
Indikace a kontraindikace  
miniinvazivních plicních  

resekcí 

Prim. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D. 

 

Oddělení hrudní chirurgie  

Thomayerovy nemocnice 



Hans Christian 
 Jacobaeus 

 

 

29. 5. 1879 – 29. 10. 1937 

Internista 

1910  laparoskopie 

1910  torakoskopie 

1911  užití cystoskopie při 
vyšetřování serózní dutiny 

1916  profesor Karolinska 
Institutu ve Stockholmu 

1925  člen výboru pro 
udělování Nobelovy ceny 



Historie 

1585  Tulio Caesare Aranzi soustředí sluneční světlo 
procházející baňkou s vodou do nosní dutiny. Je první, 
který použil světelný zdroj pro endoskopické vyšetření 

  
1706  termín "trokar," je odvozen z trochartor troise-
quarts, tří-dílný přístroj skládající se z perforátoru 
uzavřeného v kovové kanyle a zaváděné kovové trubičky 



Samuel Gordon  
Francis R. Cruise    1865 



Philipp Bozzini 

 
1806 vyrábí 

hliníkovou trubku k 
vizualizaci 
urogenitálního 
traktu 

Trubice je osvětlena 
svíčkami a 
vybavena zrcadly 
pro odraz obrazu a 
světla 

Bozziniho vynález, 
"Kouzelná lucerna 
v lidském těle," je 
ve své době  
zesměšňován. 



Antoine Jean 
Desormeaux  

 

1853 nejprve začal 
Bozziniho "Lichtleiter" 
běžně používat k 
vyšetření nemocných. Je 
považován za "otce 
endoskopie". 
 

1867 používá otevřenou 
trubku k vyšetření 
urogenitálního traktu, 
kombinuje alkohol a 
terpentýn, aby získal 
jasnější plamen a 
světelný paprsek byl 
silnější. 

 



Carl Philipp Adolf 
Konrad Kußmaul  

 

 

1822 –1902 

 

1868 provedl první 
esofagogastroskopii u 
profesionálního polykače 
mečů.  

 
První popsal: 
- dyslexii 
- polyarteritis nodosa 
- progresivní bulbární  
paralýzu 
- mesenteriální embolii 
- výplach žaludku 
- esofagogastroskopii 



1869 Pantaleoni používal                              
upravený cystoskop ke                        
kauterizaci patologie dělohy  

- tím provedl první                              
diagnostickou a                                 
léčebnou hysteroskopii 

 

1901 Dimitri Ott (gynekolog v Petrohradu) 
nosil na hlavě zrcadla, aby mohl odrážet 
světlo 

- touto technikou prováděl vyšetření plodu 
po nářezu ve fornixu dělohy 



1901 Georg Kelling (v Berlíně ) 

 

- provedl první experimentální laparoskopii  

- Kelling zavedl cystoskop do dutiny břišní u psa, 
kterou předtím insufloval atmosferickým vzduchem  

- Kelling také používal filtrovaný vzduch k vytvoření 
pneumoperitonea s cílem stavět takto 
intraabdominální krvácení (mimoděl.těh., krvácející 
vředy, pankreatitida) – to se nesetkalo s kladnou 
odezvou 

- navrhl vysokotlakou insuflaci do dutiny břišní, 
techniku nazval "vzduchová tamponáda" 



Georg Kelling  
7. 7. 1866 - 14. 2. 1945 



Bertram M. Bernheim 

1911  

- provedl první 
laparoskopickou operaci 
(použil proktoskop a k 
osvětlení běžné světlo) 

- postup pojmenoval 
organoskopie 

 



 

1918 O. Goetze 

- vyvinul jehlu pro automatické 
zavedení pneumoperitonea  

 

 

1920 Zollikofer (Švýcarsko)  

- objevil výhody plynu CO2 pro 
použití k insuflaci (oproti 
filtrovanému okolnímu vzduchu 
nebo dusíku) 



Heinz Kalk  

1929 německý 
gastroenterolog 

vyvinul systém se 
135°čočkou a  duální 
trokarový přístup 

-použil laparoskopii jako 
diagnostickou metodu pro 
vyšetření jater a žlučníku  

 

1939 publikoval své 
zkušenosti s 2000 
biopsiemi jater v lokální 
anestezii bez úmrtí 
 



John C. Ruddock 
1934  Americký lékař 
- popsal laparoskopii jako 
mnohem lepší vyšetřovací 
diagnostickou metodu než 
laparotomii  
- používal přístroj pro 
diagnostickou laparoskopii, 
který měl vestavěné kleště s 
elektrokoagulační schopností 
 
- v červenci 1944 se stal 
vedoucím nemocnice 
námořnictva 
 

- ve své první poválečné 
publikaci (1949) představil 
soubor se statistickými daty  
1,500 pacientů z celkového 
počtu 2,500 provedených 
peritoneoskopií 



Janos Veress  

1938 Maďarský lékař  
 
-vyvinul speciálně 
zkonstruovanou 
pružinovou jehlu 
-nepodporoval použití 
jeho jehly pro 
laparoskopické účely 
- používal jehlu pro 
zavedení 
pneumotoraxu 
- Veressova jehla je 
dnes nejdůležitějším 
nástrojem pro 
vytvoření pneumo-
peritonea 



 

 

1936 Boesch ve Švýcarsku  

- první laparoskopické sterilizace vejcovodů 

 

1944 Raoul Palmer, Paříž  

- provedl gynekologické vyšetření s použitím laparoskopie a 
uložil pacienta do Trendelenburgovy pozice (vzduch tak 
mohl naplnit pánev)  

- zdůraznil také význam kontinuální monitorace 
intraabdominálního tlaku během laparoskopického výkonu 

 

1953 Professor Hopkins 

- vytvořil rigidní systém s optikou, čímž způsobil 
revoluci ve videoskopické chirurgii 



Kurt Karl Stephan Semm 

1960 vynalezl automatický insuflátor 

Jeho zkušenosti byly publikovány 1966  

 

1966 představil automatický insuflační 
přístroj schopný monitorovat nitrobřišní tlak  

 

1977 poprvé byla demostrována šicí 
technika endoloopem v laparoskopii 

 

1983 poprvé provedena laparoskopická 
appendektomie 

 



1972 H.Coutnay Clarke  

provedl poprvé laparoskopickou techniku šití pro 
zastavení krvácení 

 

1973 Gaylord D. Alexander 

rozvinul techniky bezpečné anestezie jak lokální tak 
celkové vhodné pro laparoskopii 

 

1977 Henk de Kok  

provedl první laparoskopicky 

asistovanou appendektomii 



Laparoskopická cholecystektomie 

Erich Mühe  1985 

 

Phillipe Mouret  1987 

 



Harry Reich 

1988 provedl laparoskopickou 
lymfadenektomii v léčbě 
ovariálního karcinomu 

 

1989 popsal první 
laparoskopickou hysterektomii s 
použitím bipolární pinzety 

 

Později použil svorky a nakonec 
představil suturu pro 
laparoskopickou hysterektomii 



1990 Bailey a Zucker v USA  

- Popularizovali laparoskopickou trunkální a 
superselektivní vagotomii 

 

1994 bylo vytvořeno robotické rameno pro 
držení teleskopu s cílem zajistit větší bezpečnost a 
nahrazení potřeby kvalifikovaného kameramana 

 

1996 První živé televizní vysílání laparoskopické 
chirurgie na dálku přes internet  



VATS - Video-assisted 
thoracoscopic surgery  

 Biopsie ke stanovení diagnózy plicní, pleurální či 
mediastinální patologie 

 Dekortikace pro empyém  

 Pleurodeza pro spontánní či recidivující 
pneumothorax 

 Klínovité resekce plicních lézí 

 Hrudní sympatektomie a splanchniektomie 

 Operace pro brániční hernie či paralýzu 

 VATS lobektomie s mediastinální 
lymfadenektomií pro BCa 



VATS lobektomie 

 
1991 

Giancarlo Roviaro 

Milano 

 

první VATS  

Lobektomie  



VATS lobektomie 

1992 

William Walker 

Edinburgh 

 

Levá horní lobektomie 

 



VATS- minitorakotomie 



VATS- minitorakotomie 



VATS- minitorakotomie 



VATS- minitorakotomie 



VATS- kamera 



VATS atypická resekce 



VATS dolní lobektomie vlevo 



VATS dolní lobektomie vlevo 



Filozofie 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Raffaello_Scuola_di_Atene_numbered.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Socrates_Louvre.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Hegel_portrait_by_Schlesinger_1831.jpg


Věk 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/HumanNewborn.JPG
http://images1.wikia.nocookie.net/necyklopedie/images/5/56/Huge_mustache.jpg
http://images1.wikia.nocookie.net/necyklopedie/images/2/2d/HenryWhatsLong.jpg


Zkušenosti 

Racionalismus  

René Descartes 

Empirismus 

 

John Locke  

      

Piják absintu –  

Édouard Manet  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/John_Locke.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Frans_Hals_-_Portret_van_Ren%C3%A9_Descartes.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Manet,_Edouard_-_The_Absinthe_Drinker.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Manet,_Edouard_-_The_Absinthe_Drinker.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Manet,_Edouard_-_The_Absinthe_Drinker.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Manet,_Edouard_-_The_Absinthe_Drinker.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Manet,_Edouard_-_The_Absinthe_Drinker.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Manet,_Edouard_-_The_Absinthe_Drinker.jpg
http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=595


Mezioborová spolupráce 

Prof. Jedlička 

Akademik Diviš 

Prof. Rokytanský 

Dr. Morton 
Boston 10/ 1846 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rokitansky_Karl.png


Čas 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wooden_hourglass_3.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_-_Astronomical_Clock_Detail_1.JPG


Operační sál 



Finanční zázemí 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Money_%28reais%29.jpg


Staplery 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e7/BookletStapler.jpg


Anatomické poměry 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:95C.jpg
http://education.yahoo.com/reference/gray/illustrations/figure?id=968


Kandidáti pro VATS lobektomii 

 Časné stadium plicní rakoviny 

 Tumor má 3 cm nebo méně v průměru 

 Lokalizace v periferii plicního parenchymu 

 Mediastinální LU méně než 10mm v kratší 
ose dle CT 



Indikace pro VATS 
lobektomii 

 Velikost tumoru < 5 cm  

 Lokalizace na periferii nebo >1 cm od 
štěrbiny nebo >3 cm od lobární kariny 

 Stadium I, N0, uzliny postižené 
metastázami detekované peroperačně 
nejsou kontraindikací k VATS LE  

 Zachované mezilalokové štěrbiny 



Publikované výhody provedení 
VATS lobektomie 

 U starších pacientů  

 Pacienti, kteří vyžadují následnou  
chemoterapii 

 Menší poškození stěny hrudní 

 Ekonomické hledisko (?) 

 Délka hospitalizace a počet dnů pobytu na 
JIP jsou signifikantně zredukovány 



Kontraindikace pro VATS 
lobektomii  

 Invaze do stěny hrudní 

 Prorůstání tumoru přes mezilalokovou 
štěrbinu 

 Invaze do perikardu či bránice 

 Neoadjuvantní radiotherapie nebo 
chemotherapie 



Děkuji za pozornost 


