
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA V UROLÓGII 

 1. ČASŤ  
 

 
 

 MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU  
 doc. MUDr. Frederico M. Goncalves, PhD.  
 MUDr. Branislav Trebatický, PhD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

  
  
  
 

 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, 2018 
 



 
 

 
 

MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA V UROLÓGII 
 
1. ČASŤ  

 
Vysokoškolská učebnica pre pregraduálne a postgraduálne štúdium na 
lekárskych fakultách 
 
MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU  
doc. MUDr. Frederico M. Goncalves, PhD.  
MUDr. Branislav Trebatický, PhD.  
 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta 
 

 
 
 
 

© MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU 
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, 2018 
 
 
Recenzenti:  prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD. 
  doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. 
 
Neprešlo jazykovou úpravou. 
 
Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať, ukladať do 
informačných systémov alebo inak rozširovať bez písomného súhlasu majiteľov autorských 
práv.  
 
 
ISBN 978-80-223-4550-7  



 1 

Obsah 

 Predhovor .............................................................................................................. 3 
I. Všeobecná časť ................................................................................................ 4 
1. História a míľniky vývoja miniinvazívnej chirurgie (S. Žiaran) ............................... 4 
2. Základy endoskopickej a laparoskopickej anatómie (S. Žiaran, F. Goncalves) ...... 13 
2.1 Urologická endoskopická anatómia (F. Goncalves, S. Žiaran) ............................... 13 
2.2 Urologická laparoskopická anatómia (S. Žiaran) ................................................... 17 
2.2.1 Chirurgická anatómia prednej brušnej steny ........................................................ 17 
2.2.2 Chirurgická anatómia peritoneálnej dutiny (cavum peritonei) ............................. 20 
2.2.3 Retroperitoneálny priestor (spatium retroperitonei, retroperitoneum) .............. 21 
2.3 Voľba operačného prístupu v laparoskopií ........................................................... 22 
2.3.1 Transperitoneálny operačný prístup ..................................................................... 23 
2.3.2 Retroperitoneálny operačný prístup ..................................................................... 23 
2.3.3 Extraperitoneálny (preperitoneálny) operačný prístup ........................................ 23 
3. Príprava pacienta na laparoskopickú operáciu (S. Žiaran) .................................... 23 
3.1 Profylaxia hlbokej venóznej trombózy a embólie ................................................. 24 
3.2 Zabezpečenie  krvných derivátov .......................................................................... 25 
4. Kontraindikácie laparoskopických operácií (S. Žiaran) .......................................... 25 
4.1 Absolútne kontraindikácie .................................................................................... 25 
4.2 Relatívne kontraindikácie ...................................................................................... 25 
5. Zhodnotenie operačného rizika (S. Žiaran) ........................................................... 26 
6. Endoskopia v urológii (F. Goncalves, B. Trebatický) .............................................. 29 
6.1 Cystoskopia ........................................................................................................... 29 
6.1.1 Polohovanie a príprava pacienta ........................................................................... 30 
6.1.2 Priebeh cystoskopie .............................................................................................. 30 
6.2 Ureterorenoskopia ................................................................................................ 32 
6.2.1 Polohovanie a príprava  pacienta pred ureteroskopiou ........................................ 32 
6.2.2 Priebeh ureteroskopie ........................................................................................... 33 
6.3 Perkutánna extrakcia konkrementov (PEK) ........................................................... 34 
6.3.1 Indikácie PEK ......................................................................................................... 35 
6.3.2 Kontraindikácie  PEK .............................................................................................. 35 
6.3.3 Polohovanie pacienta pri PEK ................................................................................ 35 
6.3.4 Priebeh PEK ........................................................................................................... 35 
6.3.5 Komplikácie PEK .................................................................................................... 36 
7. Laparoskopické inštrumentárium (S. Žiaran) ........................................................ 37 
7.1 Základné súčasti laparoskopickej veže .................................................................. 37 
7.2 Základné laparoskopické inštrumentárium ........................................................... 38 
7.3 Laparoskopické inštrumenty a zariadenia používané na dosiahnutie  hemostázy  43 
8. Príprava operačnej sály (S. Žiaran) ........................................................................ 46 
8.1 Rozmiestnenie operačného tímu a zariadení ........................................................ 48 
9. Polohovanie pacienta (S. Žiaran) ........................................................................... 49 
10. Základné laparoskopické operačné techniky (S. Žiaran) ....................................... 50 
10.1 Zavedenie Veresovej ihly ....................................................................................... 50 
10.2 Vytvorenie pneumoperitonea ............................................................................... 52 
10.3 Zavedenie prvého trokáru (optického portu) ........................................................ 53 
10.4 Otvorená (Hassonova) technika ............................................................................ 54 
10.5 Zavedenie ostatných (pracovných) trokárov ......................................................... 55 
10.6 Adheziolýza ........................................................................................................... 55 
10.7 Vybratie (extrakcia) orgánu a ukončenie operácie ................................................ 56 
11. Peroperačné komplikácie (S. Žiaran) ..................................................................... 56 
   



 2 

II. Špeciálna časť .................................................................................................. 59 
1. Laparoskopická ligácia (plastika) varikokély (S. Žiaran) ......................................... 59 
2. Laparoskopické operácie na obličke a nadobličke (S. Žiaran, B. Trebatický) ......... 61 
2.1 Laparoskopická marsupializácia cysty obličky (S. Žiaran, B. Trebatický) ............... 61 
2.2 Laparoskopická plastika hydronefrózy (laparoskopická pyeloplastika Anderson- 

Hynes) (S. Žiaran) .................................................................................................. 
 

65 
2.3 Laparoskopická (radikálna) nefrektómia (transperitoneálna) (S. Žiaran, B. 

Trebatický) ............................................................................................................. 
 

67 
2.4 Laparoskopická adrenalektómia (transperitoneálna) (S. Žiaran) .......................... 73 
 Použitá literatúra ................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Predhovor 

 Tento učebný text je určený najmä pre študentov medicíny, ktorým môže dopomôcť 

k lepšiemu porozumeniu miniinvazívnych diagnostických a terapeutických metód v urológii, ktoré 

v posledných rokoch zaznamenali búrlivý rozvoj a stali sa esenciálnou časťou liečebného arzenálu 

v urológii. 
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I. Všeobecná časť 

 

1. História a míľniky vývoja miniinvazívnej chirurgie (S. Žiaran) 
 

Pojem "laparoskopia" je odvodený z dvoch gréckych slov: "bok" a "pohľad". V súčasnosti sa 

pod pojmom laparoskopia rozumie výkon, počas ktorého je obsah intraabdominálnej dutiny alebo 

extraperitoneálneho priestoru vyšetrovaný alebo manipulovaný za diagnostickým alebo 

intervenčným účelom. Laparoskopia, tak ako ju poznáme dnes, prešla dlhým vývojom a úzko súvisela 

s technickými možnosťami svojej doby. 

   Laparoskopická chirurgia ako časť miniinvazívnej chirurgie vďačí za svoj rozvoj vývoju 

endoskopických techník zo začiatku 19. storočia. Prvé metódy a prístroje, ktoré mali vyšetrovať 

prirodzené telesné otvory boli vyvinuté už začiatkom 19. storočia nemeckým lekárom Phillipom 

Bozzinim (1) (Obr. 1), ktorý vytvoril tenký strieborný lievik osvetlený odrazom svetla sviečky, ktorá 

bola súčasťou aparátu „Lichtleiter“ (svetlovod). (Obr. 1). Po niekoľkých modifikáciách bol aparát s 

veľkým úspechom demonštrovaný  ako prístroj na vyšetrenie hltana a prínosových dutín. Aparát bol 

zakúpený aj cisárskym dvorom vo Viedni, a aj keď sa nástroj preukázal ako ťažkopádny, nepraktický a 

bolestivý pre vyšetrujúceho lekára tak aj pre pacienta, je považovaný za prvý funkčný aparát v 

endoskopií. Pôvodný "Lichtleiter" (svetlovod) je  vystavený v Jozefíniu vo Viedni. Philip Bozzini je 

považovaný za otca endoskopie (2).  

 

Obr. 1: P. Bozzini a „Lichtleiter“ 

Počas prvej polovice 19. storočia sa viacerí bádatelia pokúšali skonštruovať dokonalejšie 

endoskopické nástroje. Pierre Segalas zdokonalil uretroskop v roku 1826 pridaním zavádzacej kanyly 

(mandrénu)  a zrkadiel pre lepší odraz svetla sviečky. Antonín Desormeaux, predstavil prvý funkčný 

endoskop na akadémii v Paríži v roku 1853 (1) (Obr. 2). Následne vykonal viacero endoskopických 

vyšetrení  močovej rúry (uretroskopií) a močového mechúra (cystoskopií), s týmto endoskopom, 
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ktorého hlavný prínos spočíval v použití alkoholovej lampy ako intenzívneho a efektívnejšieho zdroja 

svetla (2). 

 

Obr. 2: Desormeauxov cystoskop 

Vývoj svetelného zdroja, ktorý by mohol byť využitý pre vyšetrenie telesných dutín, prešiel 

následne ďalšími významnými inováciami. V druhej polovici 19. storočia použil Julius Bruck ako zdroj 

svetla platinovú drôtenú slučku, ktorá bola zohriata elektrickým prúdom (3). Napriek veľkému 

prínosu pri vyšetrení dutiny ústnej, Bruckova technika vodou chladeného  presvietenia močového 

mechúra pomocou rektálne umiestnenej cievky, bola pre pacientov nebezpečná a pomerne 

neefektívna. Max Nitze neskôr úspešne použil tento druh osvetlenia v jeho vlastnom cystoskope 

koncom 19. Storočia (4) (Obr. 3). Tento nástroj bol však pomerne objemný a nespoľahlivý.  

 

Obr. 3: Schéma Nitzeho cystoskopu 
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Napriek týmto pokrokom, teplo generované v kavite močového mechúra, sprievodné 

objemné chladiace zariadenia a elektrické prístroje, ktoré vytvárali potrebný prúd pre platinový drôt, 

boli náročné na údržbu a použitie.  

Ďalší pokrok nasledoval po vynáleze žiarovky (Thomas Edison, 1880). Tento vynález 

zabezpečil efektívny zdroj svetla a eliminoval potrebu  vodného chladenia. Tým pádom väčšia časť 

lúmenu týchto aparátov mohla byť využitá pre optický systém a tým aj k lepšej vizualizačnej 

schopnosti endoskopov (1).   

Ďalšie zdokonalenie zdroja svetla bolo v roku 1898 Charlesom Prestonom, ktoré spočívalo v 

produkcií jasného svetla zo žiarovky pri nízkej hodnote dodávaného prúdu tzv. „lamp mignon“ (4) 

(Obr. 7). Tento zdroj svetla sa stal štandardom v endoskopií pre viac ako 50 rokov, až kým slávny 

petrohradský gynekológ  Dimitri Ott demonštroval  využitie externého zdroja svetla pre vyšetrenie 

telesných dutín tzv. „ventroskopiu“ pri vyšetrení brušnej dutiny (6). Ako prvý použil hlavové zrkadlo 

(podobné tomu, ktoré sa v súčasnosti používa  pri ORL vyšetrení), ktoré odrážalo svetlo do spekula, 

ktoré bolo zavedené cez malý rez v brušnej stene (7,8). Aj napriek technicky primitívnemu  riešeniu, 

nápad miniinvazívneho vyšetrenia  intraperitoneálneho obsahu externým zdrojom svetla, 

predznamenal celý vývoj miniinvazívnej chirurgie.  Koncept distenzie peritoneálnej dutiny vzduchom 

za účelom lepšieho zobrazenia vnútrobrušných orgánov sa však zatiaľ neuskutočnil. 

 

Obr. 4: Lamp mignon 

 

V roku 1882  Mosetit-Moorhof  úspešne vytvoril pneumoperitoneum, ktoré slúžilo ako 

vtedajšia liečebná metóda pri  tuberkulóznej peritonitíde (9).  

George Kelling (Obr. 5) ako prvý využil Nitzeho cystoskop na vyšetrenie brušných orgánov. 

V roku 1901 demonštroval tzv. "celioskopiu" u psa. Po insulfovaní peritoneálnej dutiny vzduchom, 

ktorý prúdil cez dutú ihlu, Kelling opísal zmeny na vnútrobrušných orgánoch spôsobených tlakom 

vzduchu v brušnej dutine, ktoré boli dostatočné na zastavenie intraabdominálneho krvácania (tj. až 

do 50-60 mm Hg) (10). Kellingove práce sú zvlášť pozoruhodné preto, lebo použil samostatnú ihlu k 



 7 

vytvoreniu pneumoperitonea (podobne ako v súčasnosti). Kelling však tieto inovácie neaplikoval  

v humánnej medicíne.   

 

Obr. 5: George Kelling pri „celioskopií“ 

V roku 1910 Hans Christian Jacobaeus (internista zo Štokholmu) ako prvý publikoval prácu o 

"laparoskopií" a "torakoskopií" u človeka, a zdôraznil nízku morbiditu operácie (11) (Obr. 6). Jeho 

práce (11-14) boli základom pre ďalší vývoj a zdokonalenie laparoskopie ako vyšetrovacej metódy.  

V roku 1924 švajčiarsky gynekológ  Richard Zollikofer  ako prvý využil  oxid uhličitý pre 

insulfáciu peritoneálnej dutiny (15).  Dovtedy sa pre insulfáciu používal filtrovaný vzduch s  vysokým 

rizikom vzduchovej embólie. Pre minimalizáciu rizika súvisiaceho s počiatočnou brušnou punkciou 

(pri vytváraní pneumoperitonea), Otto Goetze vyvinul atraumatickú insulfačnú ihlu (16). Neskôr 

filtrovaný vzduch nahradil kyslík, ktorý mal nižší výskyt vzduchovej embólie v porovnaní s filtrovaným 

vzduchom. Kyslík sa ako insulfačné médium prestal používať až s príchodom elektrokauterizácie 

(riziko explózie).  

 

Obr. 6: Hans Christian Jacobaeus 
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V roku 1938 Janos Veres  ďalej zdokonalil automatickú ihlu pôvodne používanú na vytvorenie 

pneumothoraxu pri liečbe tuberkulózy (17). Veresova ihla (Obr.7) sa doteraz najčastejšie používa na 

vytvorenie pneumoperitonea pri laparoskopických operáciách (viď nižšie). 

 

Obr. 7: Veresova ihla 

Okrem samotného technického pokroku a technických inovácií, veľa lekárov je známych kvôli 

výučbe laparoskopie, zavádzaní inovačných operačných techník a jej popularizácií ako bezpečnej 

chirurgickej metódy. 

 Heinz Kalk bol známy zástanca a propagátor "peritoneoskopie", ako vtedajšiu vyšetrovaciu 

metódu nazýval (18,19)  (Obr. 8). Okrem navrhnutia 135 ° (šikmej) optiky, jeho prezentácie a 

publikácie viedli k akceptácií jeho metód, kvôli čomu  je často označovaný ako "otec modernej 

laparoskopie" (9).  

 

 

Obr. 8: Heinz Kalk 

O tento prívlastok sa často delí s Kurtom Semmym (obr. 9), nemeckým gynekológom, ktorý 

vyvinul mnoho laparoskopických operačných technik a nástrojov, vrátane intrakorporálnej šijacej 

techniky, zariadenia  na riadenú automatickú (bezpečnú) insulfáciu abdomenu a technické zlepšenia 

elektrokauterizácie. Ako neúnavný propagátor, inovátor pri zavádzaní nových laparoskopických 

techník a operácií v gynekológií a v chirurgií bol častým terčom posmechu, inzultácií a neprajnosti 

kolegov, aj keď sa jeho techniky ukázali ako nadčasové a sú používané dodnes (20,21, 22).  Semm ako 

prvý na svete vykonal laparoskopickú apendektómiu (1981), čo bolo vzhľadom na vtedajšie technické 

vybavenie a podmienky obdivuhodný počin (23).  
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Obr. 9: Kurt Semm 

Použitie otvorenej  "Hassonovej techniky" (viď nižšie) rozšírilo indikácie pre laparoskopiu, 

vrátane pacientov s anamnézou predchádzajúcej laparotómie a brušných zrastov, ktorá bola dovtedy 

považovaná za jednu z kontraindikácií pre laparoskopické operácie (24). 

Laparoskopia sa v 80-tych rokoch minulého storočia využívala  prevažne ako  diagnostická 

metóda pri ochoreniach pečene a žlčníka. Jej význam sa týchto indikáciách postupne znižoval 

v dôsledku pokrokov v röntgenových zobrazovacích metódach. 

Erich Mühe (Obr. 10), ktorý v roku 1985  ako prvý vykonal prvú laparoskopickú 

cholecystektómiu (25),  zožal kritiku a výsmech kolegov  podobne ako Semm po vykonaní prvej 

laparoskopickej apendektómie. Dôvodmi pre spochybnenie týchto inovátorských prístupov bolo 

niekoľko:  prístup „veľký chirurg = veľká rana“ a „veľké operácie vyžadujú veľkú incíziu“,  ktorý 

dominoval v myslení chirurgov v 80-tych rokoch a často pretrváva aj dodnes; a pokroky 

v konzervatívnom a endoskopickom prístupe pri liečení cholecystolithiázy v tom období v Nemecku 

(26). Dnes sú laparoskopické apendektómie a cholecystektómie  zlatým štandardom (pri zohľadnení 

indikačných kritérií). 

Francois Dubois ako prvý publikoval sériu prípadov laparoskopickej cholecystektómie v roku 

1990. V tom čase sa ešte laparoskopia nazývala aj „celioskopia“  a Dubois vo svojej publikácií 

dokazuje „potenciál“ laparoskopickej cholecystektómie v porovnaní s otvoreným chirurgickým 

postupom (27). Na základe týchto priekopníckych prác, sa záujem o laparoskopickú cholecystektómiu 

ohromne zvýšil, čo malo za následok jej rýchle rozšírenie. Laparoskopická cholecystektómia tak 

nahradila otvorenú cholecystektómiu v mnohých krajinách už v priebehu troch rokov (28). 
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Obr. 10: Erich Mühe 

Výraznejšie rozšírenie laparoskopie ako operačného prístupu bolo limitované aj tým, že hoci 

uzavretý TV okruh bol dostupný už od roku 1959, jeho veľkosť, obrazová kvalita a cena, viedli k tomu, 

že sa takmer nikde nepoužíval. To znamená, že v 80- tych a na začiatku 90- tych rokov  počas 

štandardnej laparoskopickej operácie, iba operatér videl operačné pole (cez optiku, bez prenosu 

prostredníctvom kamery na TV reťazec), zatiaľ čo asistent sa podieľal na operácií len pasívne. 

Operácia tak bola mimoriadne náročná a nekomfortná. Vývoj mikročipových technológií a real-time 

video zobrazenia operačného poľa umožnilo  široké a rozsiahle využitie tejto technológie vo všetkých 

oblastiach endoskopie a znamenal základ pre rozvoj veľkých laparoskopických operácií. Vďaka týmto 

pokrokom celý chirurgický tím mohol sledovať  operačné pole a  asistent sa mohol aktívne 

zúčastňovať operácie. 

Urologická laparoskopia spočiatku postrádala  uplatnenie vo svojej praxi v porovnaní s veľkou 

populáciou pacientov indikovaných napr. na laparoskopickú cholecystektómiu, ktorú vykonávajú 

všeobecní chirurgovia. Nevýhody laparoskopie v urológií  spočiatku prevažovali, jednak kvôli  

náročnej anatómií retroperitonea, jednak kvôli sťaženému prístupu k retroperitoneálne uloženým 

orgánom. V rámci indikácií pre laparoskopické operácie v urológií sa napríklad laparoskopické plastiky 

varikokél  považovali za technicky možné, ale mali malý prínos oproti otvorenej operácii, najmä 

z hľadiska redukcie invazivity. 

Laparoskopická nefrektómia na zvieracom modeli sa prvýkrát uskutočnila retroperitoneálnym 

prístupom Weinbergom a Smithom v roku 1988 (29).  

V roku 1991,  Ralph V. Clayman vykonal prvú úspešnú laparoskopickú nefrektómiu u človeka 

(30,31). Táto operácia predznamenala novú éru v laparoskopickej urológii, ktorá začala konkurovať 

konvenčným otvoreným operáciám. Prvú laparoskopickú  nefrektómiu u živého darcu vykonal  Luis 

Kavoussi a spol. v roku 1995 (32).  

V roku 2000, Inderbir S. Gill publikoval svoje prvé skúsenosti s bilaterálnou panvovou 

lymfadenektómiou, cystektómiou, a ileálnou deriváciou moču u pacientov s invazívnym karcinómom 
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močového mechúra (33). Schopnosť dokončiť tento postup kompletne intrakorporálne 

(laparoskopicky) vyžaduje vysokú úroveň zručnosti a technických inovácií, ktoré neskôr prenikli aj do 

iných operačných postupov (napr. pri laparoskopickej pyeloplastike). 

Výsledkom neustáleho vývoja,  zdokonalenia operačných techník, prístrojového vybavenia 

a narastajúcich skúseností je skutočnosť, že v súčasnosti je možné každú uro-onkologickú operáciu 

urobiť miniinvazívne. 

Ďalším technickým pokrokom, ktorý automaticky preniká aj do miniinvazívnej chirurgie je 3D 

zobrazenie, ktoré  operačnému tímu výrazne uľahčuje priestorovú orientáciu (obr.  11).   Celkom 

novú éru v miniinvazívnej chirurgií a najmä v urológii  znamená zavedenie a  rozvoj roboticky 

asistovanej laparoskopie (da Vinci ® Surgical Systems)  (obr.  12).  

Hlavným rozdielom roboticky asistovanej laparoskopie v porovnaní s konvenčnou laparoskopiou je 

okrem 3 D zobrazenia možnosť vykonávania zložitých pohybových manévrov s inštrumentmi, ktoré 

imitujú pohyb chirurgovej ruky (viac v 2. časti).  

 

 

Obr. 11: 3D Laparoskopia 

V poslednom období je snahou  ešte viac znížiť invazivitu chirurgického prístupu vytvorením 

jedného prístupu pre všetky inštrumenty tzv. SILS resp.  LESS (Single-Incision Laparoscopic Surgery, 

resp. Laparoscopic- Endoscopic  Single Site) (obr. 16). Tento prístup využíva ohnuté (angulované) 

nástroje vložené cez  jeden tzv. „multi-kanálový  trokár“ (34). Iným prístupom je využitie 

„prirodzených otvorov“ (vagína, konečník), ktoré sa používajú pre extrakciu extirpovanej vzorky, aby 

sa nenarušila brušná stena – NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) (35). Je stále 

viac zrejmé, že minimálne invazívne prístupy postupne nahrádzajú „tradičné“ urologické operačné 

postupy. 
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Obr. 12: Roboticky asistovaná operácia, Da Vinci 

 Miniinvazívna chirurgia pri rovnakých výsledkoch v onkologickej oblasti v kombinácii so 

znížením pooperačnej bolesti, lepšieho  kozmetického výsledku, rýchlejšieho zotavenia, redukciou 

dĺžky pobytu v nemocnici dokazujú oproti klasickej „otvorenej“ chirurgií, že laparoskopia je dôležitou 

a integrálnou súčasťou urologickej chirurgie a významne prispieva k arzenálu liečebných možností 

v urológií (36). 

 

 

Obr. 13: SILS 
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2.  Základy endoskopickej a laparoskopickej anatómie (S. Žiaran, F. Goncalves) 
 

2.1 Urologická endoskopická anatómia (F. Goncalves, S. Žiaran)  

  

 Endoskopický prístup predstavuje v súčasnosti  takmer výlučne diagnostický a liečebný 

prístup pri urologických ochoreniach horných a dolných močových ciest. Močový systém je unikátny v 

tom, že umožňuje využitie prirodzených anatomických otvorov.   Urogenitálny trakt je pomerne 

rovný a bez prekážok (okrem chorobných stavov) a tak sa ponúka ako ideálny pre retrográdny 

prístup. Preto sme v súčasnosti schopní pomocou moderných endoskopických prístrojov vyšetriť a 

zasahovať do ktorejkoľvek časti močového systému vrátane dolného kalichu obličkovej panvičky.  

 Perkutánny/transkutánny prístup:  Ak potrebujeme pre objem chorobného stavu priamy 

prístup, napríklad do obličkovej panvičky používame transkutánny- subkostálny prístup k dolnej ev. 

strednej kalichovej skupine, alebo medzikostálny priestor pre prístup k hornej kalichovej skupine 

obličky. 

 Prevažná časť urogenitálneho traktu sa nachádza v retroperitoneu (obličky a močovody). Z 

endoskopického hľadiska sú dôležité anatomické vzťahy obličiek s ostatnými okolitými orgánmi s 

ktorými treba počítať pri perkutánnej chirurgii obličiek a hornej časti močovodu (obr.  14).  

 

Obr. 14: Vzťahy obličiek s okolitými orgánmi- a: vena cava inferior, b: aorta abdominalis, c: pankreas, 

d: duodenum, e: colon ascendens, f: renes g: glandula suprarenalis, h: colon descendens, i: lien  

 Obličky sú obklopené pomerne riedkym perirenálnym tukom (capsula adiposa, tukové 

puzdro), ktorý má ochrannú funkciu a umožňuje obličkám nasledovať dýchacie pohyby. Tukové 
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puzdro je obalené fasciou - fascia renalis (Gerotova fascia), ktorá má predný a zadný list (fascia 

prerenalis et fascia retrorenalis). 

 Obličky sú orgány fazuľovitého tvaru, predozadne sploštené, preto sa na nich rozlišuje facies 

anterior et posterior, ktoré sa spolu stretávajú v konvexnom margo lateralis (konvexita obličky). 

Kraniálne a kaudálne sú mierne zúžené a tvoria horný a dolný pól obličky (extremitas superior et 

inferior). Mediálne sa rozlišuje margo medialis, kde vstupujú a vystupujú cievy ako aj obličková 

panvička (hilum renale obr. 15). Pravá oblička je uložená kaudálnejšie ako ľavá kvôli objemu pečene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Cievy obličky: a: truncus coeliacus, b: a. mesenterica sup., c: a.renalis, d: v. renalis, e: v. cava 

inf., f: aorta abdominalis 

 Obličky naliehajú horným pólom svojou facies posterior cez tukové puzdro a Gerotovu fasciu 

na kaudálny okraj kopuly bránice, m. quadratus lumborum, m. iliopsoas a m. psoas major. V rozsahu, 

kde sa facies posterior obličky premieta na kaudálny okraj bránice, vzniká recessus 

costodiaphragmaticus. Pri tzv. retroperitoneálnom prístupe k obličke, a reze nad 12 rebrom, môže 

byť tento priestor ľahko otvorený so vznikom peroperačnej komplikácie - pneumothoraxu. 

 Pre tvar m. psoas major konvexita obličky je uložená viac dorzálne kým panvička je  naopak 

uložená viac vpredu vo vzťahu k frontálnej rovine.  Vzťah obličiek k iliokostálnemu uhlu a fossa renalis 

sú dôležité pre perkutánny prístup k obličke. 

  Anatomické vzťahy sú pri perkutánnom prístupe dôležité, pretože pri tomto prístupe k 

obličke môžu vzniknúť závažné komplikácie. Vo všeobecnosti rozlišujeme hornú, strednú a spodnú 

kalichovú skupinu. Počet kalichov v jednotlivých kalichových skupinách ako aj tvar panvičky môže byť 

variabilný (obr. 17).  Väčšinou sú polárne kalichové skupiny zložené, kým stredné bývajú delené na 

posteriórne  a anteriórne kalichy. Dôležitý aspekt pre perkutánnu chirurgiu obličiek je renálny cievny 

systém. Renálna artéria sa od kmeňa delí na päť segmentálnych ciev: posteriórna, apikálna, horná 
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anteriórna, stredná anteriórna a dolná segmentálna vetva. Tieto artérie bežia súbežne s infudibulami  

kalichov, niekedy ich pri nefroskopií vidieť pulzovať a neraz sú vidieť na nefrograme. Zle vedená 

punkcia dolnej kalichovej skupiny môže viesť k poraneniu segmentálnej artérie, krvácaniu a vzniku 

hematómu, ktoré bývajú dôvodom pre prerušenie výkonu. 

 

Obr. 17: Kalichy obličky - a: Collumna Bertinni, b: Papilla renalis, c: Calyx major d: Calyx minor 

 Pri polohe pacienta na bruchu s mierne nadvihnutou oblasťou iliokostálnom uhle sa punkcia 

vedie najlepšie v zadnej axilárnej čiare pod dvanástym rebrom. Pre prácu v stredných a horných 

kalichoch sa punkcia musí viesť v priestore medzi rebrami, vtedy je potrebné myslieť na priebeh 

a polohu pleurálnej dutiny, s možnosťou jej poranenia a vzniku pneumothoraxu (viď vyššie). Podobne 

pozornosť musí sa venovať anatomickým vzťahom pri hepatomegálií, splenomegálií alebo 

dilatovanom colon ascendens či descendens (obr. 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Vzťahy obličiek s okolitými orgánmi (naliehajúce časti) - a: pečeň, b: duodenum, c: flexura 

coli dextra, d: tenké črevo, e: nadobličky, f: žalúdok, g: slezina h: pankreas, i: flexura coli sin., j: colon 

descendens     

a 

b 
c 

d 
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 Močovody sa z anatomického a chirurgického hľadiska  delia na dve časti - abdominálna (pars 

abdominalis)  a  kaudálna t.j. pelvická (pars pelvica).  Močovody sa skladajú z troch koncentricky 

uložených a histologicky odlišných častí: vonkajšia serózna, stredná svalová a vnútorná slizničná. 

Serózna vrstva (tunica adventitia) je pokračovaním adventície obličkovej panvičky a tesne pred 

močovým mechúrom sa spája s svalovými snopcami Waldeyerovej pošvy a vstupuje cez stenu 

močového mechúra v intramurálnej časti močovodu. Nervy a cievy ako aj lymfatické cievy prebiehajú 

v tejto vrstve a cez ňu. Pod ňou sa nachádza svalová vrstva (tunica muscularis), ktorá sa skladá z troch 

svalových vrstiev, vonkajšia longitudinálna, stredná cirkulárna a vnútorná tenká longitudinálna vrstva.  

Najvnútornejšiu vrstvu predstavuje sliznica močovodu (tunica mucosa), ktorá je pokračovaním 

sliznice panvičky. Skladba močovodu dovoľuje potrebnú elasticitu tkaniva pri peristaltickom posune 

moču smerom k močovému mechúru. Táto elasticita taktiež je základom pre úspešnú pasáž 

ureteroskopu cez močovod.  

 Močový mechúr, prostata a močová rúra sú extraperitoneálne orgány, hoci močový mechúr 

je čiastočne pokrytý peritoneom, čo predstavuje riziko intraperitoneálneho úniku moču ev. poranenia 

vnútorných orgánov (črevo a u žien maternica ev. vznik vezikovaginálnej fistuly). Prostata leží hlboko 

v malej panve a svojou bázou súvisí s močovým mechúrom, kde začína krčok močového mechúra.  

 Prostata sa skladá približne  70% zo žľazového a z 30% z fibromuskulárneho tkaniva. Žľazová 

štruktúra prostaty sa skladá z troch funkčne a klinicky významných odlišných častí (obr. 20). 

 Prechodná zóna prostaty obklopuje proximálnu časť prostatickej močovej rúry. Z tejto 

žľazovej zóny sa vyvíja tkanivo benígnej hyperplázie prostaty. Karcinóm prostaty  v tejto zóne vzniká 

zriedka a karcinómy z tejto oblasti väčšinou bývajú indolentné. 

 Smerom od coliculus seminalis k báze močového mechúra sa nachádza centrálna zóna. V 

tejto zóne vzniká približne 25% karcinómov prostaty.  Periférna zóna prebieha od apexu prostaty 

smerom k spodine močového mechúra a obklopuje centrálnu  a prechodnú zónu.  V tejto zóne vzniká 

až 70% všetkých karcinómov prostatickej žľazy (37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Zonálna anatómia prostaty - a: uretra, b: semenné mechúriky, c: centrálna zóna, d: periférna 

zóna, e: prechodná zóna, f: predná fibromuskulárna stróma 

b 

c 

d 

e 

f 
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 Prostatická časť uretry sa v oblasti coliculus seminalis lomí o 30 stupňov smerom ku krčku 

močového mechúra, čo treba zohľadniť pri endoskopických výkonoch. Coliculus seminalis z hľadiska 

endoskopickej chirurgie predstavuje hranicu resekcie tkaniva prostatickej žľazy pri transuretálnej 

resekcií prostaty (TUR-P ). Pod coliculus seminalis sa začínajú zbierať svalové snopce vonkajšieho 

zvierača, ktorý výrazne prispieva k mechanizmu kontinencie moču. 

 

2.2 Urologická laparoskopická anatómia (S. Žiaran) 

 

2.2.1 Chirurgická anatómia prednej brušnej steny 

 

 Predná brušná stena je najčastejším miestom pre laparoskopický operačný prístup. Jednotlivé 

anatomické štruktúry  prednej brušnej steny ako orientačné body umožňujú optimálne zvoliť miesta 

pre zavedenie trokárov. Preto je znalosť ich anatomického zloženia potrebná pre optimálny a najmä 

bezpečný začiatok každej operácie. Nevhodné rozmiestnenie trokárov vedie často v výrazným 

komplikáciám, ktoré nezriedka vedú ku konverzií.   

 Zavedenie trokáru si vyžaduje kožnú incíziu.  Kožné incízie by mali byť vedené v prirodzených 

štiepiacich líniách kože (pozri Langersove línie)  Kožné incízie rešpektujúce Langersove línie vykazujú 

lepší kozmetický efekt. 

 Kľúčové orientačné anatomické body pre laparoskopický operačný prístup sú: umbilikus, 

spina iliaca anterior superior, dvanáste rebro, kaudálny okraj hrudného koša, fossa axilaris a axilárne 

línie, processus xiphoideus.  Tieto orientačné body uľahčujú orientáciu a umožňujú zvoliť vhodnú 

stratégiu pre rozmiestnenie portov. 

 Nasledujúca kapitola sa venuje všeobecným anatomickým poznámkam, konkrétne 

anatomické vzťahy sú uvedené pri jednotlivých orgánoch a operačných postupoch (viď nižšie). 

  Brušnú oblasť (regio abdominis) možno rozdeliť na tri oblasti: 

a. Regio epigastrica (epigastrium) - horná (kraniálna) časť brucha, kraniálne ohraničená kaudálnym 

okrajom hrudného koša, po oboch stranách laterálne sa nachádza regio hypochondriaca dextra 

a sinistra,  

b. Regio mesogastrica - stredná časť brucha, v jej centre je regio umbilicalis a po stranách sa 

nachádza regio abdominis lateralis dextra et sinistra, 

c. Regio hypogastrica (hypogastrium) - dolná časť brucha, v jej strede regio pubica a po stranách 

regio inguinalis dextra et sinistra. 

 Brušné svaly mm. abdominis sa z topografického hľadiska delia na laterálne, ventrálne a 

dorzálne svaly. K laterálnym svalom patria: m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus 

abdominis, m. transversus abdominis 

 K ventrálnym svalom patria: m. rectus abdominis, m. pyramidalis. 
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 Zadným sval: m. quadratus lumborum.  

 Brušné svaly konštituujú brušnú stenu. Predná brušná stena je kraniálne ohraničená 

rebrovými oblúkmi a kaudálne lopatami bedrových kostí a symfýzou.  

 Ventrálne svaly brušnej steny: 

 M. rectus abdominis - je uložený v pošve priameho brušného svalu, ktorá je tvorená 

aponeurózami všetkých troch laterálnych brušných svalov. Pošva má predný a zadný list, ale zadný 

list je vytvorený len v oblasti kraniálnych dvoch tretín priameho svalu, v dolnej časti tu sval nalieha 

priamo na fasciu transversalis. M. rectus abdominis kraniálne odstupuje od proc. xiphoideus a 

chrupkových častí 5-7 rebra a kaudálne sa upína na symfýzu. Sval je uložený vo fibróznej pošve 

(vagina m. recti abdominis), ktorá mediálne tvorí linea alba. 

 Laterálne svaly prednej brušnej steny: 

 Sú uložené v troch vrstvách: najpovrchovejšie  je uložený m. obliquus externus abdominis, 

pod ním m. obliquus internus abdominis, a najhlbšie je m. transvesus abdominis. Odstupujú od 

rebrového oblúka, processi transversi lumbálnych stavcov, crista iliaca, fascia iliaca a od priečnej 

aponeurózy a upínajú sa do pošvy priamych brušných svalov. Aponeuróza m. transversus abdominis 

nad pupkom sa upína do linea alba. Pod umbilikom sa upína do pošvy m. rectus abdominis (obr. 21). 

 

Obr. 21: Svaly a fascie brucha - a: diaphragma, b: zadný list pošvy priameho brušného svalu, c: linea 

alba, d: m. rectus abdominis, e: predný list pošvy priameho brušného svalu, f: aponeurosis m. 

transversi, g:  m. transversus abdominis  
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 Dorzálny sval brušnej steny: 

 M. quadratus lumborum vypĺňa priestor medzi 12. rebrom a crista iliaca dorzálne. 

 Umbilikus sa skladá z umbilikálneho prstenca (anulus umbilicalis), čo je vlastne otvor v linea 

alba a z fascia umbilicalis, ktorá priamo vypĺňa stred pupka. Na vnútornej strane pupku prebieha 

distálne a mediálne chorda urachii, laterálne po oboch stranách chorda umbilicalis, čím vytvárajú pri 

pohľade z vnútra trigonum supravesicale mediale et laterale.   

 Pre výber miesta incízie a zavedenia trokárov v brušnej stene je predovšetkým nutné vedieť, 

kadiaľ prechádzajú väčšie cievy brušnej steny.  

 Na vnútornú stenu vnútrobrušnej fascie nalieha pobrušnica- peritoneum. Na peritoneu pri 

pohľade z brušnej dutiny vidno vyzdvihnuté riasy - plicae, ktoré označujú miesta priebehu väzov a 

ciev v preperitoneálnom väzive. V strednej čiare od vrcholu močového mechúra prestupuje v 

strednej čiare plica umbilicalis mediana, ktorá bola vytvorená  priebehom embryonálnej štruktúry- 

urachu, ktorý neskôr obliteruje. Laterálne od neho prebieha párová plica umbilicalis medialis, ktorá je 

tvorená priebehom obliterovanej a. umbilicalis. Ešte laterálnejšie leží párová plica umbilicalis 

lateralis, ktorá odpovedá priebehu aa. a vv. epigastricae inferiores (Obr. 22). 

 

Obr. 22: Pohľad z vnútra na peritoneum - a: plica umbilicalis mediana, b: plica umbilicalis medialis, c: 

plica umbilicalis lateralis, d: vesica urinaria 

  

 Vasa epigastrica inferiores po ich porušení (počas zavádzania portu) môžu byť zdrojom 

vážneho krvácania, nezriedka vyžadujúcu konverziu na otvorenú operáciu. 
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2.2.2. Chirurgická anatómia peritoneálnej dutiny (cavum peritonei) 

  

 Pobrušnica (peritoneum), je serózna blana, ktorá vystiela steny brušnej dutiny - parietálne 

peritoneum (peritoneum parietale) a pokrýva orgány brušnej dutiny - viscerálne peritoneum 

(peritoneum viscerale). 

 Okružie (mesenterium)  je duplikatúra peritonea, ktorá fixuje orgány na brušnú stenu. 

 Veľká predstera (omentum majus) leží ako prikrývka pred colon transversum a pred 

(ventrálne) kľučkami tenkého čreva. Predný list omenta je pripojený k veľkému zakriveniu žalúdka 

(curvatura ventriculi major), dorzálny list k mesocolon transversum. Časť omenta medzi žalúdkom 

a colon transversum tvorí lig. gastrocolicum. 

 Malá predstera (omentum minus) spája pečeň s malým zakrivením žalúdka (curvatura 

ventriculi minor) a pars superior duodeni. Omentum minus sa skladá z lig. hepatogastricum a lig. 

hepatoduodenale. V ňom sa nachádza ductus choledochus, v. portae, a. hepatica propria, nervy 

a lymfatické cievy. 

 Medzi pečeňou a prednou brušnou stenou sa rozprestiera lig. falciforme hepatis. V jeho 

voľnom okraji je lig. teres hepatis, čo je väzivový zvyšok obliterovanej v. umbilicalis. Vo forme lig. 

coronarium hepatis prechádza peritoneum z bránice na pečeň, čím vytvára lig. triangulare dextrum et 

sinistrum. Z viscerálnej plochy pečene sa tiahne duplikatúra peritonea - lig. hepatorenale ponad 

pravú obličku. 

 Lig. gastrolienale spája hilus sleziny s curvatura ventriculi major, lig. lienorenale spája hilus 

sleziny so zadnou stenou brucha  (pred ľavou obličkou) a chvostom pankreasu. lig. gastrophrenicum 

spája žalúdok s bránicou. Predný koniec sleziny leží nad lig. phrenicocolicum, ktoré sa tiahne od colon 

descendens k bránici.  

 Bursa omentalis je za žalúdkom a za omentum minus. Začína ako vestibulum bursae 

omentalis, vybieha do recessus superior omentalis , ktorý siaha až po bránicu a do recessus lienalis, 

ktorý siaha po slezinu. Na bursu omentalis nalieha pankreas, ľavá nadoblička a horný pól ľavej 

obličky. 

 Mesocolon transversum sa nachádza pod pečeňou a žalúdkom. Je upevnené na zadnej stene 

brucha, siaha od pravej obličky ponad pars descendes duodeni, caput pancreatis až k ľavej obličke. 

 Mesenterium (okružie jejuna  a ilea) začína na flexura duodenojejunalis.  

 Pobrušnicové zálivy - recessus peritoneales, sa zvyčajne nachádzajú na začiatku a na konci 

úponu mezentéria. Môžu sa do nich zasunúť kľučky čreva a inkarcerovať (Treitzove hernie). 

 V panve prebieha ponad mierne naplnený močový mechúr priečna riasa pobrušnice - plica 

esicalis transversa. 

 Medzi orgánmi panvy sú tieto vyhĺbeniny (exkaváciá): 

 U muža: excavatio rectovesicalis - medzi rektom a močovým mechúrom. 
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 U ženy: excavatio rectouterina (Douglasov priestor) medzi rektom a maternicou, tvorí 

najnižšie položené miesto brušnej dutiny. Z klinického hľadiska je to dôležité najmä preto, lebo pri 

patologických procesoch v brušnej dutine, ktoré sú sprevádzané tvorbou výpotku alebo krvácaním sa 

v tomto mieste pri zobrazovacom vyšetrení (USG, CT) najčastejšie nájde patologická kolekcia. 

 Excavatio vesicouterina je medzi močovým mechúrom a maternicou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23: Pozdĺžny rez brušnou dutinou ženy - a:  excavatio vesicouterina, b: excavatio rectouterina, c: 

radix mesenterii, d:  ventriculus 

 Z klinického hľadiska je ďalej dôležité, že abdominálne ústie vajíčkovodu spája brušnú dutinu 

ženy s maternicou a vonkajším genitálom, preto sa infekcie môžu ascendentne šíriť z vulvy cez 

vagínu, uterus a tubu do brušnej dutiny. 

 Pre bližšie informácie viď učebnice anatómie. 

 

2.2.3. Retroperitoneálny priestor (spatium retroperitonei, retroperitoneum) 

  

 Na rozdiel od peritoneálnej dutiny, retroperitoneálny priestor  je vyplnený tukovým 

tkanivom, ktoré výrazne sťažuje orientáciu pri operácií. Dôležitosť retroperitoneálneho priestoru 

vyplýva z toho, že väčšina orgánov, ktoré sú predmetom záujmu urológa, sú uložené 

retroperitoneálne. Na to, aby sa operatér „dostal“ do retroperitonea, musí prerušiť zadný list 
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peritonea (pri transperitoneálnom prístupe), alebo použiť niektorý z priamych prístupov do 

retroperitonea. 

 Priamy prístup do retroperitonea sa najčastejšie získa tak, že po krátkej incízií pri hrote 12. 

rebra (horný prístup), alebo nad lopatou bedrovej kosti v tzv. „lumbálnom trojuholníku“ tupou 

preparáciou prechádzame lumbodorzálnou fasciou. Tupou digitálnou preparáciou môže operatér 

identifikovať m. psoas major  resp. obaly Gerotovej fascie. M. psoas  major je najdôležitejší 

orientačný bod v retroperitoneu.   

 M. psoas major odstupuje od laterálnej plochy processus transversi stavcov (Th12 - L4). 

Distálne sa m. psoas spája s m. iliacus a vytvárajú m. iliopsoas. Po vytvorení pracovného priestoru 

digitálne, alebo prostredníctvom balónového dilatátora je možné v priebehu m. psoas nájsť 

gonadálne cievy ako aj ureter, ktoré sú dôležitým orientačným bodom v retroperitoneu.  

 Retroperitoneálny tuk má charakteristický vzhľad (žltkastý a hrudkovitý) a zvyčajne ho je 

možné disekovať aj bez výraznejšej hemostázy. Pri retroperitoneálnom prístupe je možné pri 

preparácií obličkového hilu identifikovať najskôr a. renalis a za ňou v. renalis, ktoré bývajú pri 

transperitoneálnom prístupe v opačnom  uložení.  

 

2.3 Voľba operačného prístupu v laparoskopií 

 

 Laparoskopický chirurg musí pracovať v 2D prostredí bez možnosti priamej palpácie. 

Spočiatku sa laparoskopický prístup môže zdať neintuitívny, limitujúci a niekedy aj frustrujúci, 

súčasné technické možnosti v laparoskopií však umožňujú skúsenému laparoskopickému chirurgovi 

dokonalé a detailné zobrazenie. Štandardná laparoskopická optika ponúka niekoľko (až 12x) násobné 

zväčšenie v porovnaní s klasickým prístupom. Lepšie zobrazenie anatomických štruktúr do istej miery 

kompenzuje limitovaný taktilný vnem. 

 Podobne ako pri otvorenej chirurgií, strategická voľba miesta a typu incízie je základom pre 

úspešnú operáciu. V laparoskopií je operačný prístup umožnený trokármi (viď nižšie). Avšak na 

rozdiel od incízií v otvorenej chirurgií, miesta vstupu trokárov nemôžu byť zväčšené (resp. predĺžené), 

aby poskytli jednoduchší prístup, podobne ani retrakcia orgánov a štruktúr prostredníctvom 

(automatických) retraktorov pre dodatočné odhalenie operačného poľa sa pri laparoskopickom tiež 

nemôže použiť. Pri potrebe retrakcie orgánov počas laparoskopickej operácie sa používajú 

laparoskopické retraktory resp. graspery (viď nižšie). 

 Pravidlá pre umiestnenie trokárov sú zaužívané pre každú operáciu, ale konkrétne 

umiestnenie trokárov musí byť individuálne pre každého pacienta. Skúsenosť operatéra zvyčajne 

zdokonalí a optimalizuje operačný prístup. 

 Pri voľbe operačného prístupu v urologickej laparoskopií sa v zásade vychádza z troch 

možných prístupov: (trans)peritoneálneho, retroperitoneálneho a extraperitoneálneho. Pre výber 

konkrétneho prístupu je rozhodujúce anatomické uloženie orgánu alebo lézie ktorá má byť 

operovaná, skúsenosť operatéra s konkrétnym operačným prístupom, predchádzajúce anamnéza 

operácií resp. patologických procesov v danej oblasti  a želanie pacienta. 
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2.3.1 Transperitoneálny operačný prístup 

 

 Transperitoneálny operačný prístup je v urologickej laparoskopií najvyužívanejší, pretože po 

insulfácií a vytvorení pneumoperitonea (viď nižšie) poskytuje dostatok priestoru, dobrý prehľad 

anatomických štruktúr a tým aj rýchlu orientáciu počas operácie. Nevýhodou je najmä fakt, že 

urologické orgány (nadoblička, oblička, močovody, periaortálny a parakaválny priestor) sú uložené 

retroperitoneálne, preto je počas operácie nutné otvorenie zadného listu peritonea. S tým súvisí aj 

možnosť poškodenia intraperitoneálne uložených orgánov, najmä hrubého čreva,  pečene resp. 

čiastočne retroperitoneálne uložených orgánov (duodenum a pankreas).  

 

2.3.2 Retroperitoneálny operačný prístup 

 Retroperitoneálny operačný prístup je výhodný z toho hľadiska, že umožňuje priamy prístup k 

obličke, nadobličke, močovodu. Okrem toho, u pacientov s anamnézou brušných operácií, alebo 

s anamnézou hernioplastík, môže byť tento prístup dokonca bezpečnejší ako transperitoneálny. 

Retroperitoneálny priestor však neumožňuje priamu insulfáciu, preto je nutné použiť tzv. „ balónové 

dilatátory“. Tie vytvoria operačný priestor v retroperitoneu umožňujúci insulfáciu. Ďalšou nevýhodou 

je nedostatok orientačných bodov  v retroperitoneu, ktoré zhoršujú rýchlu orientáciu v priestore. 

Preto sa tento prístup využíva obmedzene a je používaný len na pracoviskách s dostatočnými 

skúsenosťami s týmto prístupom. 

 

2.3.3 Extraperitoneálny (preperitoneálny) operačný prístup 

 V užšom zmysle chápaný ako „preperitoneálny“ prístup, ktorý sa používa najmä pri 

laparoskopickej, resp. roboticky asistovanej laparoskopickej prostatektómií (viac v 2. časti). 

 

3. Príprava pacienta na laparoskopickú operáciu (S. Žiaran) 
 

 Pred začatím akejkoľvek operácie  je nevyhnutné kompletné vyšetrenie pacienta. Správna 

príprava pacienta a operatéra je kľúčom k úspechu v každej operácií. 

 Starostlivý výber pacienta a posúdenie možných relatívnych a absolútnych kontraindikácií sú 

nesmierne dôležité pre úspešný výsledok laparoskopických operácií. Dôkladné zhodnotenie 

anamnézy a fyzikálne vyšetrenie je základom v rámci prípravy pacienta pre prípadný laparoskopický 

zákrok. Zvýšenú pozornosť je nutné venovať anamnéze predchádzajúcich brušných operácií, najmä ak 

pacient prekonal komplikovanú apendicitídu (napr. ruptúra apendixu s peritonitídou), vnútrobrušný 

absces, predchádzajúca operácia hernie s použitím sieťky. Pri fyzikálnom vyšetrení, je vhodné okrem 

základného chirurgického vyšetrenia (aspekcia, palpácia) pacienta vyšetriť aj v plánovanej operačnej 
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polohe na zhodnotenie pacientovho habitu, ako aj  oboznámiť pacienta s pravdepodobným 

umiestnením trokárov. 

 Pacientovi je nutné vysvetliť všetky riziká priamo, alebo nepriamo vyplývajúce z operácie. 

Každý pacient, ktorý sa rozhodne pre laparoskopický zákrok si musí byť vedomý, že akákoľvek 

laparoskopická operácia sa môže zmeniť na otvorený výkon. Je nutné pripomenúť, že konverzia nie je 

komplikácia operácie, ale jej alternatívou.  

 Pred operáciou musia byť s pacientom prebraté všetky alternatívne formy chirurgickej alebo 

nechirurgickej liečby (ak sú relevantné)  s ich známymi výhodami a nevýhodami. Pacient si musí byť 

vedomý komplikácií, ktoré sú špecifické pre laparoskopiu (napr. fatálna plynová embólia, problémy 

vznikajúce v dôsledku hyperkapnie, pneumothorax, atď.), rovnako špecifické komplikácie konkrétnej 

operácie (napr. poškodenie obturátorového nervu pri panvovej lymfadenektómií). Čas strávený 

získaním informovaného súhlasu je dobre investovaný. Je to právo pacienta a ochrana lekára.  

 

3.1 Profylaxia hlbokej venóznej trombózy a embólie 

  

 Okrem dokonalého fyzikálneho vyšetrenia pacientov, anestéziologického vyšetrenia 

a zhodnotenia je pre úspešný výsledok operácie dôležitá aj prevencia tromboembolizmu. Hlboká 

venózna trombóza je potencionálnou hrozbou pre väčšinu pacientov, ktorí podstupujú urologickú 

operáciu (38).  

 Profylaxia hlbokej venóznej trombózy je mechanická a farmakologická. 

 Medzi mechanické metódy profylaxie venóznej trombózy patria GCS (kompresné ponožky),  

intermitentná pneumatická kompresia (IPC),  žilové  pumpy dolných končatín (VFP). Mechanizmus 

účinku v týchto zariadení  je v tom, že  znižujú žilovú stázu krvi  v dolných končatinách a podporujú 

uvoľnenie antitrombotických faktorov zo svalov na nohách. Mechanická profylaxia je atraktívnou 

voľbou pre chirurgov, pretože  nezvyšuje riziko krvácavých komplikácií. Je však zaujímavé, že  aj keď 

u týchto metód sa preukázalo, že znižujú výskyt hlbokej žilovej trombózy, nebolo dokázané, že 

znižujú riziko pľúcnej embólie (39). 

 Farmakologická profylaxia sa často využíva v kombinácií s mechanickou profylaxiou hlbokej 

venóznej trombózy. Najčastejšou formou je subkutánne podávanie heparínu, resp. 

nízkomolekulárnych heparínov (LMWH). V metaanalýze 46 randomizovaných klinických štúdií, ktoré 

sledovali pacientov po chirurgickom zákroku, podávanie nízkych dávok heparínu výrazne znížilo 

výskyt hlbokej žilovej trombózy (22% pacientov bez podania heparínu oproti 9% po podaní heparínu). 

Fatálne následky tromboembólie boli taktiež nižšie u pacientov po podaní heparínu (0,8% vs 0,3%). 

Mortalita z akýchkoľvek príčin bola znížená z 4,2% v kontrolnej skupine na 3,2% v skupine s 

heparínom. V týchto štúdiách sa podávalo 5000 jednotiek heparínu subkutánne do 2 hodín pred 

chirurgickým zákrokom a pokračovali 3 krát denne alebo 2 krát denne počas perioperačného 

obdobia. Celkovo možno povedať, že profylaxia heparínom zvýšila riziko krvácania z 3,8% na 5,9% 

oproti placebu. Pri porovnaní podávania nízkych dávok heparínu verzus LMWH sa dokázala v 

prevencii symptomatickej hlbokej trombózy podobná účinnosť. Mierny rozdiel sa dokázal v tom, že  
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podávanie nízkych dávok LMWH malo menej krvácavých komplikácií ako podávanie nízkych dávok 

heparínu (40).   

 

3.2 Zabezpečenie  krvných derivátov 

 

  Predoperačné vyšetrenie krvnej skupiny pacienta a prípadný skríning protilátok je dostatočné 

pre diagnostické laparoskopie, alebo  pre operácie, ktoré sú spojené s nízkym rizikom krvácania 

(napr. laparoskopická ligácia varikokély resp.  panvové lymfadenektómie).  

 Náročnejšie laparoskopické operácie  (napr.  laparoskopická nefrektómia), by mali byť 

zabezpečené minimálne dvoma konzervami erytrocytárnych más.  

 

4. Kontraindikácie laparoskopických operácií (S. Žiaran) 
 

 Kontraindikácie laparoskopických operácií sa „tradične“ rozdeľujú na absolútne a relatívne. 

 

4.1 Absolútne kontraindikácie 

  

 Absolútne kontraindikácie laparoskopickej operácie sú akékoľvek nekorigovateľné 

koagulopatie, infekcia brušnej steny, masívne hemoperitoneum a generalizovaná peritonitída resp. 

iné závažné vnútrobrušné infekcie.  

 

4.2 Relatívne kontraindikácie 

 Relatívne kontraindikácie laparoskopickej operácie vyžadujú starostlivú analýzu rizík a 

prínosov a informovaný súhlas pacienta. Nasledujúce okolnosti by mali upozorniť lekára na prípadné 

ťažkosti s laparoskopickým prístupom: 

 Morbídna obezita: Laparoskopické operácie morbídne obéznych pacientov sú technicky 

náročnejšie. Je to spôsobené predovšetkým: nedostatočnou dĺžkou nástrojov (podkožná tuková 

vrstva a viscerálny tuk "spotrebuje" dĺžku nástrojov), sú potrebné vyššie insulfačné tlaky na eleváciu 

brušnej steny a ťažšia anatomická orientácia v dôsledku nadmerného množstva tukového tkaniva. 

Tieto ťažkosti sa premietajú do vyššej frekvencie súvisiacich komplikácií (41). Na druhej strane, aj 

obézni pacienti profitujú z laparoskopického prístupu oproti otvorenému (nižšia peroperačná strata 

krvi, rýchlejšia rekonvalescencia a návrat do ambulantnej starostlivosti, nižšia spotreba analgetík) 

napriek príp. dlhšiemu operačnému času (42).  
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 Rozsiahla brušná alebo panvová operácia v anamnéze: Pri predpokladaných rozsiahlych 

vnútrobrušných alebo panvových zrastoch je potrebné dôkladne zvážiť miesto zavedenia Veresovej 

ihly, alebo hneď zvoliť otvorený prístup podľa Hassona (viď nižšie). Ako alternatíva zostáva v týchto 

prípadoch aj retroperitoneálny operačný prístup. 

 Panvová fibróza: Panvová fibróza v dôsledku predchádzajúceho zápalu pobrušnice a / alebo 

ako následok chirurgického zákroku v panve, systémového ochorenia, primárnej retroperitoneálnej 

fibrózy, alebo ako následok rádioterapie môže predstavovať veľkú komplikáciu, najmä keď je 

indikovaná operácia dolných močových ciest. 

 Organomegália: Známa alebo predoperačne diagnostikovaná organomegália vyžaduje 

opatrný prístup pri vytváraní pneumoperitonea. Miesto zavedenia Veresovej ihly musí byť zvolené v 

bezpečnej vzdialenosti od  zväčšeného orgánu. Do úvahy prichádza otvorený prístup s Hassonovou 

technikou (viď nižšie). Otvorený prístup sa odporúča aj v prípade hepatomegálie alebo 

splenomegálie.  

 Ascites: Pacienti s výrazným ascitom majú  vyššie riziko poškodenia čreva v dôsledku  väčšej 

blízkosti črevných slučiek k prednému peritoneu. Otvorený (Hassonov) prístup sa odporúča pre 

vytvorenie pneumoperitonea aj u týchto pacientov. 

 Tehotenstvo: Zavedenie prvého portu musí byť v bezpečnej vzdialenosť od  gravidnej 

maternice. V tomto prípade je trokár umiestnený  zvyčajne viac kraniálne.  Vnútrobrušný tlak po 

vytvorení pneumoperitonea (viac ako 15 mm Hg), môže viesť k hypotenzií  v dôsledku zníženého 

venózneho návratu, pretože v. cava je už stlačená zväčšeným objemom uteru. 

 Zvýšený tlak CO2 v dôsledku vytvoreného pneumoperitonea, môže mať za následok 

hyperkapniu, acidózu sa následné nepriaznivé dôsledky na plod. Preto je maximálny tlak CO2 po 

insulfácií peritonea odporúčaný  maximálne do výšky 10 mm Hg. V prípade gravidity po 20. týždni, 

technické možnosti pre laparoskopické operácie sú výrazne limitované v dôsledku zväčšujúcej sa 

gravidnej maternice. 

 Hernie: Diafragmatická hernia môže viesť k úniku CO2 po insulfácií do mediastína, čo  môže  

viesť k vzniku pneumoperikardu. Anamnéza nekorigovanej alebo chirurgicky korigovanej umbilikálnej 

hernie je kontraindikáciou je výber umbiliku ako miesta pre zavedenie Veresovej ihly a vytvorenie 

pneumoperitonea. Predchádzajúca operácie hernie s použitím sieťky nevylučuje umiestnenie trokáru 

v oblasti, v ktorej bola implantovaná  sieťka, je však potrebná vyššia opatrnosť. 

 Aneuryzma aorty alebo aneuryzma iliackých ciev: Pokiaľ aneuryzma nevyžaduje okamžitú 

chirurgickú intervenciu, zavedenie Veresovej ihly je možné  v mieste, kde nie je riziko poškodenia 

aneuryzmy.  

5. Zhodnotenie operačného rizika (S. Žiaran) 
 

 Na zhodnotenie operačného rizika sa používa viacero spôsobov. 
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 Americká anestéziologická spoločnosť (ASA) používa „Škálu fyzického stavu“ (Physical Status 

Scale), ktorá určuje predoperačnú fyzickú kondíciu a zoskupuje pacientov do rizikových skupín vo 

vzťahu ku celkovej anestézii (Tab. 1). 

Tab. 1: ASA Physical status scale 

ASA  1   Normálny zdravý pacient  
ASA  2   Pacient s miernym systémovým ochorením  
ASA  3   Pacient so závažným systémovým ochorením  
ASA  4   Pacient so závažným systémovým ochorením, ktoré ohrozuje život pacienta 
ASA  5   Umierajúci pacient 
ASA 6   Pacient, ktorého mozog  je prehlásený ako mŕtvy a ktorého orgány sú odobraté za    

účelom darcovstva 
Pacienti s ASA 4 a viac nie sú vhodní na laparoskopický operačný výkon. 

 Vek: Podľa  rozsiahlej štúdie (36), vek nad 65 rokov nie je spojený so zvýšeným výskytom 

peroperačných, pooperačných a neskorých komplikácií.  Avšak u pacientov nad 65 rokov sa zistil 

významne dlhší  čas hospitalizácie ako u mladších pacientov.  

 Na posúdenie, či pacient bude profitovať z plánovaného lekárskeho zákroku sa používa tzv.  

Charlsonov index komorbidít (Obr. 24). Tento model jednoduchým a prehľadným spôsobom 

predpovedá úmrtnosť pacientov v horizonte desať rokov, ktorí majú komorbidity. Každej komorbidite 

je priradená bodová hodnota (každá má jeden bod, pokiaľ nie je uvedené inak):  

 

1. Infarkt myokardu  

2. Srdcové zlyhanie  

3. Periférne cievne ochorenia  

4. Cerebrovaskulárne ochorenie  

5. Demencia  

6. Chronická obštrukčná choroba pľúc  

7. Choroba spojivového tkaniva  

8. Peptický vred   

9. Diabetes mellitus (1 bod nekomplikovaný, 2 body v prípade diabetických komplikácií)  

10. Stredne ťažké až ťažké chronické ochorenie obličiek (2 body)  

11. Hemiplégia (2 body)  

12. Leukémie (2 body)  

13. Malígny lymfóm (2 body)  

14. Solídny nádor (2 body, 6 bodov, ak metastázuje)  
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15. Ochorenie pečene (1 bod mierne, 3 body ak stredne ťažké až ťažké)  

16. AIDS (6 bodov)  

 

 Vek  

 Vek < 40 rokov: 0 bodov  

 Vek 41 až 50 rokov:  1 bod  

 Vek 51 až 60 rokov:  2 body  

 Vek 61 až 70 rokov:  3 body  

 Vek 71 až 80 rokov:  4 body  

 

 Výsledkom je skóre ktoré predpovedá 10 ročnú mortalitu pacientov v súvislosti s jeho 

komorbiditami, a pomáha pri zvažovaní rizika a benefitu pred plánovanou operáciou. 

  

Obr. 24: Charlsonov index komorbidít 
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 Konkrétne peroperačné riziká súvisiace s konkrétnym výkonom sú uvedené v jednotlivých 

kapitolách. 

6. Endoskopia v urológii (F. Goncalves, B. Trebatický) 
 

 V súčasnosti sú endoskopické operácie najčastejšími operáciami v urológii. Endoskopický 

prístup sa odporúča jednak z diagnostických a  terapeutických dôvodov. 

 

6.1 Cystoskopia 

 

Endoskopické vyšetrenie dutiny močového mechúra sa indikuje pri podozrení na nádorové 

ochorenie močového mechúra (makroskopická hematúria), resp. pri ureterokéle, podozrení na 

prítomnosť cudzieho telesa, konkrementu a divertiklu ale aj pri diagnostike  vezikovaginálnej ev. 

vezikoenterickej fistuly, pri diagnostike intersticiálnej cystitídy aj pri iatrogénnom poškodení 

v súvislosti s chirurgiou inkontinencie moču alebo rekonštrukcie panvového dna (cystokéla, 

rektokéla).  

 Používajú sa rigídne ale v poslednom čase najmä flexibilné endoskopické prístroje tzv. 

cystoskopy. (Obr. 25). 

 

Obr. 25: Rigídny cystoskop, jeho súčasti a vodiaci drôt (vodič) 
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6.1.1 Polohovanie a príprava pacienta 

 

 Pred vyšetrením je vhodné mať potvrdené, že pacient nemá infekciu močových ciest. Pacient 

pred vyšetrením nevyžaduje špeciálnu prípravu, niektorým skupinám pacientov sa odporúča 

profylaxia s antibiotikami ( pacienti s diabetom, chronická infekcia dolných močových ciest ako aj pri 

chronických ochoreniach imunitného systému a pod.) 

 Vyšetrenie sa vykonáva v lokálnej (u žien), spinálnej alebo celkovej anestéze. V litotomickej 

(gynekologickej) polohe po dezinfekcií vonkajšieho genitálu (Obr. 26) a sterilnom rúškovaní sa do 

vonkajšieho ústia uretry aplikuje znecitlivujúci gél.   

 

Obr. 26: Poloha pacienta pri cystoskopií 

 

6.1.2 Priebeh cystoskopie 

 

 Rigidná cystoskopia u muža: Cystoskop sa zavedie do močovej rúry a vlastnou hmotnosťou 

klesá až do bulbárnej uretry, kde dochádza k miernemu zalomeniu priebehu močovej rúry (viď vyššie). 

Vtedy sa hrot tubusu cystoskopu nasmeruje smerom kraniálne a jemným tlakom sa zasunie hlbšie do 

prostatickej uretry resp. až do hrdla močového mechúra (aby sa vyrovnalo zalomenie bulbárnej 

uretry). Po následnom vybratí mandrénu z tubusu cystoskopu, je možné vložiť optiku cystoskopu 

a začať s cystoskopiou.  
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 Flexibilná cystoskopia: Pri použití flexibilného cystoskopu sa podobne ako pri rigídnej 

cystoskopií postupuje maximálne opatrne v záujme čo najmenšej traumatizácie močovej rúry a celý 

čas pod kontrolou zraku. Po dezinfekcií vonkajšieho genitálu a sterilnom zarúškovaní operačného poľa 

u mužov sa do močovej rúry aplikuje anestetický gél . Pri prechode uretrou sa sledujú prípadné 

striktúry, pri dosiahnutí coliculus seminalis sa postupuje opatrne (pars prostatica uretrae sa v oblasti 

coliculus seminalis  lomí o 30 stupňov proximálnym smerom). Nasleduje aspekcia lalokov prostaty, ich 

symetria, veľkosť, prítomnosť stredného (Mersierovho) laloka. Pri pohľade od coliculus seminalis 

smerom do mechúra pri nezväčšených lalokoch prostaty je vidno priamo cez hrdlo mechúra do kavity 

močového mechúra. Rast lalokov prostaty pri benígnej hyperplázií prostaty (najmä prechodnej zóny- 

viď zonálnu anatómiu prostaty) spôsobuje, že laloky prostaty prekrývajú vstup cez krčok do močového 

mechúra (Obr. 27). 

 

Obr. 27: Prostatická uretra, endoskopický pohľad- coliculus seminalis (kaudálne) a hypertrofované 

laloky prostaty, ktoré prekrývajú vstup do močového mechúra 

 Po vstupe do kavity sa vyšetruje dutina močového mechúra postupne systematicky. Postupuje 

sa od krčka mechúra smerom k trigonum vesicae, identifikujú sa ústia močovodov a potom sa prezerá 

spodina močového mechúra, bočné steny, zadná stena a nakoniec vertex a predná stena. Ak sa pátra 

po zdroji hematúrie, je potrebné počkať na ejakuláciu moču z oboch ústí močovodov. V prípade 

nálezu nádoru, je nutné opísať jeho charakter (papilárny, solídny, plošný), jeho lokalizáciu, početnosť 

a veľkosť (Obr. 28). 

   

Obr. 28: Schéma makroskopického vzhľadu nádorov močového mechúra, zľava: papilárny tumor na 

tenkej stopke (neinvazívny), papilárny tumor na širokej báze (invazívny), carcinoma in situ (flat tumor), 

solídny tumor (invazívny)  

 Komplikácie: Najčastejšie komplikácie sú krvácanie a poranenie močovej rúry- vytvorenie tzv. 

„fausse route“ (falošná cesta), teda jatrogénneho vytvorenia „cesty“ mimo prirodzenej anatomickej. 
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 Nezriedka sa môže po cystoskopií objaviť infekcia močových ciest. Retencia moču je 

zriedkavou komplikáciou najmä u pacientov s benígnou prostatickou hyperpláziou alebo po liečbe 

bolesti a dráždivého (hyperaktívneho) močového mechúra spasmolytikami a analgetikami.  

 Neskorou komplikáciou je vytvorenie striktúry močovej rúry. Prevenciou je najmä šetrný 

priebeh vyšetrenia a predchádzanie vytvorenia fausse route.   

 

6.2 Ureterorenoskopia 

 

 Endoluminálne vyšetrenie močovodu optickým prístrojom (ureteroskopom) sa indikuje 
z dôvodov diagnostických a terapeutických. V súčasnosti s rozvojom miniinvazívnych inštrumentov sa 
indikácie k ureterorenoskopii rozširujú.  Indikácie k výkonu sú uvedene v tabuľke č. 3.  
 
Tab. č. 3: Indikácie k ureteroskopií 

 

Diagnostické indikácie Terapeutické indikácie 

Obštrukcia močovodu Obštrukcia močovodu 

Lézia steny močovodu Konkrementy- dezintegrácia, odstránenie, 
dislokácia 

Krvácanie z močovodu Nádory- Biopsia alebo resekcia 

Abnormálna cytológia moču Endopyelotómia 

Podozrenie na prítomnosť nádoru  

Surveillance (prísny dohľad) po nádoroch 
močovodu 

 

Defekt náplne pri kontrastnej retrográdnej 
ureteropyelografií 

 

 

 K ureteroskopií je potrebné mať k dispozícií plne vybavenú sálu -  RTG fixný variabilný 

operačný stôl, prípadne C- RTG rameno. Vhodné inštrumentárium vyžaduje minimálne dva 

ureteroskopy ideálne flexibilné, vodiace drôty aj hydrofilné, a možnosť litotripsie. K endoskopií vôbec 

sa v ostatnom čase vyžaduje vhodný zdroj studeného svetla, kamerový systém uchytený o optiku 

endoskopu a zobrazovací monitor, kde operatér môže vo vysokom rozlíšení sledovať priebeh 

ureteroskopie ev. dezintegrácie konkrementu. 

 

6.2.1 Polohovanie a príprava  pacienta pred ureteroskopiou 

 

 Rovnaká ako pri cystoskopií (gynekologická, litotomická). Rovnako ako pri cystoskopii je 

potrebné, aby mal pacient sterilný moč. 
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6.2.2 Priebeh ureteroskopie 

 

 (Semi)rigidná ureteroskopia: pri zavedení ureteroskopu do močovej rúry sa postupuje 

rovnako opatrne ako pri cystoskopií (viď 7.1.2) a prechádza  do kavity močového mechúra, kde sa na 

spodine v oblasti trigonum vesicae nachádzajú ústia močovodov (Obr. 29). 

 

Obr. 29: Ústie močovodu  

 Zriedka sa podarí zaviesť ureteroskop do močovodu bez potreby vodiaceho drôtu alebo 

dilatácie intramurálnej časti močovodu. Preto sa odporúča po vizualizácii ústia močovodu zaviesť doň 

flexibilný vodič a následne sa kontroluje postup vodiča močovodom pod RTG kontrolou. Po vodiči je 

možné zaviesť ureteroskop bezpečnejšie s menším rizikom poranenia močovodu (Obr. 30).  

 Pred zavedením ureteroskopu treba zhodnotiť typ ústia močovodu. Normálne by mal mať tvar 

podkovy. Inokedy má bodkovitý tvar (sopkovitý typ), takýto močovod väčšinou nedovoľuje zavedenie 

ureteroskopu. Preto sa odporúča najprv ústie a intramurálnu časť močovodu dilatovať. Opačným 

typom je ústie tvaru golfovej jamky alebo futbalového štadióna. Pri tomto type ústia močovodu sa 

môže zaviesť ureteroskop bez potreby dilatácie a väčšinou aj bez vodiča.  

 Dilatácia močovodu sa robí tzv. akútne to znamená bezprostredne pred zavedením 

ureteroskopu pomocou dilatátorov rôznej hrúbky (hrúbka udávaná v Charrier) a to individuálne, alebo 

teleskopické ev. inflatabilný dilatátor s podlhovastým balónom, ktorý sa napĺňa vzduchom za kontroly 

tlaku vzduchu pomocou manometra. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30: Konkrement v močovode a zavedený stent 
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 Tzv. chronická dilatácia ústia močovodu je výhodnejšia, s menšou pravdepodobnosťou 

komplikácií, ale vedie k odkladu samotného zákroku. V tomto prípade sa na minimálne 14 dní zavedie 

do močovodu endoprotéza (tzv. double pig-tail stent). V deň zákroku sa endoprotéza odstráni 

a zavedenie ureteroskopu prebieha väčšinou bez problémov.  Problém vznikne, ak sa nedarí prejsť 

vodičom alebo endoprotézou okolo prekážky (najčastejšie kvôli prítomnosti konkrementu), v tomto 

prípade sa odporúča používať tzv. kĺzavý vodič (hydrofilný). 

Po zavedení ureteroskopu do ústia močovodu sa postupuje kraniálne pozdĺž vodiča až sa 

vizualizuje konkrement, tumor, resp. iný patologický stav. V prípade konkrementu sa hodnotí sa jeho 

veľkosť a tvar a ak ide o menší konkrement, tak sa po zavedení slučky cez pracovnú časť ureteroskopu 

zachytí do slučky a odstráni resp. drví litotriptorom na menšie úlomky, ktoré sa postupne odstraňujú. 

 Komplikácie ureteroskopie:  

 

- vytrhnutie (avulzia) močovodu; 

- perforácia močovodu; 

- invaginácia močovodu; 

- krvácanie; 

- denudácia sliznice močovodu; 

- retrográdna dislokácia konkrementu; 

- extrúzia konkrementu (dislokácia do periureterálneho priestoru v dôsledku tlaku sondy litotriptora); 

- termálne poškodenie močovodu; 

- edém močovodu, obličková kolika. 

 

 Menšie komplikácie (krvácanie, edém, kolika) sa riešia tým, že sa v močovode ponecháva na 

rôzne dlhú dobu tzv. double pig-tail stent.  

 Väčšie komplikácie ako napr. avulzia močovodu alebo invaginácia močovodu sa riešia zásadne 

chirurgickou reviziou a to hneď po zistení tejto komplikácie. Najčastejšie je v týchto prípadoch 

potrebná náhrada močovodu v rôzne dlhom úseku. Ak ide o čistú avulziu, tak sa jednoducho robí 

sutúra a spatulizácia močovodu aby sa zabranilo vzniku striktúry v mieste sutúry. Avulzia s 

invagináciou močovodu vyžaduje komplikovanejšie plastiky od úplnej náhrady močovodu úsekom 

tenkého čreva ev. nefrektómiu, alebo tzv. Boariho plastiku (laloková plastika zo steny močového 

mechúra s fixaciou laloku o m. psoas, čím sa zabezpečí náhrada postihnutej časti močovodu). 

Neskoršie komplikácie ako striktúra alebo nekróza močovodu sa taktiež riešia chirurgickou revíziou a 

to sutúrou anastomózy po odstráneni zuženého úseku ev. náhradou močovodu črevným úsekom. 

 

6.3 Perkutánna extrakcia konkrementov (PEK) 

 

Perkutánna extrakcia konkrementov (PEK) alebo nefrolitolapaxia predstavuje najčastejšiu  

metódu liečby konkrementov v obličkovej panvičke, ktoré sú väčšie ako 20 mm alebo aj menšie, ak 

sledovanie nie je pre pacienta, alebo vzhľadom na klinický stav vhodné.  
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6.3.1. Indikácie PEK 

 

Indikácie  PEK sú v súčasnosti predovšetkým konkrementy v obličkovej panvičke s veľkosťou 

20 mm a viac, alebo uložené v dolnej kalichovej skupine ev. v divertikule kalichu.  

 

6.3.2 Kontraindikácie  PEK 

 

Jediná absolútna kontraindikácia PEK predstavuje nekorigovaná koagulopatia. Relatívne 

kontraindikácie predstavujú rôzne abnormality chrbtice, obezita, gravidita, alergia na kontrastnú látku 

a ev. aj polohové anomálie obličiek. 

 

6.3.3 Polohovanie pacienta pri PEK  

 

Zákrok sa vykonáva v spinálnej alebo celkovej anestézií, v litotomickej polohe s prípravou 

rovnakou ako pri cystoskopií (viď 7.1.1). S použitím cystoskopu sa po vizualizácií ústia močovodu sa na 

operovanej strane zavedie ureterálna cievka 7 Ch s centrálnym otvorom cez močovod do obličkovej 

panvičky.  Keď sa operatér presvedčí (prostredníctvom skiaskopie resp. RTG C ramena), že ureterálna 

cievka je vhodne uložená v panvičke ev. hornej kalichovej skupine, sa popri ureterálnej cievke do 

močového mechúra zasunie permanentný katéter (PK) a po fixácií PK sa ureterálna cievka fixuje o PK 

tak, aby sa pri polohovaní pacienta nedislokovala z obličkovej panvičky. PK sa napojí na zberné vrecko 

a na ureterálnu cievku sa napojí s fyziologický roztok (FR),  do ktorého sa pridáva  RTG kontrastná 

látka a metylénová modrá ako farbivo. Následne sa upraví poloha pacienta - na brucho s podloženou 

abdominálnou oblasťou (viď vyššie). Prostredníctvom ureterálnej cievky spojenej s FR, kontrastnou 

látkou a farbivom sa znázorní pod RTG kontrolou dutý systém obličky. 

Možná je aj poloha na chrbte, taktiež s podloženou lumbálnou oblasťou, v závislosti od 

skúseností operatéra a pracoviska. 

 

6.3.4 Priebeh PEK 

 

 Operácia začína 1 cm incíziou a  vpichom punkčnej ihly priamo na dolný kalich (najčastejšie 

používaný prístupový bod) v zadnej axilárnej čiare cca dva prsty pod 12. rebrom. Ihla sa drží medzi 

ukazovákom a prostredníkom a mandrén sa zaistí palcom.  

 Pod skiaskopickou kontrolou  (je znázornený dutý systém prostredníctvom kontrastnej látky 

a ureterálnej cievky) ihla sa namieri k  dolnému kalichu v jeho pozdĺžnej osi pod 45 stupňovým 

sklonom oproti stredovej rovine tela pacienta. Pod skiaskopickou kontrolou sa punkčná ihla zavádza 

smerom k dolnému kalichu a asi 3-4 cm pred zobrazeným kalichom sa ihla posúva kmitavým 

pohybom. V prípade, že sa dutý systém obličky „uhýba“ pred ihlou, znamená to, že ihla je na 

parenchýme obličky. Vtedy sa razantnejším spôsobom ihla posúva cez parenchým obličky až 
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k infundibulu kalicha. Vtedy sa odporúča niekoľkokrát striedavo posúvať ihlu kraniokaudálne, ak sa 

zároveň posúva kalich, potom si je operatér istý, že je v tesnej blízkosti kalicha. V tomto bode sa ihla 

posúva pod väčším tlakom až jej špička presahuje okraj kalicha maximálne o 1 cm. 

 Z ihly sa odstráni mandrén a ak cez ihlu vychádza modro sfarbený FR, operatér je istý, že ihla 

je správne zavedená v dutom systéme obličky. Vtedy sa cez lúmen ihly vloží vodič až do obličkovej 

panvičky, najlepšie však až do hornej kalichovej skupiny.  

V prípade, že cez punkčnú ihlu nevyteká modro sfarbený FR,  ale krv, resp. modro sfarbená tekutina 

nevyteká vôbec, postup sa opakuje, pričom  sa ihla zavádza kraniálne alebo kaudálne voči koronárnej 

rovine tela pacienta a to vždy o niekoľko stupňov voči tejto rovine až pokým cez lúmen ihly vyteká 

modro sfarbený FR. 

 Cez punkčnú ihlu sa následne zavedie vodiaci drôt a po ňom sa postupne pomocou 

dilatátorov rozširuje pracovný kanál, tak aby umožnil zavedenie nefroskopu.  Cez predposledný 

dilatátor sa do obličkovej panvičky ev. do kalicha zasunie tzv. „anplatz“ pracovný tubus. Cez neho sa 

voľne zasúva a vysúva kompaktný nefroskop a litotriptor a odstránia sa úlomky konkrementov. 

 Po zavedení „anplatz“ pracovného tubusu sa dutý systém prepláchne a vyčistí od prípadných 

koagúl, zastaví sa infúzia modrého farbiva a KL s FR cez ureterálnu cievku. Pomocou nefroskopu 

napojeného na irigačnú tekutinu sa vizualizuje konkrement, ktorý sa za použitia rôznych typov 

litotriptorov dezintegruje na menšie úlomky, ktoré postupne operatér odstraňuje. 

 Prístup cez dolný kalich je najvýhodnejší, pretože ním sa dosiahne až takmer 90% celého 

dutého systému. Naviac, pravdepodobnosť komplikácii pri vytvorení pracovného kanálu je podstatne 

nižšia.  

Po odstránení viditeľných konkrementov z dutého systému obličky sa zavedie nefrostómia v mieste 

zavedenia nefroskopu a táto derivácia moču sa ponechá niekoľko dní. 

 

6.3.5 Komplikácie PEK 

 

 Poranenie pleury a orgánové poranenie - pri prístupe cez horný alebo stredný kalich sa môže 

vyskytnúť poranenie pleury, s vytvorením pneumothoraxu ev. hydropneumothoraxu. Väčšina 

pacientov s poranením pleury vyžaduje aktívnu drenáž pleurálnej dutiny. Priemerný výskyt týchto 

komplikácií nepresahuje 1%. Poranenie pečene a sleziny sú zriedkavejšie ale riziko sa úmerne zvyšuje 

pri hepato- ev. splenomegálií. Rovnako zriedkavé býva poranenie hrubého čreva, prevažne pri 

pronačnej  polohe (v polohe na bruchu).  

 Krvácanie: Najčastejšie príčiny sú popísané pri zavedení punkčnej ihly a dilatácie pracovného 

kanálu. Riziko poranenia ciev sprevádza PEK počas každej fázy operácie. Pri dilatácii kanálu sa vždy 

odporúča priebežná skiaskopická kontrola. Počas dilatácie sa môže objaviť  výrazne krvácanie s jasne 

červenou krvou, ktoré svedčí pre poranenie väčšej tepny. Najzraniteľnejšia je pritom art. arcuata 

renalis a interlobálne artérie. Preto sa neodporúča zaviesť punkčnú ihlu šikmo na dlhú os kalichu.  

 Infekcia močového systému a sepsa: Febrility po PEK sú relatívne časté, sepsa však sa 

vyskytuje u necelých 3% z nich.  
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 Poranenie dutého systému: Extravazácia irigačnej tekutiny mimo dutý systém, môže viesť 

k elektrolytovej dysbalancií s poruchami vedomia, hypertenzií a poruchám srdcového rytmu. Pri 

väčších poraneniach steny panvičky ev. pri avulzií močovodu, ktorá môže nastať pri snahe 

o odstránenie impaktovaného konkrementu v pyeloureterálnej junkcií sa odporúča okamžité 

ukončenie výkonu a drenáž dutého systému. 

7. Laparoskopické inštrumentárium (S. Žiaran) 
 

7.1 Základné súčasti laparoskopickej veže 

 

 Laparoskopické prístrojové vybavenie sa výrazne zmenilo a vyvinulo počas posledných rokov 

a naďalej sa vylepšuje. Základné laparoskopické príslušenstvo obsahuje insulfátor pre vytvorenie 

pneumoperitonea, uzavretý zobrazovací systém s kamerou a video monitor. 

 Insulfátor (Obr. 31) zabezpečuje bezpečné a kontrolované vytvorenie pneumoperitonea  

(vytvorenie pneumoperitonea- viď kapitola „Základné operačné laparoskopické techniky“). Insulfátor 

umožňuje kontinuálne meranie intraabdominálneho tlaku, nastavenie maximálneho tlaku, ktorý má 

byť udržiavaný pri operácií ako aj rýchlosť prietoku CO2. 

 

Obr. 31: Insulfátor 

 Zobrazovací (audiovizuálny) systém  Na zabezpečenie obrazového prenosu počas  

laparoskopickej operácie sú potrebné: laparoskopická optika, svetelný zdroj s káblom, laparoskopická 

kamera a monitor.  

 Laparoskopické optiky, ktoré sú najčastejšie používané majú 0 ° alebo 30 ° šošovky (v 

rozmedzí 0 až 70 ° C) a priemer 5- 10 mm (v rozmedzí 2,7-12 mm). Výhodou novších laparoskopických 

optík a kamier je, že sú schopné poskytnúť širšie zorné pole, lepšie optické rozlíšenie (až Full, Ultra 
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HD, resp. 3D), a jasnejší, vernejší obraz. Z okulára laparoskopickej optiky, je optický obraz zväčšený a 

prenesený cez laparoskopickú kameru  na monitor (vizuálny reťazec). Svetlo je prenášané od 

svetelného zdroja cez optický kábel na hrot laparoskopickej optiky. 

 Preplachový a odsávací  systém: Odsávačka, ktorá je pripojená k saciemu (vákuovému) 

systému, sa skladá z 5 alebo 10 mm kovového alebo plastového tubusu, s odsávaním, ktoré je 

riadené buď jednosmerným kohútikom alebo rúrkovým pružinovým ventilom. Preplachový kanál je 

tiež obsluhovaný rovnakým mechanizmom. Preplachovanie môže byť pod tlakom, aby sa zabezpečilo 

odstránenie krvných zrazenín pre optimálnu vizualizáciu. Zvyčajne sa na preplachovanie používa 

fyziologický roztok alebo laktátový Ringerov roztok. Heparín (5000 U / L) sa môže pridať do 

preplachovej tekutiny, aby sa zabránilo tvorbe zrazenín v operačnom poli.  

 Tubus odsávačky je podľa našich skúsenosti vynikajúcim inštrumentom aj pre jemnú a tupú 

preparáciu tkanív najmä v okolí obličkového hilu. Kombinácia odsávania, ktoré preparované tkanivo 

jemne „nasaje“ a následnej trakcie, ktorá tkanivo jemne a bezpečne preparuje, je výhodný spôsob 

preparácie najmä v delikátnom a náročnom teréne.   

 

7.2 Základné laparoskopické inštrumentárium 

 

 Veresova ihla (Obr. 7) má vnútorný priemer 2 mm a vonkajší priemer 3,6 mm. Je k dispozícii v 

dĺžkach 70 až 150 mm. Vonkajší plášť má ostrý hrot. Vnútorný plášť je tupý a zasúva do puzdra pri 

prechode brušnou stenou , ale vysúva sa do brušnej dutiny, aby ostrý vonkajší hrot nepoškodil črevo, 

resp. iný orgán. 

 Trokáre umožňujú operatérovi  zavedenie operačných inštrumentov do brušnej dutiny alebo 

retroperitonea. Vzhľadom na to, že každý trokár je vybavený ventilom, ku ktorému je možné pripojiť 

prívod CO2 z insulfátora, ich ďalšou funkciou je udržiavanie resp. vytvorenia pneumoperitonea. 

Takisto je možné cez trokár extrahovať menšie  časti operovaných tkanív resp. orgánov.  

 Trokár sa skladá z vonkajšej časti (portu)  a vnútornej časti (obturátor, resp. „bodec“), ktorá 

sa po zavedení trokáru vytiahne. Pri eventuálnom (nechcenom) vybratí portu z operačnej rany počas 

operácie  sa obturátor môže opäť použiť k zavedeniu trokáru (postup zavedenia trokáru viď nižšie). 

 Trokáre sa rozdeľujú na základe rôznych veľkostí  (3, 5, 10 a 12, 15 mm), resp. podľa toho, či 

sú určené na jedno použitie (jednorazové) alebo na viac použití, tj. resterilizovateľné a 

nesterilizovateľné.  

 Trokáre (porty) sú vybavené rôznymi  tesniacimi chlopňami, ktoré umožňujú použitie 

inštrumentov rôzneho priemeru, bez významného úniku CO2 (jednorazové trokáre), resp. pri použití 

inštrumentu, ktorý ma menší priemer ako  trokár, je možné použiť redukciu (resterilizovateľné 

trokáre) (Obr. 30).  
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Obr.30: Jednorázové trokáre  

 

 Hrot obturátora môže mať rôzny tvar  (kónický, pyramidálny...) a používa sa na penetráciu 

trokáru cez brušnú stenu po vytvorení pneumoperitonea (viď nižšie). Udáva sa, že trokáre s kónickým 

hrotom obturátora spôsobujú menšie poškodenie tkaniva brušnej steny a zrejme aj menšieho 

výskytu pooperačných hernií  (43).  Nevýhodou je,  že pri zavádzaní trokáru s kónickým hrotom je 

potrebné použiť väčšiu silu ako pri použití trokára s ostrým pyramidálnym hrotom (Obr. 31). 

 

 

Obr. 31: Hroty obturátorov, zľava: pyramidálny, kónický ostrý, kónický tupý, tupý (Hassonov) 
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 Jednorazové porty sú vybavené bezpečnostným hrotom, ktorý prekryje ostrý, kónický hrot 

trokáru ihneď ako trokár prejde brušnou stenou, aby sa znížilo riziko poranenia čreva. 

 Graspery  sú inštrumenty určené na uchopenie tkaniva (angl. to grasp = uchopiť, uchytiť). 

Patria medzi najpoužívanejšie inštrumenty, pretože sa používajú na tupú preparáciu tkanív, na 

trakciu a pridržanie tkanív a orgánov, koaguláciu, príp. aj pri sutúre resp. nahrádzajú retraktory (viď 

nižšie). Sú dostupné v rôznych priemeroch (3, 5, 10, 12 mm) (Obr. 32). 

 Graspery sa rozdeľujú podľa rôznych kritérií.  

 Podľa povrchu branží: 

 - traumatické (povrch je „zúbkovaný“ určený na pevné, traumatické uchopenie tkaniva); 

- netraumatické (povrch branží je hladký, určený na jemné uchopenie tkaniva resp. čreva). 

 

 Podľa tvaru branží: 

- ohnutý (tzv. Maryland) určený na jemnú preparáciu tkanív resp. ciev (tiež nazývané disektory); 

- delfínový (s rovnými branžami) určený k špeciálnej preparácií; 

- iné. 

 

 Podľa uzamykateľnosti: 

- s aretáciou (umožňuje uzamykateľné uzavretie branží); 

- bez aretácie. 

 

 Podľa typu elektród: 

- monopolárne; 

- bipolárne.   
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Obr. 32: Branže disektorov a grasperov 

 

 Laparoskopické nožnice (Obr. 33) sú jednorazové resp. resterilizovateľné. Branže 

laparoskopických nožníc sú kratšie ako branže nožníc využívaných v otvorenej chirurgií a majú rôzny 

tvar hrotu, napr.: zahnutý hrot je vhodný na strihanie stehov, mikrobranže sú vhodné na jemnú 

preparáciu napr. pri spatulácií  ureteru  pri pyeloplastike (viď nižšie). Zakrivené branže sa používajú 

pri väčšine disekcií tkanív (napr. pri prerušovaní ciev).  

 Rozdelenie tkaniva sa dosahuje buď „klasickým“ (studená disekcia) teda  mechanickým 

spôsobom, alebo  elektrochirurgickým (teplá disekcia), teda sa súčasne aj môže aplikovať aj 

monopolárny prúd za účelom hemokoagulácie.   

 

Obr. 33:  Laparoskopické nožnice, s monopolárnym napojením, Aesculap 

 

 Balónové dilatátory: Pri extraperitoneálnom prístupe, balónové dilatátory vytvárajú 

pracovný priestor.  
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 Extrakčné vrecká sa používajú pri extirpatívnych operáciách (ektómiách), na extrakciu 

extirpovaných vzoriek, orgánov, resp. resekátov. K dispozícií je niekoľko druhov extrakčných vreciek 

v rôznych veľkostiach. 

 Retraktory (obr. 34) sú inštrumenty na retrakciu (odsunutie, odhalenie) tkaniva a orgánov, čo 

je osobitne dôležité pri preparácií okolitých orgánov na dosiahnutie prístupu. 

 

Obr. 34: Retraktor 

 

 Inštrumenty na preparáciu ciev: Existuje veľké množstvo inštrumentov na preparáciu ciev. 

Zvyčajne sa na preparáciu ciev používajú disektory s rôznym tvarom branží a ich dĺžkou. Výber 

konkrétneho inštrumentu závisí aj od preferencií operatéra, jeho skúseností a konkrétnej 

anatomickej situácie.  

Inštrumenty na tupú preparáciu tkaniva: Používajú sa rôzne inštrumenty často podľa zvyklostí 

operatéra či pracoviska. Najčastejšie používame tzv. „endo-peanut“ paličku (Obr. 35), ktorá 

umožňuje jemnú tupú preparáciu tkanív. Častým inštrumentom na tupú a jemnú preparáciu tkanív je 

odsávačka, ktorá jemným prisaním tkaniva počas odsávania a súčasnou trakciou umožňuje jemnú 

a pomerne bezpečnú preparáciu.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 35:  „Endo- peanut“ palička 
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7.3 Laparoskopické inštrumenty a zariadenia používané na dosiahnutie  hemostázy 

 

 Monopolárna elektrokoagulácia: V monopolárnom prúde, aktívna elektróda je priamo 

v operačnom poli a spätná elektróda je tzv. neutrálna (uzemňovacia) je mimo operačného poľa. 

Počas prechodu vysokofrekvenčného prúdu medzi aktívnou elektródou a neutrálnou, dochádza 

k akumulácií prúdu vysokej intenzity, čím sa uvoľňuje teplo a dochádza k denaturácií bielkovín 

a koagulácií.    

 Bipolárna elektrokoagulácia: Pri bipolárnej elektrokoagulácií sú obe elektródy, tj. aktívna 

aj neutrálna priamo v mieste operácie. To znamená, že iba cez uchytené tkanivo medzi oboma 

elektródami (branžami) inštrumentu prechádza elektrický prúd, preto je riziko poškodenia okolitých 

tkanív minimálne. Avšak aj v okolí miesta koagulácie dochádza k šíreniu tepla (thermal spread), ktoré 

môže poškodiť priliehajúce orgány (najmä črevo, viď nižšie) 

 Ultrazvuková koagulácia (harmonický skalpel): Laparoskopická disekcia s výbornou 

hemostázou sa môže dosiahnuť aj pri využití ultrazvukovej energie (44). Ultrazvukové vibrácie sú 

prenášané laparoskopickými inštrumentami v približnej frekvencií 55 000 Hertzov za sekundu. 

Vibrácie po kontakte s tkanivom vytvárajú teplo. Ak sú uchytené  medzi branžami nástroja cievy, 

ultrazvukové vibrácie najskôr spôsobia evaporáciu tekutín. Proteíny sú následne denaturované, 

 vytvorí sa proteínové koagulum, čím sa uzavrú cievy.  Hemostáza a disekcia tkaniva sa dosahujú pri 

nižších teplotách ako pri bežnej (mono- bi- polárnej) elektrokoagulácií.  

 Systém bipolárnej regulovanej koagulácie a disekcie (Systém Ligasure, Cayman): Využíva 

bipolárny prúd s nízkou voltážou a pulznou elektrickou energiou, ktorá je aplikovaná na tkanivo 

uchytené medzi branžami operačného nástroja. Tkanivo je pod definovaným tlakom branží nástroja 

komprimované, čím sú počas pôsobenia prúdu uzavreté cievy (až do priemeru 7 mm). Ligasure resp. 

Cayman má spätnoväzobný (feedback) signalizačný mechanizmus, ktorý reguluje množstvo energie, 

ktoré je potrebné na uzavretie koagulovanej cievy. Okrem toho vysiela počuteľný signál, akonáhle je 

koagulovaná cieva bezpečne uzavretá.  Inštrument má zabudovaný nôž, ktorý následne po uzavretí 

ciev mechanicky koagulované tkanivo rozdelí (disekuje). 

 Udáva sa, že Ligasure (obr. 36) má menšie termálne šírenie tepla ako bežná bipolárna 

koagulácia. Pri porovnaní relatívnej účinnosti ultrazvukovej energie v porovnaní s bipolárnou 

koaguláciou oproti Ligasure v laboratórnych podmienkach sa zistilo, že Ligasure mal najlepšiu 

hemostatickú účinnosť,  a ultrazvukový harmonický skalpel mal najmenší tepelný rozptyl (45). 
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Obr.36:  Ligasure, Covidien 

 

Tabuľka č.4: Účinnosť jednotlivých modalít pri dosiahnutí hemostázy 

Druh energie Veľkosť cievy, ktorá je 

spoľahlivo uzavretá 

Tepelné (kolaterálne) 

šírenie (mm) 

Ligasure Artéria: do 6 mm    
Véna: do 12 mm 

1-3 mm 

Harmonický (UZ) 3 mm 0-1 mm 

Bipolárny prúd Nie sú dostupné údaje 1-6 mm 

 
 
 Argónová koagulácia: využíva vlastnosti elektrochirurgie a prúdu molekúl argónu. Argón je 

inertný plyn, ktorý je ionizovaný elektrickým prúdom, čím sa stáva vysoko vodivý. To umožňuje veľmi 

účinný prenos elektrického prúdu do tkaniva, čo vedie k hemostáze. Argónová koagulácia poskytuje 

vynikajúcu hemostázu pre povrchové krvácanie z parenchymatóznych orgánov (46). Preto sa často 

používa pre dosiahnutie koagulácie pri resekcií orgánov ako je napr. pečeň, slezina, obličky, resp. 

sval. Výhodou je, že argónový lúč neprodukuje žiadny okolitý tepelný rozptyl. Použitie argónovej  

koagulácie počas laparoskopickej operácie môže spôsobiť náhly vzostup vnútrobrušného  
tlaku, preto  jeden z trokárov  by mal byť otvorený  počas  operácie. 
 
 
 Hemostatické klipy predstavujú účinnú, rýchlu a najdôležitejšiu modalitu pre dosiahnutie 

hemostázy, najmä pri uzatváraní väčších ciev.  Klipy sú z resorbovateľných, alebo neresorbovateľných 

materiálov (polymér, titán). 

 Okluzívny titánový klip má typicky tvar v tvare písmena „V“ , pretože sa jeho ramená 

uzatvárajú tlakom aplikátora (konce ramien najskôr až potom proximálne). To zaručuje, že celá 

štruktúra  ktorá má byť klipom uzavretá zostáva v klipe a nedôjde k jej „vyšmyknutiu“. Sú však 

popísané prípady „skĺznutia“ týchto klipov najmä z hilových renálnych ciev s vážnymi následkami 
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(47). Klipy pri uzatváraní ciev by mali byť rovnomerne rozložené  a nemali by sa navzájom krížiť, aby 

bola zabezpečená ich účinnosť.  

 

 

Obr. 37:  Aplikátor titánových klipov s klipom, Aesculap 

 

 Aplikátory titánových klipov sú buď jednorazové (tie mávajú aj zásobník klipov, ktorý 

umožňuje aplikáciu viacerých klipov bez potreby ich „nabíjania“ tj. vytiahnutia aplikátora po aplikácií 

klipu na cievu jeho „nabitia“ a opätovnej aplikácie), alebo resterilizovateľné (tie je nutné „nabíjať“ po 

každej aplikácií klipu).  

 Polymérové uzamykateľné neresorbovateľné klipy (Hem-o-lok, Weck Closure System, 

Research Triangle Park, NC.) (Obr.38),  umožňujú uzavretie cievy resp. tkaniva tak, že ich bezpečné 

uzavretie chirurg cíti a počuje „kliknutím“ klipu po aplikácií. Podľa experimentov,  tento klip udrží tlak 

viac ako 800 mmHg, preto sa v súčasnosti používajú najčastejšie pri uzatváraní renálnych hilových 

ciev (48).  

 

Obr. 38:  Hem-o-Lok (detail) 

 Staplery (cievne alebo tkanivové)  aplikujú hemostatické svorky vo viacerých radoch, čím 

dôjde k uzavretiu cievy alebo tkaniva, následne dochádza k rozdeleniu tkaniva resp. cievnych štruktúr 
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medzi svorkami prostredníctvom noža, ktorý sa nachádza v branžiach staplera (v prípade disekujúcich 

staplerov) (Obr. 39). 

 Vo všeobecnosti sa staplery delia na tkanivové a vaskulárne, prípadne lineárne a cirkulárne. 

Lineárne sa ďalej delia na disekujúce (cutting) a nedisekujúce (non-cutting). Okrem toho staplery 

môžu byť artikulovateľné a neartikulovateľné.  Artikulovateľné umožňujú väčší rozsah pohybu, tým že 

majú „kĺb“, ktorý umožňuje pohybovať hlavicou staplera pri jeho aplikácií. 

 

 

Obr. 39: Vaskulárny stapler s artikuláciou, Covidien 

 

 V najčastejšie sa používajú lineárne staplery, ktoré sú výbornými nástrojmi pre rýchle 

a bezpečné intarkorporálne rozdelenie tkanív alebo veľkých ciev, prípadne reaproximáciu 

viscerálnych štruktúr.  

 Pri stlačení rukoväte, stapler uvoľní množstvo titánových svoriek vo viacerých paralelných 

radoch. Tkanivo, ktoré je uchytené medzi branžami staplera je následne uzavreté postupne svorkami 

tak, že tlakom o spodnú branžu (nákovku) vytvoria písmeno „B“.  

 Disekcia vaskulárnym staplerom (video odkaz): https://www.youtube.com/ 

watch?v=9BGEaCsaMaA 

 Disekujúce staplery po uvoľnení šiestich paralelných radov svoriek, (čím sa uzavrie tkanivo 

alebo cieva medzi týmito svorkami) sa následne sa  medzi nimi uvoľní  nôž, ktorý uzavreté tkanivo 

rozdelí.  

 Nedisekujúce staplery uvoľňujú tri alebo štyri paralelné rady svoriek, čím uzavrú tkanivo 

alebo defekt (napr. enterotómiu a pod). 

8. Príprava operačnej sály (S. Žiaran) 
 

 Rozmiestnenie vybavenia operačnej sály (laparoskopická veža, monitory, elektrochirurgické 

generátory) miesto, kde bude stáť operatér, asistent(i), inštrumentárka, anestéziológ, ďalší pomocný 

personál by malo byť jasne definované a stanovené pre každú štandardnú laparoskopickú operáciu 

Všetko vybavenie, ktoré sa použije počas operácie musí byť plne funkčné a v prevádzkyschopné pred 
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tým, než sa začne laparoskopická operácia. Samostatný operačný set s nástrojmi pre otvorenú 

laparotómiu  v prípade komplikácií alebo problémoch vyžadujúcich konverziu musia byť pripravené 

na okamžité použitie pred každou laparoskopickou operáciou (Obr. 40).   

 Pred incizíou, by sa mali skontrolovať tieto nástroje: 

 1. Preplachovací –sací systém (odsávačka);   

2. Elektrochirurgické generátory (monopolár, bipolár);  

3. Nádrž CO2 plná s rezervnou CO2 bombou v miestnosti, alebo okamžite dostupná v prípade        

potreby; 

4. Laparoskopická kamera s vyváženým zobrazením bielej farby a svetelný zdroj;  

5. insulfácia s kontrolovaným tokom CO2;   

6. Veresova ihla s funkčným bezpečnostným hrotom. 

 

 

Obr. 40:  Štandardný laparoskopický operačný set: sprava-laparoskopická optika, „endo-peanut“ 

paličky, laparoskopické nožnice a grasper, „Cayman“ bipolárna koagulácia s resekciou 
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8.1 Rozmiestnenie operačného tímu a zariadení 

 

Ak je počas laparoskopickej operácie použitý iba jeden monitor, je zvyčajne umiestnený za 

chrbtom pacienta (pri operáciách, keď je pacient v lumbotomickej polohe, na boku-nefrektómia, 

adrenalektómia¸ plastika obličkovej panvičky a pod.), resp. priamo oproti operatérovi. Ak sa použijú 

dva monitory, jeden (primárny) je umiestnený  oproti operatérovi a asistentovi, a druhý (sekundárny) 

oproti inštrumentárke. Väčšina laparoskopických operácií je v súčasnej dobe vykonávaných s 

operatérom a asistentom stojacim na rovnakej strane stola, s monitorom oproti nim. V prípade 

potreby druhý asistent stojí na opačnej strane stola oproti operatérovi. Sekundárny monitor potom 

môže byť umiestnený kdekoľvek v priestore, ktorý má umožniť  sledovať priebeh operácie 

inštrumentárke resp. asistujúcemu personálu (Obr. 41). Insulfátor má byť taktiež umiestnený v úrovni 

očí chirurga, aby mohol priebežne sledovať plniace intraabdominálne tlaky CO2. Svetelný zdroj, 

ovládanie kamery, a akékoľvek záznamové zariadenia by mali tiež byť uložené v rámci nosiča   

laparoskopickej veže. 

 

Obr. 41: Rozmiestnenie personálu a zariadení počas operácie 

 Odporúčané miesto pre inštrumentárku je pri konci stola (pri nohách pacienta) oproti 

operatérovi, s inštrumentárnym stolom nad nohami pacienta. Toto rozmiestnenie  uľahčuje 

komunikáciu medzi lekárom a inštrumentárkou a umožňuje  jednoduché podávanie nástrojov počas 

operácie. Káble pre monopolárne a bipolárne nástroje resp. pre odsávačku môžu prichádzať z 

opačnej strany stola ( tj. pri hlave pacienta). Ďalšie nástroje (napr. harmonický skalpel, Ligasure 

a pod.)  môžu využívať buď už existujúce, alebo improvizované vrecká z chirurgického rúškovania.  

 Pri voľbe konkrétneho rozostavenia operačných nástrojov, umiestnenia odsávačky, 

harmonického skalpela a pod. je možná individualizácia a zohľadnenie zvyklostí operatéra. Čo však 

musí byť  vždy zachované, je dostatočná voľnosť pri manipulácií s inštrumentmi, preto akékoľvek 
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obmedzenie kabelážou alebo zlým rozmiestnením inštrumentov sa musí pred začiatkom operácie 

korigovať. 

 Ak lekár bude používať viac ako jeden nožný pedál počas operácie (na bipolárnu alebo 

monopolárnu koaguláciu), je vhodné zachovať ich štandardné usporiadanie podobne ako počas 

otvorenej operácie. To uľahčí používanie správneho pedálu nohou v prípade potreby. Napríklad, 

elektrochirurgický (na bipolárnu alebo monopolárnu koaguláciu) nožný pedál sa vždy nachádza vedľa 

chirurgovej ľavej nohy, zatiaľ čo nožný pedál pre harmonický skalpel je umiestnený vedľa chirurgovej 

pravej nohy. 

 Laparoskopické inštrumenty majú svoju dĺžku a chirurgove ruky sa počas laparoskopickej 

operácie nachádzajú mimo pacientovho tela. Preto je poloha operačného stola zvyčajne výrazne 

nižšie ako počas klasickej operácie, resp. pri nižšom vzraste chirurga je vhodné použitie schodíka. To 

zaručuje pohodlnejšie umiestnenie rúk chirurga, a odľahčenie jeho ramien a trapézových svalov.  

9. Polohovanie pacienta (S. Žiaran) 
 

 Konkrétna operačná poloha pacienta sa určuje na základe zvoleného prístupu 

(transperitoneálny, retroperitoneálny), lokalizácie lézie, ktorá ma byť operovaná, resp. na základe 

známych patologických podmienok.  

 Pre štandardnú polohu na chrbte, paže by mali byť umiestnené po stranách pacienta, aby sa 

zabránilo poraneniu brachiálneho alebo lakťového nervu.  

 Trendelenburgova poloha alebo iné úpravy polohy lôžka sa môžu použiť pred operáciou, 

alebo peroperačne,  aby sa umožnilo orgánom „vypadnúť“ z operačného poľa počas operácie. Preto 

je nutné, aby bol pacient úplne pripútaný k operačnému stolu s vhodnými popruhmi, aby sa zabránilo 

pádu. 

  Ak je plánovaná  poloha na boku (Obr. 42) (tzv. lumbotomická alebo semilumbotomická 

poloha), spodná noha by mala byť ohnutá približne 45 stupňov, pričom členok a koleno by malo byť 

podložené vankúšmi alebo rúškami, aby sa zabránilo dekubitom. Horná noha je rovná. Axiálny valec 

by mal byť umiestnený v podpazuší, aby sa zabránilo zraneniu  brachiálneho plexu. Všetky miesta 

kontaktu tela pacienta s operačnou posteľou by mali byť vhodne polstrované. To je dôležité najmä pri 

dlhých operáciách alebo operáciách u obéznych pacientov, kde je zvýšené riziko poškodenia nervov 

alebo svalov, vrátane rizika rabdomyolýzy.  

 Pri polohe na chrbte alebo na boku je potrebné niekedy pacienta „zlomiť“. To umožní 

„oddialenie“ okraja hrudného koša od lopaty bedrovej kosti, čím sa zväčší priestor pre pohodlné 

umiestnenie trokárov, resp.  vnútrobrušné orgány (pečeň, slezina) po ich uvoľnení „odpadnú“ 

z operačného poľa.  
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Obr. 42: Lumbotomická poloha a „vodná skúška“ po zavedení Veresovej ihly (viď ďalej v texte)  

  

 Dezinfekcia pokožky je nutná od bradaviek až k stehnám aby bolo brucho pripravené pre 

prípadnú otvorenú operáciu (konverzia). Zvláštnu pozornosť pri dezinfekcií je potrebné venovať 

umbiliku. Pred väčšou laparoskopickou operáciou je vhodné zavedenie permanentného katétra do 

močového mechúra. Zavedenie permanentného katétra umožní derivovať moč bez nutnosti 

aktívneho močenia, ktoré býva  po operácií problematické. 

10. Základné laparoskopické operačné techniky (S. Žiaran)  

 

10.1 Zavedenie Veresovej ihly 

 

 Veresova ihla sa drží v hornej tretine medzi palcom a ukazovákom operatéra dominantnej 

ruky. Po incízií kože je možné natupo prstom alebo naostro nožnicami prejsť až brušnej fascií. 

Následne je užitočné  uchopenie a zdvíhanie (elevácia) brušnej steny (bakmi, resp. kožným stehom). 

Na našom pracovisku používame na uchopenie a eleváciu brušnej steny kožný steh, ktorý ma podľa 

našich skúseností nižšiu pravdepodobnosť tvorby podkožných hematómov po operácií ako pri použití 

Bakhausových klieští (Obr. 43). Počas zavádzania Veresovej ihly sa uplatňuje ťah elevácie brušnej 

steny a tlak Veresovej ihly ktorá prechádza jednotlivými anatomickými vrstvami brušnej steny (viď 

vyššie). Pri elevácií brušnej steny je potrebná opatrnosť, pretože to môže niekedy zväčšiť 

preperitoneálny priestor, čo môže najmä pri hrubšej tukovej vrstve viesť k „spotrebovaniu“ dĺžky 

Veresovej ihly. Tak,  ako Veresova ihla postupuje cez brušnú stenu, dve po sebe idúce anatomické 

vrstvy sú pociťované ako rezistencia: 
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a. keď  ihla prechádza najprv cez brušné fascie a následne cez  

b. pobrušnicu (peritoneum) 

 Prechod pobrušnicou je sprevádzaný počuteľným cvaknutím, tak ako sa vnútorný plášť ihly 

vysunie, aby chránil ostrý hrot ihly. 

 Následne je potrebné skontrolovať polohu ihly aspiráciou (vodná skúška) (Obr. 42). Za týmto 

účelom sa používa 20 ml injekčná striekačka obsahujúca 10 ml fyziologického roztoku, ktorá sa pripojí 

k zavedenej Veresovej ihle. Obsah striekačky sa vstriekne do brušnej dutiny, pričom by instilácia 

fyziologického roztoku by malo prebiehať hladko, bez rezistencie. Po vyprázdnení obsahu striekačky  

aspirujeme, vtedy by nemalo dochádzať k aspirácií: krvi, žlče, črevného obsahu resp. moču. V prípade 

aspirácie takého obsahu je vysoko pravdepodobné že došlo k poraneniu niektorého vnútrobrušného 

orgánu a v tomto prípade je potrebná okamžitá otvorená laparotómia a revízia obsahu brušnej 

dutiny.  

 

Obr. 43: Zavedenie Veresovej ihly a elevácia brušnej steny 

 

 Ak nedôjde k aspirácií akejkoľvek patologickej tekutiny, je možné pristúpiť k tzv. „kvapkovej 

skúške“ – t.j. aplikovať kvapku fyziologického roztoku na ústie Veresovej ihly a v prípade správneho 

intraperitoneálneho umiestnenia ihly  je možné  sledovať pokles kvapky v dôsledku nižšieho tlaku v 

brušnej dutine. V mieste zavedenia Veresovej ihly sa zavedie aj prvý (optický) trokár (port). 
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10.2 Vytvorenie pneumoperitonea 

 

 Konkrétne miesto pre zavedenie Veresovej ihly a  vytvorenie pneumoperitonea sa riadi 

druhom operácie a habitom pacienta (u obéznych pacientov je potrebná modifikácia umiestnenia 

portov, zvyčajne viac kraniálne). V prípade predpokladaných adhézií po predchádzajúcej operácií 

resp. prítomností herní, alebo jaziev po predchádzajúcich operáciách, miesto inzercie Veresovej ihly 

je potrebné prispôsobiť individuálne.  Pri voľbe konkrétneho miesta je potrebné premyslieť, ako budú 

rozmiestnené aj ostatné pracovné porty. 

 U pacientov s anamnézou brušnej operácie s predpokladanými zrastami, môžu byť zvolené 

alternatívne miesta počiatočného prístupu, tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia 

vnútrobrušných orgánov. Obyčajne sa v týchto prípadoch volí  okraj rebrového oblúka v oboch 

medioklavikulárnych líniách. Výhodou je, že pri tomto prístupe sa minimalizuje riziko  poranenia 

čreva pri zavádzaní Veresovej ihly. Tu je však potrebné myslieť na to,  aby nedošlo k poraneniu 

vnútorných orgánov (najmä pečene a sleziny), preto pri zvažovaní tohto prístupu je potrebné na 

predoperačnom CT posúdiť, či niektorý z orgánov nie je patologicky zväčšený (organomegália). 

 Po úspešnom zavedení Veresovej ihly, vodných, aspiračných a kvapkových skúškach je možné 

začať s insulfáciou (Obr. 44). Pripojením insulfátora k ústiu Veresovej ihly, je potrebné okamžité 

odčítanie vnútrobrušného tlaku. Iniciálny tlak by mal byť na displeji insuflátora menší ako 10 mm Hg, 

a mal by klesnúť, keď je brušná stena skusmo elevovaná. Zároveň sa je nutné po konzultácií 

s anesteziológom presvedčiť, že je pacient dostatočne relaxovaný. Po tomto manévri je možné 

spustiť insulfáciu CO2 pri nízkej rýchlosti 1 l / min, a následne sa okamžite skontroluje, či 

intraabdominálny tlak rýchlo nestúpne nad 10 mm Hg. Ak tlak rýchlo stúpne nad 10 mm Hg, je 

potrebné ihneď vytiahnuť Veresovu ihlu a zopakovať vyššie uvedený postup. Ak iniciálny tlak bol nižší 

ako 10 mmHg, a klesol po elevácií brušnej steny, možno zvýšiť rýchlosť insulfácie  strednou 

rýchlosťou 2 l / min,  až kým tlak nedosiahne maximálne 15 mm Hg u dospelých, alebo 6 mm Hg u 

dieťaťa mladšieho ako 6 mesiacov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 44: Insulfácia, Veresova ihla napojená na insulfátor v pozadí 
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 Nasleduje perkusia brucha, pričom by mal  byť počuteľný symetrický tympanický poklop. 

Vyšší tlak, a to až do 25 mm Hg, môže byť prechodne vytvorený počas prvotnej inzercie trokáru, ale 

mal by byť okamžite znížený na menej než 15 mm Hg, aby sa minimalizovalo riziko pre absorpciu 

plynov, embólie CO2 a hyperkapnie. Pri dlhšom udržiavaní vyššieho vnútrobrušného tlaku je okrem 

zhoršenej pľúcnej ventilácie následkom nadmerného tlaku na diafragmu, znížený venózny návrat 

tlakom na vena cava inferior. Po vytvorení pneumoperitonea sa Veresova ihla odstráni a je možné 

pristúpiť k zavedeniu prvého trokáru- tzv. video portu. 

 Insulfovaný  CO2 je relatívne chladný (cca 22 ° C), a nie je zvlhčený (49), čo môže mať za 

následok prechodnú hypotermiu pacienta a prispieva k problémom so zahmlievaním laparoskopickej 

optiky v priebehu operácie. Nám sa osvedčil pripojiť zdroj CO2 k inému trokáru ihneď po zavedení 

ostatých portov mimo prvého zavedeného video portu, kde je laparoskopická optika. 

 Počas zavádzania Veresovej ihly treba mať vždy na pamäti, že ihla môže byť umiestnená 

v preperitoneálnom  priestore, najmä vtedy, ak bola vložená v príliš veľkom uhle (a teda nie kolmo na 

os chrbtice). V tomto prípade, sa distenzia brušnej steny počas insulfácie javí ako asymetrická. Ak sa 

v tomto prípade zavedie trokár a cez neho laparoskopická optika s kamerou je možné vidieť len 

preperitoneálny tuk. V tomto prípade je potrebné otvoriť peritoneum pomocou (laparoskopických) 

nožníc a následne zaviesť trokár. Alternatívou je opakovaný pokus o správne zavedenie Veresovej ihly 

alebo použite Hassonovej otvorenej techniky (viď nižšie), prípadne použitie optického portu 

(Visiport), ktorý umožňuje priamu disekciu brušnej steny pod vizuálnou kontrolou laparoskopickej 

kamery. 

 

10.3 Zavedenie prvého trokáru (optického portu) 

 

 Voľba konkrétneho miesta pre zavedenie prvého (optického) portu, musí rešpektovať 

základné anatomické princípy ako aj lokalizáciu orgánu resp. lézie. „Tradičným“ vstupom pre 

transperitoneálny prístup je umbilikus, ktorý poskytuje viacero výhod. V tomto mieste je peritoneum 

najbližšie ku koži a preperitoneálny tuk, ktorý leží medzi linea alba a peritoneom je najtenšia, čo 

uľahčuje zavedenie Veresovej ihly a vytvorenie pneumoperitonea (viď vyššie). Nezanedbateľné je aj 

kozmetické hľadisko najmä u mladších pacientov. 

 V niektorých prípadoch však umbilikus nie je vhodný pre zavedenie Veresovej ihly a prvého 

portu, v týchto prípadoch je potrebné zvoliť iné miesto v rámci brušnej steny. 

 Postup pri zavádzaní prvého portu: Vonkajšiu časť trokáru držíme zapretú v dlani oproti 

thenaru palca, pričom ukazovák dominantnej ruky je vystretý, aby sa zabránilo nekontrolovanej 

penetrácií hrotu trokáru do brušnej dutiny. Spočiatku je vhodné držať trokár v kolmom smere 

vzhľadom na brušnú stenu. Trokár sa môže zavádzať točivým pohybom zápästia tak, aby sa predišlo 

náhlemu prechodu cez brušnú stenu a následnému poraneniu brušných orgánov. Akonáhle  trokár 

vstúpi do peritoneálnej dutiny, je možné po odstránení mandrénu trokára  počuť  zvuk plynu 

unikajúci z ventilu trokára. Po pripojení  hadičky s prívodom CO2, a nastavení  intraabdominálneho 

tlaku na maximálne 15 mm Hg je možné vložiť do portu laparoskopickú kameru s optikou. 
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 Po vložení laparoskopickej optiky nasleduje aspekcia brušnej dutiny.  Najskôr sa skontroluje, 

oblasť  pod trokárom aby bolo zrejmé, že žiadne brušné štruktúry neboli porušené  pri zavádzaní 

Veresovej ihly alebo zavádzaním trokára. Ďalej sa skontroluje, či nesteká po stene trokára smerom do 

brušnej dutiny krv, čo naznačuje porušenie cievy brušnej dutiny.  Okolo trokáru by nemalo dochádzať 

k úniku plynu. Ak k nemu dôjde, môže byť potrebné založenie tesniaceho stehu, alebo sa môže použiť 

gáza s vazelínou, ktorá môže byť ovinutá okolo spodnej časti trokáru aby sa udržiavalo 

pneumoperitoneum a zamedzilo úniku plynu. 

 Nasleduje aspekcia orgánov brušnej dutiny. Najskôr sa aspekciou vyšetrí predpokladané 

miesto lézie, potom nasledujú ostatné parechymatózne orgány. Akýkoľvek patologický vedľajší nález 

je potrebné vizuálne skontrolovať, prípadne bioptovať a zaznamenať a v prípade potreby zabezpečiť 

ďalšie vyšetrovacie a liečebné kroky.  

 

10.4 Otvorená (Hassonova) technika 

  
 Po 2-3 cm incízií kože a preparácií podkožného tkaniva až na svalovú fasciu, sa naložia dva 

fixačné stehy na fasciu transversalis, medzi mini sa fascia transversalis a sval nareže. Po uchopení 

peritonea Kocherovými kliešťami, sa peritoneum nareže pod priamou vizualizáciou a následne sa 

vstúpi do peritoneálnej dutiny. Pre kontrolu polohy čreva sa vloží prst do takto vytvoreného otvoru 

a krúživým pohybom sa skontroluje priľahlé okolie. Následne je možné zaviesť Hassonovu kanylu 

(Obr 45.). 

  

Obr. 45: Hassonova kanyla 

  

 Hassonova kanyla má mandrén s tupým hrotom, ktorá sa vkladá do otvoru v pobrušnici. 

Následne sa fasciálne stehy fixujú  okolo krídel Hassonovej kanyly a neskôr sa použijú k uzavretiu 

vytvoreného defektu. Následne možno bezpečne insulfovať peritoneálnu dutinu a po insulfácií vložiť 

optiku laparoskopu cez Hassonovu kanylu. 

 Metódy otvoreného prístupu, ako je napríklad Hassonova technika, majú výhodu väčšej 

kontroly pri  vstupe do peritoneálnej dutiny. To môže byť výhodné v situácií, keď sú predpokladané 

rozsiahle zrasty. Potenciálne nevýhody otvoreného prístupu zahŕňajú väčší rez, dlhšiu dobu prípravy, 

a možnosť úniku plynu okolo trokáru vzhľadom k väčšej veľkosti incízie. 
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10.5 Zavedenie ostatných (pracovných) trokárov 

 

Po zavedení prvého trokáru sa  vyberú vhodné miesta pre zavedenie ďalších pracovných 

trokárov, v závislosti na plánovanej operácií. Tieto trokáre sú v rôznych veľkostiach - 3, 5, 10, 11, 12 

alebo 15 mm (viď vyššie). 

 Veľmi dôležité je strategické umiestnenie portov. Umiestnenie portu príliš blízko k inému 

obmedzuje manipuláciu, sťažuje preparáciu a vedie k peroperačnému dyskomfortu. Ak sú porty 

umiestnené príliš ďaleko, vytvára sa veľký priestor medzi miestami zavedenia trokárov  na koncami 

nástrojov, čím sa  „prestreľuje“ pohyb nástrojov a precízna preparácia je sťažená.  

 Po zatemnení operačnej sály a transluminácií (presvietení) prednej brušnej steny koncom 

laparoskopickej optiky je možné zobraziť epigastrické a ďalšie cievy brušnej steny. Rozmiestenie 

trokárov by malo byť štandardne v pomyselnom triangulárnom resp. „diamantovom“ rozostavení 

(obr. 46). Stred tohto pomyselného trojuholníka tvorí laparoskopická optika (prvý port) a 

jeho ramená tvoria pracovné porty. Koncept triangulácie imituje otvorenú operáciu. Oči chirurga sú 

v strede, s tým, že chirurgove ruky s nimi  vytvárajú 45 ° uhol.  

Pracovné porty sa vždy zavádzajú pod optickou kontrolu, teda ich zavedenie sa sleduje optikou 

zavedenou cez prvý port v brušnej dutine na minimalizáciu rizika poranenia vnútrobrušných orgánov. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 46: Triangulácia operačného poľa- červená šípka- optický port, zelené šípky- pracovné (operačné) 

porty 

 

10.6 Adheziolýza 

 

 Pri aspekcií brušnej dutiny a náleze vnútrobrušných zrastov je nutná adheziolýza, ktorá 

umožňuje prístup k miestu operácie. Pokiaľ je možné, je vhodnejšie použiť „studenú (mechanickú) 

disekciu“ teda použitie laparoskopických nožníc, bez použitia elektrokauterizácie, aby sa predišlo 

termickému poškodeniu čreva. Platí zásada, že adheziolýza sa má vykonávať čo najbližšie k brušnej 

stene, nie blízko čreva.  
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10.7 Vybratie (extrakcia) orgánu a ukončenie operácie 

 

 Cez vhodný port sa zavedie extrakčné vrecko  potrebnej veľkosti do brušnej dutiny. Celý 

orgán sa vloží do vrecka zatiahne sa šnúrkou, ktorá uzavrie lúmen vaku 

 

11. Peroperačné komplikácie (S. Žiaran) 
 

 Preperitoneálny emfyzém vzniká pri nevhodnom umiestnení insulfačnej ihly 

v preperitoneálnom priestore čím sa CO2 hromadí medzi podkožným tkanivom a peritoneom 

a prejavuje sa skrotálnym emfyzémom, alebo asymetrickým rozšírením brušnej steny. V tomto 

prípade sa odporúča prerušenie operácie, zastavenie insulfácie a zopakovanie pokusu o vytvorenie 

pneumoperitonea. Alternatívou najmä pri opakovaných neúspešných pokusoch je Hassonova 

technika (viď 10.4).  

 Pneumothorax môže vzniknúť následkom poranenia diafragmy pri preparácií alebo z 

barotraumy z nadmerného insulfačného tlaku.  

 Pneumomediastinum / pneumopericardium: V prípade podozrenia na pneumomediastinum 

alebo pneumopericardium je potrebné okamžité prerušenie alebo ukončenie operácie.  

 Perikardiálna tamponáda vyžaduje perikardiocentézu. Pneumomediastinum je vážny stav, 

ktorý sa prejavuje ako dyspnoe a môže viesť ku  kardiorespiračnému zlyhaniu. Príznaky svedčiace pre 

pneumomediastinum vyžadujú okamžité ukončenie operácie. 

 Barotrauma vzniká následkom nadmerného intraperitoneálneho tlaku, vyšším než 15 – 20 

mmHg u dospelých a vyšším ako 10 - 15 mmHg u detí. Výsledkom je zníženie žilového návratu a 

srdcového plniaceho tlaku, ktorá podporuje hypotenziu. Okrem toho, barotrauma môže spôsobiť 

pneumothorax, tým, že dôjde k ruptúre alveol  dôsledku sekundárneho zvýšenia ventilačných tlakov 

pôsobiacich na diafragmu počas ventilácie v anestéze. 

 Plynová embólia je sprevádzaná kardiovaskulárny kolapsom a pľúcnym edémom. Šelest 

"mlynského kolesa" môže byť počuteľný auskultačne. V tomto prípade je nutné okamžité ukončenie 

operácie, evakuácia pneumoperitonea a spolupráca s anestéziológom resp. intezivistom. V závažných 

prípadoch je potrebná kardiopulmonálna resuscitácia.  

 Hyperkapnia: Srdcové arytmie sú bežným následkom hyperkapnie (sínusová tachykardia, 

predčasné komorové kontrakcie). Odporúča sa znížiť insulfačný tlak, oxygenoterapia a  

hyperventilácia, ako aj podanie vhodných antiarytmík. 

 Poranenie ciev prednej brušnej steny počas inzercie portov vedie ku krvácaniu pozdĺž portov 

a k tvorbe hematómov. Býva častejšia pri Hassonovej technike, ale je tiež oveľa ľahšie riešiteľná, 

pretože  rana je dostatočne otvorená a umožňuje okamžitú koaguláciu cievy resp. jej opichnutie. 

V prípade krvácania po zavedení portu po predchádzajúcom použití Veresovej ihly je vhodné počkať, 

či samotný port po zavedení svojou kompresiou nespôsobí hemostázu a  neukončí krvácanie. Ak 
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krvácanie pokračuje, je možné otvor portu rozšíriť, podobne ako pri Hassonovej technike 

a lokalizovať miesto krvácania s následnou koaguláciou alebo opichom. Alternatívou je zavedenie 

Keithovej ihly cez brušnú stenu v blízkosti portu a pomocou grasperu intraabdominálne ihlu 

vypichnúť tak, aby sa zachytila celá brušná stena v mieste predpokladaného porušenia cievy s  

následnou sutúrou.   

 Cievne poranenia: Rozhodnutie o tom, či pri poranení cievy pokračovať vo výkone, alebo 

výkon konvertovať závisí od viacerých faktorov. V prvom rade je podstatné zistiť a správne zhodnotiť, 

či je možné krvácanie zastaviť laparoskopicky- naložením klipu, nono- alebo bipolárnou koaguláciou, 

resp. intrakorporálnou sutúrou. Správnemu rozhodnutiu výrazne napomáha skúsenosť chirurga. Vo 

všeobecnosti platí, že poranenie väčších ciev (najmä v. cava, aorta), vyžaduje konverziu, vzhľadom na 

veľkú stratu krvi za krátky čas a následné riziko hypovolemického šoku. Aj počas konverzie je 

potrebné konať rozvážne a účelne, pretože otvorenie brušnej dutiny a lokalizovanie zdroja krvácania 

si vyžaduje čas a skúsenosť.  

 Pokiaľ dôjde k významnému krvácaniu, je potrebné, aby operatér zostal v pokoji. Asistent 

držiaci kameru by mal automaticky cúvnuť, aby nedošlo k znečisteniu kamery krvou, ktorá znemožní 

vizualizáciu tejto náhlej situácie. Očistením optiky a jej opätovným zavedením sa stráca čas, pričom 

množstvo krvi intraabdominálne pribúda, čo výrazne zhoršuje vyhliadky na skorú a presnú 

identifikáciu miesta krvácania. Tlak pneumoperitonea sa môže prechodne zvýšiť na 20 až 30 mmHg. 

Trakciou tkaniva sa snažíme pomôcť identifikovať a minimalizovať miesto krvácania. Odsávaním 

a irigáciou (preplachovaním) je potrebné čo najskôr identifikovať zdroj a presné miesto krvácania. Ak 

je pacient tlakovo a pulzovo stabilný, a strata krvi nie je významná (potrebné skontrolovať 

v odsávačke), vzniká časový priestor na preparáciu a presnú lokalizáciu miesta krvácania.  

 Použitie vstrebateľných hemostatických látok (Tachoseal, Surgicel) môže byť riešením pre 

mierne, zvyčajne venózne krvácanie. V týchto prípadoch je nutné zvážiť zavedenie ďalšieho portu.  

 Ak bola porušená artéria, je vidieť pulzujúci únik krvi. Arteriálne krvácanie má tú výhodu, že 

ho zvyčajne možno pomerne rýchlo a ľahko lokalizovať a kompresiou získať čas na prípravu klipu, 

koagulácie resp. stehu.   

 Ak bola porušená véna, prechodne zvýšený vnútrobrušný tlak môže poskytnúť dočasnú  

tamponádu (to platí aj pre vena cava inferior). Venózne krvácanie je nepríjemné v tom, že býva 

difúzne a často pomerne intenzívne, preto sa ťažko lokalizuje. Ak sa  podarí odhaliť zdroj krvácania, je 

možné  použiť elektrokauter, naložiť klip, alebo steh. 

 Ak sa zistí porušenie  veľkej cievy, alebo v prípade, že krvácanie sa javí ako ťažko 

kontrolovateľné laparoskopicky, je nutné urobiť konverziu a následne zabezpečiť hemostázu. 

 Neskoré rozpoznanie nutnosti konverzie je vážnou chybou, ktorá môže ohroziť život pacienta. 

 Termické poškodenie orgánov vzniká najčastejšie následkom elektrokoagulácie. Pri  

transperitoneálnom prístupe a získavaní prístupu k retroperitoneálne uloženým orgánom sa 

dostávajú operačné inštrumenty do blízkeho kontaktu s črevom resp. ostatnými orgánmi. Väčšina 

prípadov poškodenia čreva počas laparoskopickej operácie vzniká v dôsledku jeho tepelného 

poškodenia počas hemostázy. Tepelné poškodenie hrubého alebo tenkého čreva môže mať 

devastačné následky a prejavuje sa pestrým klinickým obrazom v pooperačnom priebehu- ileus, 

hnačka, vracanie, bolesti brucha, leukopénia, leukocytóza, sepsa (50).   
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 Poškodenie čreva počas operácie často prehliadne, a niekedy ho nie je ani možné spozorovať, 

pričom podcenenie príznakov v pooperačnom priebehu môže viesť k perforácií čreva so vznikom 

(sterkorálnej) peritonitídy, sepsy až MODS. Preto po vzniku príznakov akútneho brucha v skorom 

pooperačnom období je nutné CT vyšetrenie, spolupráca s chirurgom a operačná revízia.  
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II. Špeciálna časť 

1. Laparoskopická ligácia (plastika) varikokély (S. Žiaran) 
 

 Varikokéla (VCC) je abnormálne rozšírenie resp. tortuozita vnútorných spermatických vén 

plexus pampiniformis. Predstavuje najčastejšiu chirurgicky korigovateľnú príčinu infertility u mužov 

(Obr. 47) 

 

  

Obr. 47: VCC pri pohľade cez skrótum a v skrotálnej dutine 

 

 Patofyziológia: Ľavostranná VCC tvorí 78-93% prípadov (51). Niektoré anatomické danosti 

prispievajú k predominancií ľavostrannej varikokély.  Ľavá testikulárna véna je 8-10 cm dlhšia ako 

pravá. Prebieha vertikálne a ústi do ľavej renálnej vény v pravom uhle, zatiaľ čo pravá testikulárna 

véna ústi šikmo do vena cava inferior. Ľavá renálna véna tak pôsobí ako hydrostatický valec naplnený 

krvou. Vyšší hydrostatický tlak vedie k vyššej incidencií dilatácie venózneho plexu v ľavej testikulárnej 

véne. Patofyziológia vzniku VCC však závisí aj od ďalších faktorov (52). 

 Pri vyšetrovaní pacienta s varikokélou treba vždy myslieť aj na patologické procesy v 

retroperitoneu, ktoré môžu obmedzovať tok krvi v testikulárnych vénach. Ide najmä o 

retroperitoneálne tumory (napr. lymfadenopatia pri nádoroch semenníkov) alebo o nádory obličiek, v 

horšom prípade aj s trombom v renálnej véne.  

 Diagnostika: Základom diagnostiky varikokély je dôkladné fyzikálne vyšerenie. Anamnestické 

údaje – bolestivosť semenníkov, infertilita, ďalej palpačné vyšetrenie –hmatné rozšírené vény plexus 

pampiniformis (zvýrazňujúce sa v stoji) a napokon sonografického nálezu – varikozity v oblasti plexus 

pampiniformis. 
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 Indikácie:  Hoci VCC predstavuje riziko infertility u niektorých jedincov, jej vplyv na úspešné 

počatie je už menej zrejmý, pretože asi 85% mužov s VCC splodili potomkov (53). Inými indikáciami 

(okrem porúch spermiogramu) pre chirurgickú korekciu VCC môže byť bolesť a dyskomfort. 

 Kritéria pre laparoskopickú ligáciu VCC  v porovnaní s otvorenou ligáciou varikokély neboli 

jasne definované. Výkon si vyžaduje celkovú anestézu a transperitoneálny prístup. Pri tejto vysokej 

ligácií spermatických vén, pooperačná bolesť nie je významne znížená, a čas rekonvalescencie je 

podobný ako pri otvorenej ligácií. Táto operácia však nie je veľmi technicky náročná a je ideálna pre 

začiatočníkov urologickej laparoskopií. 

 Poloha pacienta operačný prístup: Celková anestéza, poloha na chrbte, prípadne ľavá strana 

tela mierne vyvýšená, mierna Treledeburgova poloha. 

 Pozície trokárov a rezy: 11 mm optický port sa zavedie v mieste incízie na dolnej kurvatúre 

umbiliku,  ďalší pracovný port (11-12 mm) sa zavedie 1 až 3 cm kaudálne a 7-10 cm laterálne vpravo 

(pararektálne)   kontralaterálne k varikokéle, a druhý pracovný 5 mm port v podobnej pozícií na 

opačnej strane. Operatér stojí na strane opačnej ako varikokéla, ktorá má byť ligovaná (Obr. 48). 

 

 

Obr. 48: Pozície trokárov pri plastike VCC  

 

 Operačný postup: Princípom operácie je dokonalá preparácia spermatických vén, ich 

podviazanie a prerušenie. 

 Po vstupe do brušnej dutiny a aspekcií orgánov je potrebné určiť vnútorný anulus inguinalis 

prostredníctvom sledovania vas deferens distálne až k jeho priebehu so semenovodom. Potom ako 

sa colon sigmoideum retrahuje  mediálne, pri  kompresií miešku, pozorovať plnenie spermatickej žily. 

Je dôležité identifikovať polohu a priebeh iliackej artérie a vény, ktorých poranenie spôsobí masívne 

krvácanie. V mieste priebehu gonadálnej vény sa nastrihne peritoneum laparoskopickými nožnicami 

a následne sa tupou preparáciou (použitím odsávačky, resp. „tyčinky“) detailne preparuje semenný 
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povrazec, v ktorom sa nachádza testikulárna artéria, lymfatické cievy a rozšírená testikulárna 

véna/vény.  Identifikácia a izolácia gonadálnej tepny je nevyhnutná,  aby nedošlo k jej poškodeniu 

alebo prerušeniu. Podobne je potrebná detailná  a trpezlivá preparácia, aby sa neporušili lymfatické 

cievy. Ich porušenie môže viesť k lymfostáze, ktorá sa prejaví hydrokélou.  

 Kombináciou použitia grasperu a tupou preparáciou s použitím odsávačky alebo „paličky“ je 

možné identifikovať dilatované spermatické vény (zvyčajne dve až štyri).  Reaktívny vazospazmus 

počas preparácie môže identifikáciu tepny sťažiť, avšak  môže byť eliminovaný aplikáciou lidokaínu 

prostredníctvom odsávačky. Po dokonalej preparácií (keď je véna resp. vény úplne voľná, bez 

akejkoľvek sprievodnej cievy) sa aplikujú minimálne dva titánové alebo polymérové klipy, jeden 

proximálne a druhý distálne na každú dokonale izolovanú a vypreparovanú vénu.  Následne sa 

klipovaná cieva preruší nožnicami. Alternatívou je prerušenie cievy Ligasurom alebo harmonickým 

skalpelom. Drobné cievy je možné ošetriť bipolárnou koaguláciou, ktorá však musí byť 

superselektívna, aby sa neporušili lymfatické cievy a a. testicularis. Nasleduje kontrola hemostázy, 

a sutúra prerušeného peritonea a otvorov po portoch.  

2. Laparoskopické operácie na obličke a nadobličke (S. Žiaran, B. Trebatický) 
 

Ako je popísané vyššie, laparoskopický prístup k obličke môže byť retroperitoneálny alebo 

transperitoneálny. Vzhľadom na častejšie využitie transperitoneálneho prístupu pri laparoskopických 

operáciách obličky, sa v nasledovných kapitolách budeme zaoberať transperitoneálnym prístupom. 

 

2.1 Laparoskopická marsupializácia cysty obličky (S. Žiaran, B. Trebatický) 

 

 Patofyziológia: Cysty obličiek sú najčastejšou benígnou léziou obličiek. Predstavujú viac ako 

70% asymptomatických obličkových lézií. Môžu byť solitárne alebo viacpočetné,  jednostranné alebo 

obojstranné, ich výskyt stúpa s vekom (54). 

 Etiológia cýst sa dáva do súvisu s podobným patofyziologickým mechanizmom 

ako polycystická choroba obličiek. 

 Polycystická choroba obličiek je autozomálne dominantná choroba spojená so stratou génov 

PKD1 a/alebo PKD2 (polycystíny).  Polycystín-1 a polycystín-2 tvoria komplex, ktorý predstavuje 

dôležitý iónový (kalciový) kanál v obličke. Jeho porušenie vedie k tvorbe cýst v dôsledku dysregulácie 

a dysfunkcie primárnych renálnych riasiniek (cilií). Samotná funkcia primárnych renálnych cilií nie je 

úplne objasnená, avšak je známe, že sú čiastočne zodpovedné za normálny vývoj obličiek (55).  Či sú 

tieto genetické zmeny, respektíve ich dôsledky podkladom aj pre vznik  sporadických benígnych 

obličkových cýst zostáva nejasné. Avšak množstvo  fenotypových a genetických zmien zistených v 

obličkách u pacientov s familiárnym výskytom  cystických syndrómov obličiek boli zistené aj pri 

sporadických benígnych (simplexných) cystách obličiek (56,57). 

 Cystické ochorenia obličiek sú však aj faktorom predispozície malignity. Dokázaná je asociácia 

medzi cystami obličiek a renocelulárnym karcinómom, keď pri cystických ochoreniach obličiek je 1.7x 

vyššie riziko vzniku karcinómu. Renocelulárny karcinóm asociovaný s ADPKD (adult polycystic kidney 
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disease) sa vyskytuje u pacientov v mladšom veku (okolo 45 rokov), často s bilaterálnym a 

multifokálnym výskytom a veľakrát s nálezom sarkomatoidnej dediferneciácie. U pacientov s 

chronickou obličkovou chorobou liečených hemodialýzou výskyt cýst obličiek súvisí s dĺžkou 

dialyzačnej liečby. Pri zaradení do dialyzačného programu má cysticky zmenené obličky 20% 

pacienov, po 4 rokoch ich počet stupa na 60-80% a po 8 rokoch dialýzy až 90% pacientov má nález 

cystických zmien na obličkách (58) (Obr. 49). 

 

Obr. 49: Cysticky zmenená zlyhaná afunkčná oblička pacienta v chr. hemodialyzačnom programe – 

indikácia k laparoskopickej nefrektómii boli cysty kategŕie IIF. Histologický nález papilárny RCC pT1 

 

 Na posúdenie rizika výskytu karcinómu v cystách obličiek sa zaviedla tzv. Bosniakova 

klasifikácia (59). 

I. Jednoduchá benígna cysta s veľmi tenkou stenou, ktorá neobsahuje septá, kalcifikáty ani solídnu 
zložku. Má denzitu vody a nesýti sa kontrastnou látkou (malignita <1%) 

II. Benígna cysta, môže obsahovať niekoľko veľmi tenkých sept. V stene a septách sa môžu vyskytovať 
jemné kalcifikáty. Uniformné denzné lézie <3cm ostro ohraničené nesýtiace sa kontrastnou látkou 
(malignita 1-3%) 

II F. Cysty obsahujú viac tenkých sept. Septá a stena sa môže jemne sýtiť kontrastnou látkou. Cysta 
môže obsahovat kalcifikáty, ktoré môžu byť nodulárne a denzné, ale nesýtia sa kontrastnou látkou. 
Nie sú prítomné žiadne tkanivové štruktúry, ktoré by sa vysycovali kontrastnou látkou Intrarenálna 
dobre ohraničená nevysycujúca sa denzná lézia >3cm (malignita 5-15%)  

III. Neurčité cystické masy s hrubou nepravidelnou stenou a septami, ktoré vysycujú kontrastnú látku 
(malignita 40-60%) 

IV. Jasne malígne cystické lézie s mäkkotkanivovovou, kontrastnú látku vysycujúcou komponentou 
(malignita 100%) 

 Väčšina jednoduchých alebo nekomplexných cýst nevyžaduje žiadne klinické sledovanie 

(follow-up) alebo liečbu (60. Zriedkavo môžu benígne simplexné cysty obličiek narásť do takej 

veľkosti, že môžu spôsobovať bolesť, útlak okolitých orgánov alebo inú symptomatológiu, vrátane 

hypertenzie (61, 62). Symptómy môžu byť vyvolané aj krvácaním do cysty alebo v dôsledku 
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spontánnej alebo traumatickej ruptúry cysty (63,64,65). Práve symptomatické a simplexné cysty so 

sporadickým výskytom sú indikáciou k laparoskopickej marsupializácií cysty. 

 Diagnostika cystických lézii obličiek je založená na sonografickom vyšetrenií v prípade 

podozrenia z prítomnosti sept alebo kalcifikátov (komplexné cysty) je indikované CT vyšetrenie. Pri 

nejednoznačnej charakteristike cýst obličiek je indikovaná MRI. 

 Poloha pacienta a operačný prístup: V celkovej anestézii, pacientovi sa zavedie  

permanentný katéter,  lumbotomická poloha, pacient je mierne „zalomený“.  Strana, na ktorej je 

postihnutá oblička smeruje dohora (Obr. 50). 

 

Obr. 50: Lumbotomická poloha a „zalomenie“ pacienta 

 Pozície trokárov a rezy: 3 trokáre- 5-mm, 11 resp. 12-mm, a 11 resp. 12-mm.  Po zavedení 

Veresovej  ihly cez pupok a insulfácií brušnej dutiny, sa zavedie  11 resp. 12 mm trokár cez pupok 

(optický port). Pod vizuálnou kontrolou sa zavedie 5 mm trokár kaudálne pod  processus xiphoideus 

medzi pupkom a  processus xiphoideus . Druhý 11 resp. 12 mm trokár sa zavedie laterálne od m. 

rectus abdominis. Tieto dva trokáre slúžia ako pracovné (operačné) trokáre. Alternatívne je možné 

(najmä pri obéznych pacientoch) zaviesť prvý trokár 5 cm laterálne a kraniálne od pupka (optický 

port), 5 mm pracovný port pod rebrový oblúk a 11 resp. 12 mm trokár približne v polovici spojnice 

medzi pupkom a crista iliaca anterior superior. Tým získame ideálne "diamantové" rozloženie 

trokárov, teda ideálnu trianguláciu. 

 Operačný postup: Princípom operácie je lokalizácia a preparácia cysty, odstránenie jej obalov 

a odoslanie vzoriek na histopatologické vyšetrenie. 

 Po vstupe do brušnej dutiny a aspekcií orgánov v 5 mm pracovnom trokári s použitím 

grasperu  uchopíme závesy peritonea. V druhom pracovnom porte použitím nožníc s monopolárnou 

koaguláciou uvoľňujeme peritoneálne závesy hrubého čreva resp. adhézií, aby sme si zabezpečili 

prístup do retroperitonea. V závislosti od strany na ktorej sa cysta nachádza, je potrebná disekcia 

frenokolického, lienorenálneho a splenokolického  ligamenta (vľavo) resp.  hepatokolické závesy 

(vpravo) pozdĺž Toldtovej línie.  Ideálna je v tomto kroku kombinácia ostrej (nožnicami) a tupej 

disekcie (napr. odsávačkou) a prípadné použitie elektrokauterizácie (pri drobnom krvácaní). Pri 

použití elektrokauterizácie v blízkosti hrubého čreva je nutná opatrnosť, v dôsledku tepelného šírenia 

a možného poškodenia steny čreva s vážnymi následkami (viď kapitola 11 všeobecná časť).   Vpravo 

je niekedy potrebná aj disekcia hepatorenálnych ligament, resp. závesov pečene (v závislosti od 

polohy a veľkosti cysty), aby sa umožnila mobilizácia a retrakcia (odklopenie) pečene.  Následkom 
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lumbotomickej polohy po disekcií peritoneálnych závesov hrubé črevo „odpadne“ mediálne 

z operačného poľa a tým sa zabezpečí prístup do retroperitonea. Ak pokračuje preparácia 

v anatomických vrstvách, je viditeľná Gerotova fascia.  Po jej otvorení a pokračujúcej preparácií býva 

v tejto fáze operácie  zvyčajne dobre viditeľná cysta, ktorá sa vyklenuje nad parenchým obličky  

a máva modrastý nádych. Po vizuálnej inšpekcií cysty nasleduje nastrihnutie steny cysty (Obr. 51) 

a následná aspirácia jej obsahu. Ak je pochybnosť o dignite resp. obsahu cysty je vhodné aspirovať 

obsah cysty pred jej incíziou a odoslať obsah na cytologické vyšetrenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 51: Marsupializácia cysty obličky vpravo, a: vena renalis, b: hepar, c: ureter, d: colon ascendes 

 Po aspirácií obsahu cysty nasleduje excízia steny cysty laparoskopickými nožnicami. Stena 

cysty sa následne uloží do extrakčného vrecka a odošle na histopatologické vyšetrenie. Nasleduje 

vizuálna revízia bázy cysty a prípadný odber vzoriek pomocou laparoskopických klieští. Prípadné 

krvácanie sa ošetrí monopolárnou koaguláciou. Ak je podozrenie, že bol pri resekcií (marsupializácií) 

cysty porušený dutý systém, je potrebné retrográdne zaviesť ureterálny katéter a cez neho 

podať metylénovú modrú.   V prípade úniku farbiacej látky je nutné dutý systém obličky zašiť 

intrakorporálnym laparoskopickým stehom a po operácií zaviesť ureterálny stent, ktorý zabezpečí 

deriváciu moču do močového mechúra.  

 Nasleduje kontrola krvácania, počas tejto fázy operácie je vhodné na niekoľko minút znížiť 

intraabdominálny tlak na 6-8 mmHg na odhalenie venózneho krvácania.  

 Ak sa krvácanie nespozoruje, zavedie sa drén do blízkosti resekovanej cysty a oblička sa 

prekryje hrubým črevom tak, že sa mesocolon zošije so zbytkom zadného listu peritonea, čím sa 

oblička „retroperitonealizuje“.  Nasleduje extrakcia trokárov a vizuálna kontrola otvorov po trokároch 

na zistenie krvácania po otvoroch z portov a sutúra otvorov po portoch. 
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2.2 Laparoskopická plastika hydronefrózy (laparoskopická pyeloplastika Anderson- 

Hynes) (S. Žiaran) 

 

 Patofyziológia a etiológia:  Hydronefróza je rozšírenie dutého systému obličky (kalichov) 

a močovodu, ktoré vzniká nahromadením (stázou) moču nad prekážkou pri poruche pasáže moču, 

alebo pri chronickom refluxe moču z močového mechúra.  

 Obštrukcia močových ciest môže vzniknúť počas vývoja plodu, detstve, alebo v dospelosti. 

Príčina obštrukcie môže byť vrodená (kongenitálna) alebo získaná, benígna alebo malígna. Závažnosť 

následkov obštrukcie je ovplyvnená rozsahom alebo stupňom obštrukcie (čiastočná alebo úplná, 

jednostranná alebo bilaterálna), jej trvania (akútna alebo chronická), východiskovému stavu obličiek, 

a prítomnosť iných  faktorov, ako napr. infekcia močových ciest. To v konečnom dôsledku môže viesť 

k trvalému poškodeniu obličiek, resp. chronickému zlyhaniu obličiek. 

 Príčin obštrukcie močového traktu je veľké množstvo, ale vo vzťahu k laparoskopickej korekcií 

hornej časti močových ciest (laparoskopickej pyeloplastike) sú príčiny a indikácie k laparoskopickej 

pyeloplastike tieto: 

- zúženie pyeloureterálneho prechodu (vrodené, získané); 

- obštrukcia ureteru odstupujúcou anomálnou artériu. 

 Diagnostika: Hydronefróza sa zvyčajne zistí sonografickým vyšetrením, ktoré ukáže rozšírený 

dutý system obličky, dilatáciu kalichov a pri dlhotrvajúcej obštrukcii aj redukciu hrúbky funkčného 

parenchýmu obličky (Obr. 52). Hydronefrózu je potrebné odlíšiť od ampulárneho typu panvičky, kedy 

je priestrannejší iba dutý systém obličky ale kalichy nie sú dilatované. Tento stav nevyžaduje 

operačnú liečbu. Nasleduje CT vyšetrenie, pozastávajúce z CT urografie a CT angiografie. CT urografia 

dáva obraz o stupni dilatácie odvodného močového systému a CT angiografia ukáže prípadné 

aberantné cievne zásobenie obličky s tlakom ciev na pyeloureterálny prechod. Nález aberantného 

cievneho zásobenia obličky ovplyvňuje operačný postup pri chirurgickej korekcii hydronefrózy. 

Samotné CT vyšetrenie môže vysvetliť sekundárnu príčinu hydronefrózy (napríklad útlak močovodu 

tumorom zvonka alebo tumor močovodu).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 52: USG obraz hydronefrotickej obličky, a: obličková panvička 
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 Pred samotným výkonom je vhodné vyšetriť funkciu obličiek pomocou dynamickej 

scintrigrafie, na presné percentuálne určenie podielu glomerulárnej filtrácie postihnutej obličky. 

V prípade jej výraznej hypofunkcie, je potrebné zvážiť indikáciu laparoskopickej pyeloplastiky 

a v prípade symptómov (bolesť, infekcie), navrhnúť nefrektómiu.  

 Poloha pacienta a operačný prístup: V celkovej anestézii, pacientovi sa zavedie  

permanentný katéter,  lumbotomická poloha (Obr. 50).  Strana, na ktorej je postihnutá oblička 

smeruje dohora. 

 Pozície trokárov a rezy: 3 trokáre- 5-mm, 11 resp. 12-mm, a 11 resp. 12-mm.  Po zavedení 

Veresovej  ihly cez pupok a insulfácií brušnej dutiny, sa zavedie  11 resp. 12 mm trokár cez pupok 

(optický port). Pod vizuálnou kontrolou sa zavedie 5 mm trokár pod  processus xiphoideus medzi 

pupkom a  processus xiphoideus . Druhý, 11 resp. 12 mm trokár sa zavedie tiež v strednej čiare, teda 

kraniálne do symfýzy.  Podobne ako pri ostatných laparoskopických  operáciách, je potrebné 

dodržiavať minimálne 8 cm rozostupy medzi trokármi.   

 Operačný postup: Princípom operácie je preparácia pyeloureterálneho spojenia, identifikácia 

príčiny obštrukcie, resekcia zúženého  miesta alebo resekcia v mieste aberantnej cievy, zavedenie 

stentu, rekonštrukcia pyelouretrálneho spojenia.  

 Pred samotným laparoskopickým výkonom na niektorých pracoviskách sa zavedie ureterálny 

stent, čím sa ušetrí čas a zjednoduší sa zavedenie stentu, ktorý sa inak musí zaviesť antegrádne po 

disekcií ureteropelvického spojenia. Nevýhodou je, že zavedený stent „zavadzia“ pri intrakorporálnej 

sutúre močovodu a panvičky. 

 Po vstupe do brušnej dutiny a aspekcií orgánov brušnej dutiny kombináciou ostrej a tupej 

preparácie spolu s trakciou preparovaného tkaniva  grasperom a nožnicami s monopolárnou 

koaguláciou sa preruší nástenné peritoneum,  uvoľnia sa závesy hrubého čreva resp. adhézií, aby sa 

zabezpečil prístup do retroperitonea.  Prerušením prípadných zrastov, kolických ligament sa odklopí 

hrubé črevo v potrebnom rozsahu tak, aby sa dala identifikovať (rozšírenú) obličkovú panvičku, 

miesto prekážky (cieva, resp. pyeloureterálnu junkciu) a priebeh močovodu. Pri preparácií treba mať 

napamäti, že preparácia močovodu a jeho mobilizácia je potrebná len v nevyhnutnej miere, aby sa 

nepoškodilo periureterálne cievne zásobenie. 

 Po preparácií ureteru a identifikácií obštrukcie (križujúca cieva, zúženie) nasleduje 

cirkumferentná disekcia panvičky nad prekážkou. Ak bol pred operáciou zavedený stent, ten sa po 

incízií panvičky z nej dislokuje, aby sa umožnila kompletná disekcia.  

 Ak je príčinou obštrukcie križujúca cieva, obnovenie kontinuity horných močových ciest bude 

prebiehať anteriórne (pred) prebiehajúcou cievou. Ak je príčinou zúženie pyeloureterálnej junkcie, 

pokračujeme aj v resekcií časti močovodu tesne pod viditeľným zúžením.  Zresekovanú zúženú časť 

močovodu resp. panvičky extrahujeme pomocou klieští resp. graspera cez príslušný port na 

histopatologické vyšetrenie. 

 Nasleduje rekonštrukcia a obnovenie kontinuity močových ciest. Pred ďalšou preparáciou sa 

nám osvedčila aplikácia „fixačného“ stehu, ktorý sa zavedie zvonku cez brušnú stenu resp. trokár, 

zafixuje sa s ním distálna časť zresekovanej panvičky a steh sa vyvlečie opäť extrakorporálne cez 

brušnú stenu, o ktorú sa aj tento steh zafixuje. Alternatívou je spojenie konca nastrihnutého 

močovodu s prislúchajúcim okrajom panvičky stehom, ktorý sa spoji Hemo-Lok-om a konce tohto 
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stehu môžu byť asistentom pridržiavané počas sútury. Tento postup si vyžaduje pridanie ďalšieho 5 

mm portu pre asistenta (Obr. 53). 

 

Obr. 53: Princíp plastiky Anderson-Hynes (popis viď v texte) 

 

 Po fixácií panvičky močovodu fixačným stehom nasleduje nastrihnutie močovodu na 

laterálnej strane (spatulizácia), čím sa získa viac plochy sliznice močovodu pre anastomózu 

s panvičkou. 

 Sutúra panvičky a močovodu sa začína sutúrou ich zadnej steny jednotlivými resp. 

pokračujúcim stehom.  Panvička a jej okraje sa môžu upraviť- zresekovať podľa potreby, ak sú 

priveľmi dilatované. Počas sutúry je potrebné dbať na to, aby sa uzly naložených stehov viazali mimo 

močového traktu, teda na strane serózy močovodu resp. panvičky  

 Pred uzavretím sutúry a obnovou kontinuity močových ciest sa ureterálny stent zavedie späť  

do panvičky, alebo ak nebol pred operáciou stent zavedený, je ho potrebne zaviesť cez jeden 

z portov. Následne je vhodné verifikovať správnu polohu stentu pred ukončením operácie 

prostredníctvom cystoskopie alebo skiaskopie. 

 Po uzavretí sutúry a obnovení kontinuity močových ciest je potrebné zaviesť drén a obličku 

retroperitonealizovať (viď 2.1 Laparoskopická marsupializácia cysty). Nasleduje kontrola krvácania 

a sutúra otvorov z portov. 

 Pooperačný manažment:  Permanentný katéter sa zvyčajne odstraňuje na 1. pooperačný 

deň. Drén (ak sa nedokáže prítomnosť moču v drénovanom obsahu) sa zvyčajne odstraňuje na 2-3 

pooperačný deň. Ureterálny stent sa odstraňuje 4-6 týždňov po operácií. 

 

2.3 Laparoskopická (radikálna) nefrektómia (transperitoneálna) (S. Žiaran, B. 

Trebatický) 

 

 Najčastejšou indikáciou pre laparoskopickú radikálnu nefrektómiu je nádor obličky. 
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 Epidemiológia a etiológia:  Karcinóm z renálnych buniek (RCC) je najčastejším zhubným 

nádorom obličiek. Tvorí približne 2-3% všetkých karcinómov, pričom najvyššia  incidencia RCC je  

v západných krajinách (66).  V EÚ bolo v roku 2012 zdiagnostikovaných približne 84.400  prípadov 

RCC a zaznamenaných 34.700 prípadov úmrtí  súvisiacich s RCC (67).  

 RCC zahŕňa rôzne typy tumorov so špecifickými histopatologickými a genetickými 

vlastnosťami (68).  RCC je častejší  u mužov  než u žien (v pomere 1,5: 1), najvyšší výskyt bol zistený u 

pacientov vo veku 60-70 rokov. Aj keď jednoznačná príčina vzniku ochorenia nie je doteraz známa, na 

vzniku ochorenia sa podieľajú faktory súvisiace so životným štýlom, ako je fajčenie, obezita a užívanie 

antihypertenzív (69,70).  

 V dôsledku zvýšenia miery detekcie nádorov pomocou zobrazovacích vyšetrení, ako je USG, 

CT, resp. NMR sa zvyšuje množstvo náhodné detegovaných tumorov. Tieto tumory sú zvyčajne 

menšej veľkosti a nižšieho TNM štádia (incidentalómy) (69, 70). Zvýšením miery náhodnej detekcie 

RCC sa mortalita na RCC od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia stabilizovala, so 

sklonom k poklesu (73). 

 RCC zahŕňajú široké spektrum histopatologických tipov.  Existujú tri hlavné typy RCC: 

svetlobunkový RCC, papilárny RCC - typ I a II a chromofóbny RCC (74,75). 

 Svetlobunkový (konvenčný) renálny karcinóm (ccRCC): Je to najčastejší typ, vyskytuje sa až v 

83% prípadov. Má horšiu prognózu ako pRCC a chRCC. Častým nálezom býva strata chromozómu 3p a 

mutácia von Hippel-Lindau génu na chromozóme 3p25.  Vychádza z buniek proximálnych tubulov. Je 

to dobre ohraničený tumor zlatožltej farby bez kapsuly. Často nachádzame hemorágie a nekrózy 

(Obr. 54). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 61: Svetlobunkový renálny karcinóm 
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 Papilárny renálny karcinóm (pRCC): Druhým najčastejší typom RCC vyskytujúcim sa v 11% 

prípadov je papilárny renálny karcinóm (pRCC). Rozoznávame 3 subtypy, pRCC 1, pRCC 2 a 

onkocytický typ. Častým nálezom je trizómia chromozómov 7 a 17 a strata chromozómu Y.  Má lepšiu 

prognózu ako ccRCC, ale v prípade prítomnosti masívnych nekróz v tumore je vysoké riziko 

spontánnej ruptúry tumoru so vznikom retroperitoneálneho krvácania. Papilárny renálny karcinóm 

vychádza z buniek proximálnych tubulov, v histologickom obraze sú prítomné početné papilárne 

štruktúry. Je to dobre ohraničený tumor s pseudokapsulou, žltej alebo hnedej farby, jemnej 

štruktúry. 

 Chromofóbny renálny karcinóm (chRCC): Chromofóbny renálny karcinóm (chRCC) sa 

vyskytuje v 4% prípadov. Typické genetické zmeny pre chRCC sú strata chromozómov 2, 10, 13, 17 

a 21. Má relatívne dobrú prognózu, rizikom je však možnosť transformácie na sarkomatoidný variant, 

čo nastáva v 10% prípadov. Vychádza z vmedzerených buniek, v histologickom obraze nachádzame 

variabilnú veľkosť a počet bunkových jadier. Je to bledý, relatívne homogénny, dobre ohraničený 

tumor bez pseudokapsuly. 

 Symptomatológia a diagnostika:  Väčšina RCC je až do neskorších štádií ochorenia 

asymptomatická (76).  V súčasnosti je viac ako 50% RCC detegovaných náhodne počas neinvazívneho 

zobrazovacieho vyšetrenia indikovaného z iného dôvodu. Triáda symptómov: bolesť v boku (bruchu), 

makroskopická hematúria, a hmatateľná abdominálna rezistencia sa v súčasnosti vyskytuje 

výnimočne (77,78). Najčastejšie sú nádory obličiek diagnostikované prostredníctvom USG brucha, CT  

alebo  NMR vyšetrením indikovaným z iných dôvodov (79). 

 Poloha pacienta a operačný prístup: V celkovej anestézii, pacientovi sa zavedie  

permanentný katéter,  lumbotomická poloha.  Strana, na ktorej je postihnutá oblička smeruje 

dohora. Operačný stôl sa v driekovej oblasti „zlomí“ tak, aby hrudník a panva pacienta oddialili 

a získal sa dodatočný operačný priestor v brušnej oblasti (Obr. 62). 

 Pozície trokárov a rezy: Počet trokárov závisí od strany, ktorá má byť operovaná. Ak je 

operovaná oblička vpravo, používame o jeden trokár naviac - pre eleváciu a fixáciu pečene (Obr. 63). 

 

Obr: 62: Poloha a umiestnenie optického a pracovných portov pri laparoskopickej nefrektómií vľavo 
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 Princípom operácie je preparácia obličky spolu s jej obalmi, prerušenie močovodu, detailná 

preparácia ciev obličkového hilu, podviazanie (klipovanie) renálnej artérie, následne renálnej vény, 

ich prerušenie a odstránenie obličky aj s obalmi. 

 Laparoskopická nefrektómia vpravo: 5 trokárov- 2x 5 mm, 2x 11 resp. 12 mm, 1x 15 mm.  Po 

zavedení Veresovej  ihly cez pupok (pri obezite viac laterálne a kraniálne, teda k okraju m. rectus 

abdominis) a insulfácií brušnej dutiny na maximálne 14 mmHg, sa zavedie  11 resp. 12 mm trokár cez 

pupok (optický port). Pod vizuálnou kontrolou sa zavedie 11 resp. 12 mm trokár v medioklavikulárnej 

čiare asi jeden prst pod rebrovým oblúkom.  Následne pod vizuálnou kontrolou sa zavedie 15 mm 

trokár približne v laterálnej tretine spojnice umbiliku a spina iliaca anterior superior. 5 mm trokár sa 

zavedie tesne pod processus xiphoideus a bude slúžiť pre eleváciu a fixáciu pečene po jej uvoľnení. 

Ďalší 5 mm port sa zavedie v strednej axilárnej čiare približne na úrovni pupka a tento bude slúžiť na 

fixáciu a eleváciu močovodu, neskôr na eleváciu obličky pri preparácií hilu obličky. Podobne ako pri 

ostatných laparoskopických  operáciách, je potrebné dodržiavať minimálne 8 cm rozostupy medzi 

trokármi. 

 

 

Obr. 63: Porty pri laparoskopickej nefrektómií vpravo v lumbotomickej polohe-a: optický port nad 

horným okrajom umbiliku (u obéznych pacientov sa optický port často zavádza mierne kraniálne 

a laterálne- pararektálne, b: pod proc. xiphoideus 5 mm port na retrakciu pečene, c: subchondrálne 

11 resp. 12 mm pracovný port, d: kaudálne 15 mm pracovný port na extrakciu orgánu, e: laterálne 5 

mm port na fixáciu a uchytenie močovodu 

 Operačný postup: Po vstupe do brušnej dutiny a aspekcií orgánov, kombináciou ostrej 

a tupej preparácie spolu s trakciou preparovaného tkaniva  grasperom a nožnicami s monopolárnou 

koaguláciou sa uvoľnia závesy hrubého čreva- colon ascendens resp. adhézií, nožnicami sa nastrihne 

nástenné peritoneum, aby sa zabezpečil prístup do retroperitonea.  Prerušením prípadných zrastov 

a ligament sa odklopí hrubé črevo v potrebnom rozsahu mediálne tak, aby kaudálne dal identifikovať 

m. psoas major, prípadne iliacké cievy, močovod a gonadálnu vénu. Kraniálne sa odpreparuje colon 

ascendens až po flexura hepatica a lig. triangulare. Následne je potrebné uvoľniť pečeň, aby sa mohla 

elevovať a aby sa získal prístup k hornému pólu obličky.  Po uvoľnení kaudálneho okraja pečene 

(niekedy je potrebné aj uvoľniť žlčník) sa cez port zavedený pod processus xiphoideus v epigastriu 

a b 

c 
d 

e 



 71 

zavedie 5 mm grasper s aretáciou, ktorý sa vloží pod uvoľnený spodný okraj pečene, pečeň sa 

prostredníctvom graspera elevuje a zafixuje o brušnú stenu pod bránicou.  

 Po odklopení céka mediálne sa pokračuje v preparácií močovodu, na ktorý sa naložia klipy 

a medzi nimi sa močovod preruší. Do 5 mm portu  v strednej axilárnej čiare sa zavedie ďalší  5mm 

grasper s aretáciou, do ktorého  sa zachytáva proximálny koniec močovodu. Pozdĺž močovodu sa 

pokračuje v preparácií kraniálne. V tejto fáze je možné vidieť aj vena cava inferior, ak preparácia 

prebieha dostatočne mediálne. Postup operácie prebieha kraniálne, kde sa nachádza duodénum, 

ktoré sa opatrne preparuje z povrchu Gerotovej fascie prekrývajúcej obličku (tzv. Kocherov manéver), 

smerom kaudálne, čím sa odhalí horný okraj v. cava inferior (VCI). 

 Jemnou preparáciou pozdĺž predného povrchu VCI, možno bezpečne identifikovať vstup vena 

renalis l. dx do VCI a nad ňou vstup suprarenálnej vény.  V prípade, že nadoblička sa odstraňuje en-

bloc s obličkou, nadobličkovú vénu možno prerušiť pomocou LigaSure, resp. iným bipolárnym 

zariadením (Cayman), alebo ju prerušiť  potom, ako sa na ňu naložia tri 5 mm klipy Hem-o-lok, pričom 

treba dbať na to, aby boli dva klipy na centrálnom (mediálnom) konci pahýľu prerušenej vény. 

 Na prednej ploche VCI a trochu kaudálnejšie ako je vena renalis l. dx, je vstup pravej 

gonadálnej vény. Gonadálna véna nemusí byť prerušená v prípade, že nebráni pri následnej 

preparácií renálneho hilu. Ak je pri preparácií potrebné gonadálnu vénu prerušiť, postup je rovnaký 

ako pri prerušení nadobličkovej vény. Je dôležité neporaniť resp. nevytrhnúť gonadálnu vénu v 

mieste vstupu do VCI, pretože táto komplikácia vedie k výraznému krvácaniu a nezriedka konverzií 

laparoskopickej operácie na otvorenú. 

 Po preparácií resp. prerušení vén nad a pod vénou renalis l.dx je možné pristúpiť k disekcií 

renálneho hilu.  

 Je potrebné poznamenať, že zatiaľ čo renálna véna je zvyčajne dobre viditeľná a je ľahko 

prístupná k tupej disekcií, renálna artéria je zavzatá do silnej vrstvy lymfatického a tukového tkaniva, 

ktorá vyžaduje ostrú disekciu pred tým, než je úplne odhalená. Naviac, pri transperitoneálnom 

prístupe je zvyčajne renálna artéria "skrytá" za širokou vénou a preto je horšie prístupná k preparácií. 

 Pri prednom prístupe, vena cava inferior je vypreparovaná a vstup a priebeh renálnej vény je 

dokonale vypreparovaný. Pravá renálna artéria zvyčajne prebieha priamo spoza vénu, alebo o niečo 

nižšie ako renálna véna a za jemného ťahu pomocou gumičky alebo „peanut“ paličky možno 

odtiahnuť vénu, čím sa získa prístup k renálnej artérií, ako sa vynára zozadu spoza VCI. 

 Akonáhle je renálna artéria a véna dokonale vypreparovaná a žiadna štruktúra ani tkanivo 

nebráni naloženiu klipov, resp. vaskulárneho staplera, môže sa pristúpiť k disekcií hilových ciev (Obr. 

64). 

 Z onkologického princípu, sa ako prvá uzavrie a disekuje renána artéria. Pred naložením 

klipov (Hem-o-lok Teleflex Medical), je potrebné sa presvedčiť, že vypreparovaná dĺžka cievy je 

dostatočná na to, aby sa na ňu mohli aplikovať 3 klipy (dva centrálne a jeden periférne) a medzi nimi 

dostatok miesta, na pohodlné prerušenie cievy nožnicami. 

 Po uzavretí a prerušení artérie nasleduje aplikácia klipov na vénu, podobným spôsobom ako 

na artériu (dva centrálne, jeden periférne) aj jej prerušenie. Ak je predtým uzavretá artéria renalis, 

a nie je prítomná akcesórna artéria, véna by sa mala pred aplikáciou klipov a disekciou vyprázdniť.  
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 Inou možnosťou je uzavretie a disekcia artérie pomocou staplera. Pomocou 

endovaskulárneho staplera je možné uzavriet a následne oddeliť (disekovať) artériu a následne vénu. 

Ajkeď sa odporúča disekcia artérií a vény osobitne, viacerí autori považujú disekciu hilu (artériu aj 

vénu naraz, "en block") za bezpečnú. Pri aplikácii staplera, sme zistili že je vhodné, najprv uzavrieť 

branže staplera a potom počkať cca 10 sekúnd pred samotnou disekciou; teoreticky to umožňuje 

úplné stlačenie zachytených tkanív a prípadne lepšie rozmiestnenie svoriek. 

 

Obr. 64: Izolovaný renálny hilus 

 

 Po prerušení hilových štruktúr sa skontroluje prípadné krvácanie. Ak je hemostáza dokonalá, 

môže sa pokračovať v prerušení ostatných tkanív a závesov obličky, kombináciu trakcie a disekcie, 

s použitím monopolárnej alebo bipolárnej koagulácie.  

 Pri preparácií horného pólu obličky je potrebné dbať na to, aby sa pri preparácií nepoškodila 

pečeň a nadoblička. Po kompletnom uvoľnení obličky sa môže pristúpiť k jej extrakcií pomocou 

extrakčného vrecka, ktoré sa zavedie pomocou 15 mm portu. 

 Laparoskopická nefrektómia vľavo: 4 trokáre- 1x 5-mm, 2x 11 resp. 12-mm, 1x 15-mm, 

rozmiestnenie portov zrkadlové ako na pravej strane, ale jeden 5 mm port sa pod processus 

xiphoideus nezavedie, keďže nie je potrebné elevovať pečeň.  

 Operačný postup: Po zavedení portov (viď vyššie), a aspekcií orgánov brušnej dutiny sa 

preparácia začína kompletnou mobilizáciou colon descendens pozdĺž Toldtovej línie, kombináciou 

trakcie, tupej a ostrej preparácie.  Princípom je prerušenie nástenného peritonea, kaudálne až po 

iliacké cievy, kraniálne po splenokolické a splenorenálne ligamentum a kompletné odklopenie colon 

descendens mediálne (smerom k aorte), čím sa dostávame do retroperitonea. Dôležitá je 

identifikácia anatomických vrstiev, postupnou preparáciu sa takto identifikuje vonkajšia vrstvu 

Gerotovej fascie, kaudálne m. psoas major, na ňom priebeh močovodu a gonadálnej vény. Rozlíšenie 

močovodu a gonadálnej vény a ureteru môže byť problematické najmä pri väčšom množstve 

retroperitoneálneho tuku, je však dôležité, pretože močovod po jeho prerušení bude slúžiť na fixáciu 
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a eleváciu celej obličky použitím 5 mm portu v strednej axilárnej čiare (viď operačný postup pri 

pravostrannej nefrektómií).  Prípadná trakcia a manipulácia gonadálnej vény vľavo, môže viesť k jej 

vytrhnutiu z renálnej vény a masívnemu krvácaniu. 

 Akonáhle je ureter identifikovaný, preruší sa a zafixuje ako pri nefrektomií vpravo. 

Preparáciou a sledovaním priebehu ľavej gonadálnej vény sa dostaneme až ľavej renálnej véne a tým 

aj obličkovému k hilu.  

 Kraniálne pri prerušení splenokolického a splenorenálneho ligamenta, slezina „odpadne“ 

mediálne a kraniálne (gravitáciou). V tejto fáze je nevyhnutné identifikovať caudu pankreasu, aby 

nedošlo k jej poškodeniu. Medzi Gerotovou fasciou a chvostom pankreasu je avaskulárna vrstva, 

ktorá je ideálna pre bezpečnú orientáciu a preparáciu tak, aby sa nepoškodil pankreas a zároveň sa 

identifikovala kraniálna plocha Gerotovej fascie. 

 Pri preparácií horného pólu obličky treba mať napamäti, že ľavá suprarenálna véna je 

pomerne silná a ústí priamo do renálnej vény. Preto je nutná jej jemná preparácia a prerušenie 

pomocou Ligasure resp. Cayman, alebo po naložení Hem-o-Lok.   

 Ostatná preparácia a extrakcia obličky prebieha rovnako ako vpravo. 

 

2.4 Laparoskopická adrenalektómia (transperitoneálna) (S. Žiaran) 

 

 Najčastejšou indikáciou pre laparoskopickú adrenalektómiu sú zhubné a nezhubné novotvary 

nadobličky.  

Indikácie pre laparoskopickú adrenalektómiu (80) : 

- primárny aldosteronizmus; 

- Cushingov syndróm; 

- feochromocytóm; 

- adenóm nadobličky; 

- myelolipóm; 

- nadobličkové cysty; 

- metastatický tumor; 

- adrenokortikálny karcinóm; 

- neuroblastóm; 

- incidentalóm.  
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 V súčasnosti je laparoskopická adrenalektómia „zlatým štandardom“ pre extirpáciu 

nadobličkových neoplázií.  

 Epidemiológia, etiológia a symptomatológia: Nadoblička sa skladá z dvoch anatomicky, 

funkčne a vývojovo odlišných častí: kôry a drene. Na tieto dve časti je pre jednoduchosť vhodné 

nazerať ako na dva orgány. Kôra má endokrinnú, dreň neurokrinnú funkciu (81). 

 Kôra nadobličiek sa skladá z troch zón: zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. 

 Zona glomerulosa je vonkajšia oblasť kôry nadobličiek a je jediná oblasť nadobličiek, kde sa 

nachádza enzým aldosteronsyntáza (CYP11B2). Bunky tejto zóny sú jediným zdrojom aldosterónu- 

primárneho ľudského mineralokortikoidu (82). Aldosterón reguluje metabolizmus elektrolytov 

stimuláciou epiteliálnych buniek distálneho nefrónu reabsorpciou Na + a Cl-, a zároveň exkréciou H + 

a K +. Aj keď má hladina aldosterónu výrazný efekt na celkovú koncentráciu sodíkových iónov, 

koncentrácia Na  + sa nemení, zatiaľ čo reabsorpcia sodíka je sprevádzaná spätným vychytávaním 

voľnej vody. Preto aldosterón primárne ovplyvňuje celkový objem extracelulárnej tekutiny a nie 

koncentráciu sodíka.  Hladina aldosterónu je primárne regulovaná angiotenzínom II cez renín-

angiotenzín-aldosterónový systém (RAAS) ale aj priamo, a to sérovými hladinami draslíka. Nárast 

hladiny adrenokortikotropínu (ACTH), môže tiež zvýšiť sekréciu aldosterónu, ale toto je oveľa menej 

účinný stimul, ako ten popísaný vyššie (83). Z tohto dôvodu je zona glomerulosa jedinou oblasťou 

kôry nadobličiek, ktorá nepodlieha atrofií pri zlyhaní hypofýzy (84). 

 Connov syndróm: je podľa opisu objaviteľa Dr. Conna primárny hyperaldosteronizmus 

sprevádzaný hypertenziou a hypokalémiou (85). Prevalencia primárneho hyperaldosteronizmu sa 

pohybuje od 5% do 13%  u pacientov s hypertenziou (86). Primárny hyperaldosteronizmus, je 

charakterizovaný tým, že zvýšená sekrécia aldosterónu je nezávislá na RAAS. Tento nález je v 

kontraste s pacientami so sekundárnym hyperaldosteronizmom, kde zvýšené hladiny renínu vedú k 

zvýšenej sekrécií aldosterónu (pre bližší popis viď učebnice patofyziológie). Hlavnými klinickými 

nálezmi je hypertenzia, hypokalémia sprevádzaná cefaleou, polydypsiou, svalovou slabosťou a pod.   

 Zona fasciculata je miestom tvorby glukokortikoidov v dôsledku prítomnosti enzýmov 17a-

hydroxylázy, 21-hydroxylázy a 11β-hydroxylázy (83). Kortizol je primárny glukokortikoid a jeho 

sekrécia je pod prísnou kontrolou ACTH. Kortizol a ACTH sú súčasťou klasického hormonálneho 

spätnoväzobného systému, ktorý sa zahŕňa hypotalamus, hypofýzu a nadobličky. Glukokortikoidy sú 

pre život nevyhnutné a modulujú komplexné fyziologických cesty, ktoré zahŕňajú metabolizmus, 

imunitu, udržanie intravaskulárneho objemu, reguláciu krvného tlaku a komplexnú moduláciu 

centrálneho nervového systému s významným vplyvom na náladu, spánok a zrejme aj na pamäť (83). 

Najdôležitejším klinickým prejavom nadprodukcie glukokortikoidov je Cushingov syndróm. 

 Cushingov syndróm: je definovaný ako hypekortizolizmus v dôsledku nadmernej produkcie 

glukokortikoidov  kôrou nadobličky (87). Cushingov syndróm je zriedkavý a postihuje 2 až 5 pacientov 

z milióna ročne (88). Príčiny Cushingovho syndrómu možno rozdeliť do troch hlavných skupín: 

- exogénne; 

- od ACTH závislé;  

- od ACTH nezávislé. 
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 Exogénny Cushingov syndróm je dôsledkom jatrogénneho podávania glukokortikoidov. Od 

ACTH závislý Cushingov syndróm vzniká zo zvýšenej sérovej hladiny kortikotropínu v dôsledku 

patológie, ktorá nesúvisí so zona fasciculata nadobličiek a tvorí až 85% prípadov endogénneho 

Cushingovho syndrómu.  

 Od ACTH nezávislý hyperkortizolizmus, je výsledkom neregulovanej nadmernej tvorby 

glukokortikoidov v zona fasciculata nadobličiek, a je relatívne vzácna (89). Z hľadiska urologickej 

laparoskopie je významný tretí typ- od ACTH nezávislý, nakoľko nadprodukcia glukokortikoidov 

prebieha v nadobličke, následkom tumoru, alebo následkom ACTH-nezávislej makronodulárnej 

adrenálnej hyperplázie (90).  

 Klasickými nešpecifickými klinickými príznakmi Cushingovho syndrómu sú centrálna obezita, 

mesiačikovitá tvár, proximálna svalová slabosť, tvorba hematómov, psychické zmeny (depresie, 

psychózy) a brušné strie (88). V laboratórnom náleze je dyslipidémia, hyperglykémia s inzulínovou 

rezistenciou,  hypertenzia resp.  metabolický syndróm. 

 Zona reticularis: Zona reticularis je najvnútornejšia časť kôry nadobličiek. Prítomnosť 17α-

hydroxylázy a 17,20-lyázy vedie k tvorbe dehydroepiandrosterónu (DHEA), jeho sulfátu (DHEA-S) a 

androsténdiónu. Adrenálna  sekrécia androgénov je zrejme pod kontrolou ACTH, a podobne ako 

kortizol, vykazuje cirkadiánny rytmus (83). DHEA, DHEA-S a poruchy ich sekrécie sú klinicky najmenej 

významné, avšak farmakologická manipulácia nadobličkových androgénov je dôležitá pri liečbe 

pokročilého karcinómu prostaty. Okrem toho, poruchy pri tvorbe týchto hormónov v priebehu 

intrauterínneho vývoja sú zodpovedné za kongenitálnu adrenálnu hyperpláziu (91). 

 Dreň nadobličiek: Dreň nadobličky sa skladá z chromafinných buniek pochádzajúcich z 

neurálnej lišty. Tieto chromafinné bunky sú inervované priamo presynaptickými sympatickými 

vláknami, ktoré prechádzajú do nadobličky zo sympatických reťazcov. Sekrécia neuroaktívnych 

katecholamínov dreňou nadobličky je teda pod kontrolou sympatika (92).  

 Feochromocytóm je nádor z buniek drene nadobličky produkujúcich katecholamíny. Každý 

rok sa feochromocytóm diagnostikuje približne u 1 až 2 zo 100 000 ľudí (93). Odhaduje sa, že 

feochromocytóm je príčinou približne 0,5% prípadov novozistenej hypertenzie (94). Približne 1% až 

25% feochromocytómov sa nachádza mimo nadobličiek. Tieto extra-adrenálne feochromocytómy sa 

nazývajú paragangliómy, pretože vznikajú z paraganglií, siete tkanív neurálnej lišty, ktoré produkujú 

chromafín. Paragangliómy anatomicky kopírujú sympatické a parasympatické gangliá (95). 

Chromafinné telieska, ktoré ležia medzi bifurkáciou aorty a koreňom a. mesenterica inf. sú známe 

ako "Zuckerkandlov orgán" a sú častým miestom výskytu paragangliómov (96). 

 Bunky drene nadobličiek a teda adrenálnych feochromocytómov majú enzým 

fenylethanolamín-N-metyltransferázu (PNMT), ktorý im umožňuje syntetizovať epinefrín 

z norepinefrínu (97). Feochromocytómy sa líšia svojou enzymatickou výbavou a vo svojej schopnosti 

tvoriť katecholamíny v sekrečných vezikuloch každého nádoru. Preto existuje veľká variabilita v 

množstve a pomere katecholamínov sekretovaných feochromocytómami (98). Tieto rozdiely 

v sekrécii noradrenalínu, adrenalínu, norepinefrínu, epinefrínu a dopamínu vysvetľujú heterogenitu 

klinického správania feochromocytómov. Napríklad pacienti so zriedkavými nádormi, ktoré primárne 

vylučujú epinefrín (zvyčajne obmedzené na výskyt nadobličiek alebo z orgánu Zuckerkandl), majú 
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tendenciu pociťovať synkopálne alebo hypotenzívne epizódy v dôsledku vazodilatačného účinku 

epinefrínu prostredníctvom receptora β2, zatiaľ čo pacienti s nádormi, ktoré sekretujú norepinefrín 

(napr. pacienti s von Hippel-Lindauovým syndrómom [VHL]) sa prejavujú  hypertenziou a potením, 

vzhľadom na afinitu norepinefrínu k  a-adrenoreceptoru a vazokonstrikcií (99), teda typickými 

záchvatovými príznakmi feochromocytómu. Pri nadmernej sekrécií noradrenalínu je tendencia skôr 

k perzistentnej hypertenzií, zatiaľ čo pri nadprodukcií adrenalínu vzniká skôr paroxyzmálna 

hypertenzia. Klinický obraz dopĺňa cefalea, potenie, tras, strach zo smrti, hyperkinetická cirkulácia, 

palpitácie, flush syndróm (100). 

 Cievy nadobličky: Arteriálne zásobenie nadobličiek pochádza z troch zdrojov- vetvy z dolnej 

frenickej artérie zásobujú nadobličku kraniálne, zatiaľ čo stredné vetvy pochádzajú priamo z aorty. 

Ďalšie arteriálne vetvy pochádzajú z ipsilaterálnej renálnej artérie. Žilová drenáž je rozdielna na 

každej strane, aj keď obe nadobličky sú dominantne drénované jednou vénou, ktorá prebieha 

anteromediálne. Na ľavej strane sa silná v. suprarenalis l. sin. vlieva do kraniálneho okraja ľavej 

obličkovej vény. Na pravej strane vstupuje véna suprarenalis l.dx. do vena cava inf.  priamo jej  

posterolaterálnej strane. Lymfatická drenáž nadobličiek sleduje priebeh týchto vén a ústí do para-

aortálnych lymfatických uzlín (93). (Obr. 65). 

 

 

Obr. 65: Nadobličky, anatomické vzťahy a cievne zásobenie- a: hepar, b: slezina, c: vena cava inferior, 

d: aorta, e: nadobličky 

 Poloha pacienta a operačný prístup: V celkovej anestézii, pacientovi sa zavedie  

permanentný katéter,  lumbotomická poloha.  Strana, na ktorej je postihnutá nadoblička smeruje 

dohora. Operačný stôl sa v driekovej oblasti „zlomí“ tak, aby hrudník a panva pacienta oddialili 

a získal sa dodatočný operačný priestor v brušnej oblasti. 

 Pozície trokárov a rezy: Pri adrenalektómií  vpravo aj vľavo sa používaju 4 trokáre, ktoré sú 

rozmiestnené cca 1 centimeter pod ľavým resp. pravým rebrovým oblúkom, pričom prvý (optický) 11 

alebo 12 mm trokár sa zavedie v medioklavikulárnej čiare na zodpovedajúcej strane. Ďalší pracovný 

a 
b 

c 

d 

e 

e 
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port sa zavedie pod rebrový oblúk pararektálne, ďalší v prednej axilárnej čiare, a štvrtý port (pre 

retraktor) pod processus xiphoideus (0br. 66). 

 

Obr. 66: Rozmiestnenie portov pre laparoskopickú adrenalektómiu vpravo 

 

 Laparoskopická adrenalektómia vľavo   

 Operačný postup: Po insulfácií brušnej dutiny a rozmiestnení štyroch trokárov pozdĺž ľavého 

rebrového oblúka a aspekcií orgánov brušnej dutiny sa nareže peritoneum pozdĺž Toldtovej línie  

a mediálne sa mobilizuje colon descendens. Splenorenálne a splenokolické ligamentá sa oddelia. 

Preparácia pokračuje uvoľnením okolitých závesov sleziny aj kraniálne. V mnohých prípadoch môže 

slezina dostatočne "vypadnúť" z operačného poľa bez toho, aby sa disekcia musela rozšíriť nad 

slezinu. Po preparácií závesov sleziny a jej mobilizácií mediálne sa objaví chvost pankreasu. Tento 

postup umožní vizualizáciu nadobličky a okolitého tuku. Potom je možné pokračovať resekciou 

kraniálnej časti nadobličkového tuku pozdĺž bránice. Pri preparácií je nutné postupovať opatrne, 

pretože v tejto oblasti sa nachádza nie príliš silná véna suprarenalis sup. Po jej preparácií nasleduje 

disekcia pomocou bipolárnej disekcie alebo harmonického skalpelu. Následne je možné pokračovať 

smerom k hornému pólu obličky a prerušiť tukové tkanivo medzi horným pólom obličky a 

nadobličkou, čo umožní retrakciu obličky kaudálne. Preparácia pokračuje mediálne smerom k 

renálnej véne, kde sa nachádza silná ľavá suprarenálna véna. Po preparácií suprarenálnej vény sa 

naložia dva nevstrebateľné klipy na proximálnu stranu a jeden klip na distálnu stranu vény. Následne 

sa nadobličková véna medzi klipmi preruší. Po kompletnom uvoľnení nadobličky a okolitého tuku sa 

vloží do extrakčného vrecka a po kontrole operačného poľa sa vzorku extrahuje. 

 V niektorých prípadoch je možné začať s mediálnou resekciou nadobličky a identifikáciou 

ľavej renálnej a suprarenálnej vény  (najmä u chudých pacientov). Skorá ligácia a prerušenie 

nadobličkovej vény vľavo sa neodporúča, pre kongesciu nadobličky, ktorá sťažuje následné 

histopatologické vyšetrenie. Pri operácií feochromocytómu skorá ligácia nadobličkovej vény môže 

u hemodynamicky nestabilného pacienta spôsobiť náhly pokles tlaku krvi, preto je v spolupráci 

s anesteziológom vhodné operačný postup skonzultovať a pacienta náležite pripraviť (inhibítory alfa 

a beta adrenergných receptov) a prípadne dohodnúť preklad na KAIM ihneď po adrenalektómií. Toto 

platí najmä pre ľavostrannú adrenalektómiu.   
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 Laparoskopická adrenalektómia vpravo 

 Operačný postup: Po zavedení trokárov popod rebrový oblúk, asistent pomocou retraktora 

(po uvoľnení závesov pečene- hepatokolické ligamentum, lig. triangulare hepatis  a potom vertikálne 

smerom k VCI) retrahuje pečeň, alebo sa popod pečeň zavedie grasper s aretáciou a zafixuje sa 

o brušnú stenu (ako pri pravostrannej nefrektómií). Po uvoľnení pečene aj následkom gravitácie sa 

otvorí operačné pole čím sa môže objaviť aj VCI. V tejto fáze môže byť v operačnom poli viditeľné 

duodenum, ktoré uvoľníme kombináciou tupej a ostrej disekcie. 

Po otvorení hepatokolického ligamenta a peritonea vertikálne pozdĺž VCI disekujeme tuk okolo 

nadobličky na horných a bočných okrajoch nadobličky pozdĺž diafragmy. Ak je horný pól nadobličiek 

impaktovaný alebo silne prirastený k dolnej ploche pečene, v tejto fáze operácie nie je nutné 

pokračovať v disekcií horného pólu nadobličky. Namiesto toho operácia pokračuje v disekcií 

laterálneho okraja nadobličiek a disekcia horného pólu nadobličky sa ponechá až nakoniec.  Po 

prerušení drobných zadných nadobličkových ciev pomocou bipolárnej koagulácie alebo 

harmonického skalpela je možné vidieť m. quadratus lumborum a m. psoas major. Takto 

mobilizovanú nadobličku je možné nadvihnúť a tým uľahčiť disekciu. Postupne sa pokračuje smerom 

k vena cava inf., kde sa nachádza nadobličková véna. Po jej preparácií a izolácií sa naložia proximálne 

dva nevstrebateľné polymérové klipy a laterálne jeden klip. Medzi nimi sa véna preruší. Potom 

možno pristúpiť k disekcií horného pólu nadobličky. Ak sa používa bipolárna koagulácia alebo 

harmonický skalpel, je možné pri opatrnej preparácií pokračovať a prerušiť aj vénu suprarenalis 

superior. V opačnom prípade je nutné pokračovať v opatrnej preparácií a po naložení klipov 

obvyklým spôsobom je možné cievu prerušiť a dokončiť preparáciu. Po kompletnom uvoľnení 

nadobličky sa vloží do extrakčného vrecka a nadoblička sa extrahuje. 
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