
EndoskopickEndoskopickéé operace  operace  
ledvin  ledvin  perkutperkutáálnlníí

J.SuchýJ.Suchý



NefroskopieNefroskopie

�� VyVyššetetřřovacovacíí a terapeuticka terapeutickáá metoda, pmetoda, přři kteri kteréé
se pouse použžititíím optickm optickéého pho přříístroje (stroje (nefroskopunefroskopu) ) 
zobrazuje dutý systzobrazuje dutý systéém ledvinym ledviny



NefroskopieNefroskopie

�� Diagnostický výkonDiagnostický výkon

�� Terapeutický výkonTerapeutický výkon



DiagnostickDiagnostickáá nefroskopienefroskopie

�� OptickOptickáá kontrola dutkontrola dutéého systho systéému ledviny mu ledviny 
ppřři podezi podezřřeneníí na papilna papiláárnrníí tumor ledvinntumor ledvinnéé
ppáánvinviččkyky

�� (v p(v přříípadpaděě hematurie, phematurie, přři i rtgrtg podezpodezřřeneníí na na 
nnáádor z ledvinndor z ledvinnéé ppáánvinviččky pky přři RTG i RTG 
vyvyššetetřřeneníí))



TerapeutickTerapeutickáá nefroskopienefroskopie

�� PerkutPerkutáánnnníí extrakce konkrementuextrakce konkrementu

�� NefroskopickNefroskopickáá endopyelotomieendopyelotomie

�� PerkutPerkutáánnnníí resekce papilresekce papiláárnrníího tumoru ho tumoru 
ledvinnledvinnéé ppáánvinviččkyky



PerkutPerkutáánnnníí extrakce konkrementuextrakce konkrementu
IndikaceIndikace

�� Konkrementy pKonkrementy přřesahujesahujííccíí v nejvv nejvěěttšíším m 
rozmrozměěru 3 cmru 3 cm

�� OdlitkovOdlitkovéé konkrementy kalichkonkrementy kalichůů a pa páánvinviččkyky

�� Konkrementy v dolnKonkrementy v dolníím kalichu s malou m kalichu s malou 
nadnaděějjíí na spontna spontáánnnníí odchod po jinodchod po jinéé terapiiterapii



EndopyelotomieEndopyelotomie
IndikaceIndikace

�� KrKráátktkéé zzúúžženeníí ppřřechodu pechodu páánvinviččky do ky do 
momoččovoduovodu

�� V blV blíízkosti se nenachzkosti se nenacháázzíí kkřřiižžujujííccíí ccéévava

�� KlinickKlinickáá manifestace manifestace –– bolest, snibolest, snižžovováánníí
funkce ledviny, porucha pasfunkce ledviny, porucha pasáážže moe moččii

�� KrvKrváácenceníí, infekce, tvorba konkrement, infekce, tvorba konkrementůů





PerkutPerkutáánnnníí resekce tumor ledvinnresekce tumor ledvinnéé ppáánvinviččkyky
IndikaceIndikace

�� MenMenšíší exofytickexofytickéé tumory ptumory páánvinviččkyky

�� SolitSolitáárnrníí ledvinaledvina



Poloha pacientaPoloha pacienta

�� I fI fááze ze –– litotomicklitotomickáá (gynekologick(gynekologickáá))

�� II fII fááze ze –– na bna břřiiššee



AnestAnestééziezie

�� SpinSpináálnlníí

�� EpidurEpiduráálnlníí

�� CelkovCelkováá



Postup pPostup přři i nefroskopiinefroskopii

�� SondSondáážž ledviny ledviny ureterureteráálnlníí ccéévkouvkou

�� NNááplplňň dutdutéého systho systéému ledviny kontrastnmu ledviny kontrastníí
lláátkoutkou

�� Punkce ledviny do zvolenPunkce ledviny do zvolenéého kalichuho kalichu

�� ZavedenZavedeníí vodivodičče (e (LunderquistLunderquist))

�� DilataceDilatace punkpunkččnníího kanho kanáálulu

�� ZavedenZavedeníí nefroskopunefroskopu do dutdo dutéého systho systéému mu 
ledvinyledviny





NefrolithiasaNefrolithiasa



NefroskopieNefroskopie













NefroskopickNefroskopickéé nnáástrojestroje

�� MechanickMechanickéé klekleššttěě, ko, košíšíky, trojzubecky, trojzubec

�� ElektrohydraulickýElektrohydraulický, ultrazvukový , ultrazvukový 
dezintegrdezintegráátortor

�� NNůžůž na na endopyelotomiiendopyelotomii

�� LaserLaser



Výhody Výhody nefroskopienefroskopie

�� NNíízkzkáá invazivitainvazivita výkonuvýkonu

�� MoMožžnost opakovnost opakováánníí

�� ŠŠetrnost k funketrnost k funkččnníímu parenchymu ledvinymu parenchymu ledviny

�� RychlRychláá rekonvalescencerekonvalescence

�� KrKráátktkáá hospitalizacehospitalizace

�� Kosmetický efektKosmetický efekt



Kontraindikace Kontraindikace nefroskopickýchnefroskopických
výkonvýkonůů

�� KoagulopatieKoagulopatie

�� VýraznVýraznáá kyfoskolikyfoskolióózaza

�� DystopickDystopickáá ledvinaledvina



DDěěkuji  za  pozornostkuji  za  pozornost


