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Primární rekonstrukce prsu u pacientek s karcinomem prsu.
Vesel˘ J., DraÏan L., H˘Ïa P., Justan I., Stupka I., Dvofiák Z., Coufal O., Fait V., Foretová L. Paãovsk˘ Z.
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Provedena oboustranná subkutánní mastektomie ·

fl Pacientka s DCIS vlevo, BRCA I,II positivní

Historie tûchto operací v na‰í republice sahá do 80 let minulého století, kdy prof. Bafiinka, DrSc. provádûl subkutánní mas-

tektomie u prsÛ s karcinomem do velikosti 1-2 cm. Subkutánní mastektomie znamená zachování kÛÏe prsu a malé vrstvy pod-

koÏí, dále dvorec i bradavka. Doãasnou v˘plní prsu pfii primární rekonstrukci byly implantáty z polyetylenové stfiiÏe v˘roby Rico

Pfienesení lalokÛ na hrudníku a následuje deepitelizace

s ponecháním úzkého pruhu kÛÏe ke sledování prokrvení

lalokÛ

V jednodobé operaci izolovány DIEP laloky kÛÏe

a podkoÏí podbfií‰ku
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Veverská Bit˘‰ka a pozdûji jako definitivní náhradu stroma prsu byl uÏíván hydronov˘ implantát. Implantáty z polyetylénové

stfiiÏe mûly v˘hodu lehkosti a mûkkosti, jako nafouknut˘ balónek a nev˘hodu prostupnosti vzduchu z protézy. Toto vedlo k její-

mu následnému svra‰Èování. Tento typ implantátÛ musel b˘t vymûnûn z tûchto dÛvodÛ do 3-6 mûsícÛ od primární rekonstrukce

za definitivní protézu. Teprve dlouhodobé sledování pacientek s hydrony prokázalo, Ïe po mnoha letech od implantace pÛvodnû

mûkk˘ hydronov˘ gel na povrchu inkrustuje vápníkem a tvrdne. Nûkdy docházelo aÏ k usuraci Ïeber a pevnému spojení hydro-

nu s okolní tkání. Podle na‰ich zku‰eností vût‰ina implantátÛ hydron musela b˘t po 10 a více letech extirpována pro zánûtlivé

komplikace.

Pooperaãní v˘sledek za 4 mûsíce

V novodobé historii primárních rekonstrukcí u mastektomií pro Ca prsu má nejvût‰í v˘znam autologní tkáÀ z podbfií‰ku. Jsou

dosahovány pfiíznivûj‰í v˘sledky rekonstrukcí neÏ pfii pouÏití implantátÛ, vût‰inou silikonov˘ch, kolem kter˘ch se vytváfií obvy-

kle v˘znamné vazivové pouzdro, tzv. kapsula. TkáÀ z podbfií‰ku, aÈ ve formû muskulokutánního laloku TRAM nebo perforáto-

rového laloku s preparací v˘Ïivn˘ch cév epigarstrica inf. prof a jejich koÏních vûtví, tzv. koÏních perforátorÛ, dovede vytvofiit

pfiirozené mírnû pendulujicí prso. První primární rekonstrukcíi tohoto typu provedl u nás Vesel˘ a Paãovsk˘ v roce 1992 u pacient-

ky J.A. s glandulárním Ca prsu T4, která odmítla radikální mastektomii, tehdy provedenou, bez náhrady. Tato pacientka dosud

chodí na kontroly a je bez recidivy ãi generalizace.

V souãasné dobû s vlnou renesance primárních rekonstrukcí u karcinomu prsu jsou preferovány subkutánní nebo kÛÏi‰etfiící

mastektomie u DCIS, milticentrick˘ch karcinomÛ nebo jin˘ch karcinomÛ, kdy není vhodná limitovaná mastektomie s následnou

radioterapií. Preferovanou rekonstrukãní metodou je uÏití DIEP laloku, kter˘ ‰etfií pfiím˘ bfii‰ní sval. Pokud není uloÏení nebo

velikost koÏních perforátorÛ vhodná, je uÏit miniTRAM, tj. pouÏití malého úseku pfiímého bfii‰ního svalu s facií mezi zevní a vnitfi-

ní vûtví epigastrica inf. prof.

Donorské místo podbfií‰ku je uzavfieno jednak se‰itím pochvy pfiímého bfii‰ního svalu, jednak sesunem kÛÏe a podkoÏí nad-

bfii‰ku do hypogastria a vytvofiením nového pupku. V̆ sledná jizva je horizontální mezi spinami il. ant. sup. s kolem pupku.


