacekomplikace

�� PeroperaPeroperaččnníí

�� ČČasnasnéé pooperapooperaččnníí

�� PozdnPozdníí pooperapooperaččnníí



PeroperaPeroperaččnníí komplikacekomplikace

�� KrvKrváácenceníí

�� PoranPoraněěnníí rekta rekta –– sutura ve sutura ve 
dvou vrstvdvou vrstváách v I. dobch v I. doběě/ / 
zalozaložženeníí stomiestomie

�� IatrogennIatrogenníí llééze ureteru/ze ureteru/ůů
–– nutnnutnáá reimplantace z reimplantace z 
suprapubicksuprapubickéého pho přříístupustupu



ČČasnasnéé pooperapooperaččnníí komplikacekomplikace

�� KrvKrváácenceníí
�� UrinosnUrinosníí úúnik anastomosounik anastomosou
�� Infekce v rInfekce v ráánněě
�� UroinfekceUroinfekce
�� Septický stavSeptický stav
�� LymfedLymfedéém zev. genitm zev. genitáálulu
�� Dislokace katetruDislokace katetru



�� Inkontinence moInkontinence moččii
�� EDED
�� Stenosa anastomosyStenosa anastomosy
�� ObtObtíížžnnáá defekace,defekace,
inkontinence stoliceinkontinence stolice

…… v pooperav pooperaččnníích komplikacch komplikacííchch
nenneníí zzáásadnsadníí rozdrozdííl mezi l mezi 
RAPE vs. PERAPERAPE vs. PERAPE

PozdnPozdníí pooperapooperaččnníí komplikacekomplikace



�� Incise ve stIncise ve střřednedníí ččáářře e 
pod pupkem co pod pupkem co 
nejtnejtěěsnsněěji k symfýze aji k symfýze ažž
ke koke kořřeni penisueni penisu

RetropubickRetropubickáá radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



�� Anatomie retropubickAnatomie retropubickéého prostoru a malho prostoru a maléé ppáánve nve 
mumužžee

�� KlKlííččovovéé problprobléémy:my:
-- venvenóósnsníí plexusplexus
-- sfinkter urethry sfinkter urethry 
-- neurovaskulneurovaskuláárnrníí svazeksvazek
-- blblíízkost rektazkost rekta

RetropubickRetropubickáá radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



RetropubickRetropubickáá radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie

�� PPřřerueruššeneníí puboprostatických ligamentpuboprostatických ligament
�� OtevOtevřřeneníí endopelvickendopelvickéé fasciefascie



�� PPřřerueruššeneníí a hemosta hemostááza dorsza dorsáálnlníího ho žžilnilníího ho 
komplexukomplexu

RetropubickRetropubickáá radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



�� PPřřerueruššeneníí a naloa naložženeníí anastomozujanastomozujííccíích stehch stehůů na na 
pahýl ppahýl přřerueruššenenéé momoččovovéé trubicetrubice

RetropubickRetropubickáá radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



�� PPřřerueruššeneníí uretry se snahou o prezervaci uretry se snahou o prezervaci 
neurovaskulneurovaskuláárnrníích svazkch svazkůů s cs cíílem zachovlem zachováánníí
erekceerekce

RetropubickRetropubickáá radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



�� OddOdděělenleníí prostaty od rekta a prostaty od rekta a 
hrdla mohrdla moččovovéého mho měěchýchýřřee

�� Snaha o ochranu NV svazkSnaha o ochranu NV svazkůů

RetropubickRetropubickáá radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



�� Rekonstrukce hrdla moRekonstrukce hrdla moččovovéého mho měěchýchýřřee
�� Everze slizniceEverze sliznice
�� DotaDotažženeníí anastomozyanastomozy

RetropubickRetropubickáá radikradikáálnlníí prostatectomieprostatectomie



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Typický pacient po PERAPE/RAPE/PETV ve FTNTypický pacient po PERAPE/RAPE/PETV ve FTN


