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Kirurgisk evolution

Åben kirurgi - 1850

Kikkertoperation - 1980

Robotassisteret kirurgi - 2000



Evolution af robotkirurgi
I begyndelsen tænkt for den

amerikanske hær
Hurtigt skift til civilt brug
Robotten er ikke automatisk
Den styres helt af kirurgen
Bruges på Herlev i urologi, gynækologi

og mavetarmkirurgi
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Tekniske fordele
Tredimensionelt

billede
Bevægelser i

kugleled – alle plan
Tremor elimineres
Bevægelser forfines
Forstørret billede -

fokusering
Tættere på

strukturerne

•

•

•
•
•

•



Strategi ved indførelse af RARC på Herlev
Hospital
Uselekterde patienter

Samme operationskriterier som ved åben kirurgi (tumorstadie, alder,
comorbiditet)
Alle cystektomier også salvage procedurer ( efter stråle/kemobehandling)

Samme kirurgiske principper som for åben kirurgi
Fixed team – kirurger og operationspersonale

1 hovedoperatør og 1 assistant kirurg i begyndelsen, nu to selvstændige
kirurger og 1 fast assistent i oplæring til konsolkirurg

Start 2009
Initialt ekstracorporal urinafledning
efter de første 4 cases overgået til intracorporal

Forventninger før start
Mindre blødning
Kortere indlæggelses tid
Længere operationstid specielt i de første 50-100 cases
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Indikation for radikal cystektomi

Definition 

        T> 1<T4B

        N0

        M0

Ingen fast aldersgrænse

Comorbiditet?

Almen tilstand?

Kontraindikationer mod robotkirurgi?



Teknik ved RARC

Lejring som ved radikal
prostatektomi

(25-30 Trendelenburg)

Åben adgang supraumbilikalt

Placering af øvrige porte under
synets vejledning

Dokning af robot mellem benene



        Step by step
        ekstirpation

Dissektion og deleing af ureteres
Udvidet lymfeknude dissektion op til og lidt over aortabifurkationen
Bagre dissektion
Ligering af blærepedikler (Hem-o Lock)
Forreste dieektion og deling af dorsale venekompleks og uretra
Præparatet placeres i endobag
Hos kvinder ekstaktion gennem vagina før lukning af vaginaltoppen



        Step by step
        rekonstruktion

        Bricker
Isolation af distale ileum (EndoGia)
Re-anastomose af tarmen (EndoGia

Barcelona teknik)
Transpositon af venstre ureter til højre side
Stent placering (babyfeeding tubes)
Ureteroenteroanastomose ad modum Nesbit
Ekstra port til stomi
Dannelse af stomi

-
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-
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        Step by step
        Rekonstruktion

                Neoblære         
Enterourethral anastomose
Isolation af ileum og re-anastomose af tarm
Detubulering og suturering af bagvæg
Foldning og suturering af forvæg  incl. stent

placering (fixeres til KAD)
Ureteroenteroanastomose ad modum Nesbit

-
-
-
-

-



Intracorporal ileal conduit



Materiale
N 165 (opgjort pr 1/6 13 nu

185)
Mænd 134 (81%) Kvinder

31 (19%)
Alder   median 67  (45-81)
Salvage (15%)
12 cystoprostatektomier

med samtidig uretrektomi
alle intracorporale
140 patienter fik foretaget

udvidet lymfeknude
dissektion
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Tekst



Resultater (140 pt med udvidet
LND)

80 (57,2%)        Bricker

60 (42,8%)        Ortotopic Neoblære
124 (88,5%)        Intracorporeal urinafledning

                                        72 Bricker (90% af alle)
                                        52 Ortotope(86,6% af

alle)

•
•
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Resultater
22 patienter (17%)         konverteret:

7 planlagte ( første 4 + 3 første med uretrektomi)

8 kort mesenterie

7 avancerede tumorer

1 subcutant emfysem

1 robot nedbrud

kun 1 konvertering efter case 50

Mean oeprationstid 305 min (145 - 535)

Mean blodtab 250 ml (50 - 3700)
                                Alle intracorporale < 700 ml
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Operationstid faldende



Onkologisk resultater fra  140 non
salvage operationer

Alle patienter havde TCC
24,9% T0
2,1%Ta
16%   Tis
9,5% T1 
12,4%T2
24,9% T3
9,5%  T4a
0,7% (1 pt)   T4b
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Onkologisk resultater
4 (2,5%) positive kirurgisk margener

3 T4a kvinder, 1T4b mand

Lymfeknudeantal 23 median (9 – 58)

22,9% N+

9 lokale tilbagefald

12 fjernemetastaser( Lymfeknuder, lunger,
lever)

Follow up tid 2 – 50 måneder
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Complications
Clavien score

Clavienscore 30 days 90 days

0 20 (27,6%) 15 (23%)

1 13 (18%) 9 (14%)

2 13 (18%) 12 (18%)

3a 12 (17%) 13 (20%)

3b 12 (17%) 14 (21%)

4 1 (2%) 1 (2%)

5 2 (1,4%) 3 (2%)



Changes in complications in the first 72 patients

30 days Clavien score first half30 days Clavien score first half

30 days Clavien score first half

30 days Clavienscore second half30 days Clavienscore second half

30 days Clavienscore second half



Konklusion
Komplikations rater og onkologiske resultater er
sammenlignelige med internationale studier
Hastigt faldende operationstid
Mindre blodtab end ved åbne procedurer
indlæggelsestiden er ikke faldet væsentligt
RARC med intracorporalurinafledning er en

teknisk krævende operation med resultaterne er
indtil videre sammenlignelige med åben kirurgi
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