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Historie laparoskopie

• Historicky první „laparoskopie“ byla provedena v 
roce 1901 gynekologem D. Ottem v Petrohradě

pomocíčelního zrcátka a spekula zavedeného 
skrz malý otvor do dutiny břišní. 

• Němec K. Semm již v polovině 60. let 20. století
rozpracoval základní techniku 
laparoskopie, podílel se na vývoji nástrojů a v 
roce 1981 provedl první laparoskopickou 
apendektomii.



Historie laparoskopie

• První laparoskopická cholecystektomie byla 
provedena až v roce 1987 P. Mouretem v Lyonu. 
Teprve pak se laparoskopie začala lavinovitě šířit 
do celého světa. 

• První laproskopická nefrektomie byla provedena 
dr.Claymanem roku 1991 a trvala 8 hodin.



Výhody minimálně invazivních 
metod

• Minimální invazivita

• Zákrok je prováděn bez většího řezu 
pomocí endoskopu a 
endoskopického/laparoskopického 
intrumentaria

• Key hole surgery – „chirurgie klíčovou 
dírkou“



Výhody a nevýhody 
laparoskopických operací





Výhody a nevýhody 
laparoskopických operací

• Výhody

• Menší lokální invazivita

• Menší jizva

• Méně bolestí

• Kratší doba rekonvalescence

• Kratší doba pracovní neschopnosti
• Ekonomický přínos pro společnost



Výhody a nevýhody 
laparoskopických operací

• Nevýhody

• Vyšší náročnost na organismus pacienta v 
důsledku kapnoperitonea a polohy pacienta

• Delší doba trvání operace

• Vyšší náklady na operaci



Kontraindikace 
laparoskopických výkonů

• Absolutní kontraindikace:
• infekce břišní stěny, akutní peritonitida,

hypovolemický šok,

• sepse, nekorigovaná koagulopatie, kardiální
insuficience, ejekční frakce LK pod 40 % dle

• ECHO, plicní onemocnění s těžkou obstrukcí
(FEV1 pod 1 litr) a restrikcí, intrakraniální
hypertenze



Kontraindikace 
laparoskopických výkonů

• Relativní kontraindikace:
• výrazná obezita, pacienti s anamnézou 

rozsáhlých břišních adhezíči pacienti po 
předchozích rozsáhlých břišních operacích,

• abdominální aneurysma aorty, ascites při 
pravostranném srdečním selhání, větší
umbilikální hernie



Technické vybavení

• laparoskopická sestava, zobrazovací a insuflační jednotka
– insuflátor s monitorem průtoku CO2 a intraperitoneálního tlaku
– Laparoskopické optiky
– endoskopická videokamera, monitory 
– silný zdroj světla se světelným kabelem

• irigační a aspirační jednotka
• elektrokoagulační jednotka, Ligasure, Harmonický 

skalpel
• laparoskopické instrumentarium

– Veressovi jehly, trokary různých průměrů – 5,10, 12 a 13 mm, 
irigační a odsávací

– sondy, disektory, retraktory, nůžky, jehelce svorkovače, svorky 
různých typů,

– vaskulární a tkáňové staplery, sáčky na orgány



Příprava pacienta

• Příprava střev 

• Vyprázdnění močového měchýře

• Nasogastrická sonda u delších výkonů

• Antibiotická profylaxe (dle typu výkonu)

• Rezerva krevní transfuze (dle typu výkonu)



Rozdělení operačních výkonů
využívajících endoskop 

• Intraluminální
– Endoskopické výkony

• Extraluminální
– Laparoskopické výkony
– Retroperitoneoskopické výkony
– Extraperitoneoskopické výkony



Laparoskopický přístup
Veressiho jehlou



Laparoskopický přístup
Veressiho jehlou



Zavedení trokáru



Zavedení trokáru



Hassonova technika 
kapnoperitonea



Retroperitoneální prostor



Retroperitoneální prostor



Retroperitoneoskopický přístup



Pozice trokárů při 
retroperitoneoskopii



Pozice trokárů při
retroperitoneoskopii



Laproskopické nástroje



Hemostáza
Elektrokoagulace

• Monopolární
– jedním je pólem koagulující nástroj
– druhým pólem je elektroda připevněná na kůži 

pacienta na vzdáleném místě

– proudu vchází do těla pacienta na koagulačním 
nástroji (aktivní elektroda) a "hledá" druhou elektrodu, 
které je na vzdáleném místě těla

– při průchodu tkání dochází k tepelným změnám a tím 
ke koagulaci

– místo koagulace je však poměrně rozsáhlé, protože 
proud se od koagulačního nástroje šíří k cílové
elektrodě v širokém pásu.



Hemostáza
Elektrokoagulace

• Bipolární
– při bipolární koagulaci proud šíří od jedné branže 

koagulačního nástroje k druhé a tepelnými změnami 
koaguluje jen tkáňmezi těmito branžemi

– bipolární koagulace je tak mnohem přesnější a 
selektivnější



Hemostáza
Aplikace klipů







Hemostáza
Endostapler



Hemostáza
Harmonický stapler



Hemostáza
Ligasure



Odstranění preparátu



Odstranění preparátu



Laparoskopické operace ledvin a 
nadledvin

• Resekce cysty ledviny

• Nefrektomie

• Parciální resekce ledviny

• Nefroureterektomie

• Pyeloplastika

• Adrenalektomie



Resekce cysty ledviny

• Indikace
– Symptomatická cysta ledviny

– Cysta ledviny způsobující hydronefrózu
obstrukcí močovodu

– Podezření na tumor v cystě



Cysta ledviny



Marsupializace cysty



Marsupializace cysty



Nefrektomie

• Indikace
– Nádorové onemocnění ledviny

– Afunkce ledviny

– Dárcovství orgánu k transplantaci



Tumor ledviny



Tumor ledviny



Tumor ledviny



Poloha pacienta



Umístění portů



Laparoskopická nefrektomie



Laproskopická nefrektomie
Otevření nástěnného peritonea



Laproskopická nefrektomie
Preparace ledviny







Laproskopická nefrektomie
Přerušení hilových cév



Laproskopická nefrektomie
Přerušení hilových cév



Laproskopická nefrektomie
Dokončení uvolnění ledviny



Rukou asistovaná
laparoskopická operace



Parciální resekce ledviny

• Indikace
– Solitární ledvina s tumorem

– Příznivě uložený tumor 

– Velikost tumoru do 4 cm

• Doba teplé ischemie ledviny



Tumor ledviny vhodný k 
Parciální resekci ledviny



Parciální resekce ledviny



Parciální resekce ledviny



Parciální resekce ledviny



Nefroureterektomie

• Indikace
– Tumor pánvičky či močovodu

• Retroperitoneoskopie versus laparoskopie

• Vytnutí terčíku močového měchýře



Resekce ureterálního ústí



Laparoskopická pyeloplastika

• Indikace
– Hydronefróza 

• Na podkladě stenózy PUJ
• Aberntní céva
• Vysoký odstup močovodu

– Prokázaná obstrukce
– Dostatečná funkce ledviny

• Endopyelotomie
• Otevřená operace



Stenóza PU junkce



Pyeloplastika



Pyeloplastika
Aberantní céva



Adrenalektomie

• Indikace
– Tumor bez zvýšené produkce hormonů při 

podezření na malgnitu

– Hormonálně aktivní tumor

– Hyperplázie nadledvin vedoucí ke zvýšené
produkci hormonů



Adrenalektomie



Levostranná adrenalektomie



Závěr

• Laparoskopie může být alternativou téměř
všech otevřených operací

• 70% všech dnešních operací je provedeno 
pomocí minimálně invazivních metod 
(endoskopie, laparoskopie)


