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(Endonazální endoskopická chirurgie splanchnokrania viz 15.11.1-5) 

Endoskopie je lékařskou metodou, umožňující za 

kontroly zrakem provádět potřebné diagnostické 

a léčebné úkony, zejména v dutých orgánech 

lidského těla. 

Základní podmínkou je osvětlení těchto dutin a 

jejich  přístupnost zraku, buď přímo, nebo 

zprostředkovaně optickým zařízením. 

 

 

 



• Terminologie výkonů vychází z: 
– vyšetřovaného orgánu (rinoskopie, 

sinoskopie, laryngoskopie, bronchoskopie, 
ezofagoskopie) 

– typu endoskopu (rigidní : flexibilní, přímá: 
nepřímá, fibroskopie) 

– přístupové cesty (transmaxilární sinoskopie, 
transnazální hypofýzektomie, perorální 
endoskopie) 

 

Endoskopie  s mikroskopií patří k hlavním 
zdrojům zpřesňujícím nejen diagnostiku, ale též 

minimálně invazivní chirurgii. 



Základem  pro vznik endoskopie se stal 

lékařský čelní reflektor, jak si ho nechal 

zkonstruovat praktický lékař dr. Hoffmann z 

Ochsenfurtu v r. 1842.  

Vlevo čínský model 1985, 

  průměr zrcadla 70 mm, 

vpravo vídeňský 1935, 

 průměr zrcadla 90 mm 



 Prvé začátky endoskopického 

vyšetření se ale kladou až do r. 

1807, kdy se  P. Bozzini pokoušel 

sestrojit přístroj se svíčkovým 

osvětlením a v r. 1853 Desormeux 

takovýto přístroj k vyšetřování 

konečníku a močového měchýře 

sestrojil. 

Zatím poslední pokrok v endoskopii  

představuje  „bezdrátový endoskop“ z r. 2001, 

který má podobu kapsle a sbírá obrazovou  

dokumentaci při průchodu především 

tenkým střevem, které je  zatím nedostupné 

flexibilní technice. 



Princip čelního reflektoru 

Jde o konkávní zrcadlo se středovým průzorem: 

- zrcadlo koncentruje světlo do ohniska asi s 30 

cm vzdáleností, 

- světelným zdrojem bylo původně slunce a 

petrolejový kahan a teprve na konci 19. století 

elektrická výbojka a žárovka, 

- středový průzor umožňuje pozorujícímu a 

přitom neoslněnému oku vidět ideálně osvětlené  

vyšetřované místo 

- obraz je však bezestinný a převážně 

monookulární. 

. 



 Reflektor se původně držel před okem 

mezi palcem a ukazovákem a později za 

rukověť, von Tröltsch jej v r. 1852 uvedl 

do otologie a upevnil jej do čelní krajiny, 

aby byly obě ruce volné pro lékařské 

úkony. Umístění na brýlový nosič se pro 

hmotnost neosvědčilo. V roce 1854 tento 

reflektor ve zmenšení a s kratší 

ohniskovou vzdáleností používá k osvětlení 

a pozorování očního pozadí Helmholtz. 



Čelní reflektor je modernizován nejdříve 

objevem  elektrického světla (kolem r. 1890), a 

po miniaturizaci žárovky je osvětlení  spojeno 

přímo s  tělesem zrcadla.  Později  jsou přidány 

pro potřeby zvětšení dalekohledové brýle (A. 

Gullstrand – nositel Nobelovy ceny za studium 

refrakce očních medií 1911)  a na tomto 

principu je užíván dodnes nejen v ORL, ale 

řadě dalších oborů, též pro chirurgické výkony,  

méně náročné na  zvětšení. Výhodou  je velká 

mobilita světla a zvětšení, souhlasná s pohybem 

hlavy operatéra. 



V r. 1857 Jan Nepomuk Čermák (vídeňský 

fyziolog a žák J.E. Purkyně) pomocí 

plochého zrcátka, položeného na měkké 

patro asi pod úhlem 45º přesměroval světlo 

do nitra hrtanu a pozoroval tak pohyb 

hlasivek (tzv. nepřímá laryngoskopie). Když 

obrátil zrcátko v orofaryngu o 180º, 

pozoroval epifarynx (tzv. nepřímá 

epifaryngoskopie) 



Čelní reflektor  je zde  

nesen brýlovou  

konstrukcí . 

Ústní lopatky ke  

stlačení jazyka 

byly lomené do 90º, aby  

nebyl rukou cloněn  

pohled do hltanu. 

 (Dnes se používají 

esovitě zahnuté, což 

splňuje totéž.) 

 



Laryngoskopické zrcátko ale používal 

již dříve španělský učitel zpěvu 

Manuel Garcia (1855) a od r. 1857 s 

ním prováděl pokusy i vídeňský lékař 

Türck: spory o prvenství mezi 

Türckem a Čermákem byly ironicky 

označovány za tureckou válku. Türck 

se stal zakladatelem oboru 

laryngologie. 

Touto metodou lze dohlédnout až na 

bifurkaci průdušek. 



V r. 1862 konstruuje Angličan Brunton 

otoskop: k ušnímu zrcátku je připojen 

tubus s bočním trychtýřem na přívod 

světla. Uvnitř tubusu je zrcadlo se 

středovým průzorem, které světlo 

koncentruje a směřuje do osy ušního 

zrcátka. Na proximálním konci tubusu 

byla lupa, umožňující zaostřovat viděný 

obraz. 





V r. 1868 konstruuje Kussmaul první 

ezofagoskop: použil Desormeuxův 

ureteroskop, který rozšířil a prodloužil na 

43 cm. Později s objevem elektrické 

žárovky byl zdroj světla upevněn pod 

proximální konec tubusu a 

miniaturozovaným zrcátkem s průzorem 

postaveným v opozici bylo světlo 

reflektováno do hloubky. (Vylepšováno 

Kahlerem, Brüningsem a Haslingerem  a 

používáno i pro tracheobronchoskopie až 

do poloviny 20. století.) 



V r. 1896 Killian provedl první 

tracheobronchoskopii: použil 

ezofagoskop k bronchoskopii a jako 

světlo používal čelní reflektor. V té 

době byla prováděna již tracheoskopie 

po tracheotomii, tzv. dolní 

tracheobronchoskopie, na rozdíl od 

výše uvedené perorální, čili horní. 



Osvětlení na proximálním konci bylo tzv. 

bronchoelektroskopem podle Brüningse 

(1907) a později panelektroskopem, který byl 

vylepšován mj. též Leiterem a Kahlerem. Ale 

již v r. 1902 doporučil Američan Einhorn 

osvětlení distální: byla to otázka 

miniaturizace žárovek do velikosti zrna a v 

Evropě se dostává do rutinní praxe až v 

polovině 20. století. 

Vyšetření se prováděla v poloze v sedě i vleže 

se záklonem hlavy. 



 Osvětlovací aparatura na  

následujícím vyobrazení sestává ze 

zdroje (speciální žárovka), 

kondenzátoru (parabolická sběrná 

čočka) a zrcadlového reflektoru s 

průzorem 



zrcadlo          žárovka  úchyt pro tubus 

kondenzátor 

                                   vsedě  

poloha držadla pro vyšetřování 

   vleže 

Brüningsův bronchoelektroskop 

v postavení pro vyšetření 

nemocného vsedě. 

Oko pozorovatele 

Zrcátko s průzorem 

a žárovka 



Tento systém pro ezofagoskopii a 

bronchoskopii byl doplněn představným 

dalekohledem s možnosti zaostření do 

potřebné hloubky. Pro snadnější 

manipulaci byl zaveden kratší základní 

tubus, který bylo možné prodlužovat 

vsuvným tubusem na potřebnou délku. 



V r. 1897 byl konstruován první 

teleskopiský ureteroskop / cystoskop 

Nitzem: optické zařízení se soustavou 

čoček v trubici, umožňovalo přiblížení 

a zvětšení pozorovaného obrazu. Ten 

byl používán též při vyšetření dutiny 

nosní. V r. 1903 Hirschmann si 

nechává konstruovat podle tohoto 

vzoru kratší rinosinoskop – na 

vyšetření nejen nosu, ale též vedlejších 

nosních dutin. 



Záhy je konstruován epifaryngoskop 

též k nepřímému pohledu: 90º optika 

je zaváděna ústy do orofaryngu a 

teleskop současně nese retraktor na 

měkké patro. Světlo je přesunuto na 

distální konec tuhého endoskopu. 



Mezi světovými válkami je rozvinuta 

gastroskopie, nejdříve rigidními tubusy, 

později direktními teleskopy a posléze s lehce 

flexibilními koncovkami. Dále se rozvíjí 

rektoskopie, kolposkopie a laparoskopie. 

Těsně před 2. Světovou válkou je rozšířena 

teleskopická endoskopie především do 

bronchoskopie, kde jsou užívány  různé úhly 

pohledu (70-90-110 º) pro vyšetření bronchů. 

Teleskopy jsou zaváděny prostřednictvím 

rigidních tubusů transorálně.   

 



Přibližováním optiky se 

obraz zvětšuje a zorné pole 

zmenšuje, ostrost zůstává 



Soudobé základní optiky pro 

endonazální chirurgii splanchnokrania 

Tématu je věnován 

soubor prezenteací   

15.11.1-5 



Podobné optiky se užívají pro diagnostiku  v otologii a 

posléze jako univerzální ORL endoskop  částečně 

nahrazují čelní reflektor.  
(Výkony a ošetření mohou být z prostorových důvodů a pro jednorukost 

znevýhodněny proti čelnímu reflektoru.)  



Přímá laryngoskopie rigidním 

tubusem.  
Stará metoda z počátku 20. století je technicky dalekosáhle zdokonalena v šedesátých letech: výkon 

je prováděn obouručně pod mikroskopem a v celkové ventilační anestezii 



Operace přes tubus se 

provádí se  zvětšením 

mikroskopem obouruč 
(hlasivkové polypy) 



Přímá laryngoskopie je základem  

    intubací tracheální rourkou. 
 

Indikací  k intubaci je  především nezbytnost řízeného dýchání 

a odsávání z dolních cest dýchacích. Nejčastěji je však užívána 

při celkové anestézii. Provádí se standardně laryngoskopem 

sezahnutou nebo rovnou  lopatkou (lžící) . 

U části nemocných, např. pro nemožnost záklonu hlavy, výšku 

zubů, krátký a obézní krk a pod., se  „klasická“ intubace 

nedaří a pak je používána  buď asistence 

    flexibilním laryngotracheoskopem (viz dále), nebo  

    videolaryngoskopem s úhlovým zakřivením lopatky 60st. a  

    s mikrokamerou  na konci lopatky, která přenáší obraz na  

    monitor.  
 

    Tento postup nabývá u anesteziologů na oblibě i u situací  

    pro intubaci méně náročných. 

 



Rigidní ezofagoskopy a 

bronchoskopy se užívájí zejména 

na extrakce komplikovaných 

cizích těles 



Dohlednost rigidních 

endoskopů v 

tracheobronchiálním 

stromu je oproti 

flexibilním omezenější, 

cizí tělesa však  hlouběji 

prakticky nezapadají. 
(R.Hladký) 



 Teleskopická diagnostika a 

endoskopická chirurgie se rozšířily 

postupně do většiny chirurgických 

oborů, od 70. let 20. století  postupně do 

rinochirurgie (FES), urologie, 

gynekologie, břišní chirurgie, ortopedie, 

neurochirurgie aj. Na přelomu 20. a 21. 

století se zrodí endoskopická diagnostika 

a léčba patologie sluchové trubice a 

dutiny bubínkové a vývodů velkých 

slinných žláz aj. 



V téže době jsou dále zlepšovány 

základní optické systémy (Hopkins, 

Lumina, Panowiu) přídatnými 

systémy, které dále zvětšují 

pozorovaný objekt zejména při užití 

úhlových optik. 



Nepřímá 

epifaryngoskopie 

 

Zvětšovcí 

laryngoepifa-

ryngoskop 

 

Nepřímá 

laryngoskopie 
 

Periodickým osvětlováním lze 

získat stroboskopický obraz se 

zdánlivě zpomaleným pohybem 

hlasivek,  na kterém lze dobře 

sledovat  poruchy kmitání i tvaru. 

Přidáním kamery lze sledovat 

obraz na monitoru a získat 

videozáznam pro další studium. 

 



Významný pokrok v osvětlení  přinesl 

objev světlovodných křemičitých tyčinek a 

záhy ohebných  vláken. Ta umožnila pak 

též obraz  vést zpět k oku pozorovatele a 

dala základ kolem r. 1960 flexibilní 

endoskopii. To také bylo impulzem pro 

významné rozšíření této metody mimo 

tradiční obory ORL a urologii, do oblasti 

gastroenterologie, pneumologie, 

gynekologie, ortopedie, neurochirurgie,  

angiologie aj. 



Zvětšovací teleskopy 

 

 

 

Flexibilní 

faryngolaryngoskopy 

 

s full HD kamerou 

Nabývá na oblibě, protože jim lze dobře  

vyšetřit  dutinu nosní, nosohltan, kořen  

jazyka a valekuly, piriformní recesy a hrtan  

s průdušnicí.  Stačí  jednoduchá slizniční 

anestézie , která potlačí případný dávivý 

reflex. Šikovní   jím i otoskopují. 

 

 

 

Méně se ale hodí pro  léčebné výkony. 



Endoskop s variabilním 

úhlem pohledu (2014) : 
 

Na distálním konci rigidního tubusu je 

otáčivá čočka. 

Její naklánění se ovládá na 

proximálním konci a je v rozsahu od 15 

do 90º. To společně s otáčením 

endoskopu umožňuje  kontinuálně 

přehlédnout široké operační 

pole. 

Průměr teleskopu je 4 mm a délka  

18 cm, lze jej dovybavit  

oplachovacím/odsávacím tubusem. 



Miniaturizované flexibilní endoskopy byly vyvinuty   

pro užití v oboru ORL na vyšetření sluchové trubice a  

dutiny bubínkové transnazální cestou, metoda však  

nedošla většího rozšíření. 

Podobně  jemný flexibilní endoskop je užíván také k 

 vyšetření a ošetření vývodů glandulae parotis  

a submandibularis. 

 
Metoda našla uplatnění při sialolithiáze, strikturách  vývodů, někdy v 

kombinaci s mikroinvazívní chirurgií a při léčbě sialoadenitid, 

vzniklých např. jako komplikace léčby radiojodem 131. Selže-li 

konzervativní léčba masážemi a sialogogy, provádí se obvykle 

chirurgické odstranění (zpravidla již nefunkční žlázy). Endoskopicky 

lze dilatovat papilu a natlakováním fyziologickým roztokem vývody 

směrem do periferie. Současně se tak vypláchne detritus a odstraní se 

hlenové zátky 



Endoskopické vyšetření a ošetření velkých slinných žláz 

 Provádí se rigidními nebo semirigidními optikami 0º s průměry 

0,8 až  1,2  (1,6) mm a s šíři pohledu až 70º. V případě poškození 

nebo nutnosti protětí duktu je vkládán stent. Při sialolitiáze 

podčelistní žlázy je udávána u konkrementů do velikosti 5 mm 

úspěšnost endoskopické extrakce košíčkem nebo chapáčkem až 90 

%. U glandulae parotis lze extrahovat konkrementy až do 

velikosti 7 mm.  Používané metody zahrnují intraduktální 

sialolitektomie, extraduktální sialolitektomie (obvykle u zánětlivě 

fixovaných konktementů)  a extraorální sialoendoskopicky 

navigovanou sialolitektomii.  Navigaci lze podpořit i UZ. 

Diagnostika se provádí obvykle v místní anestézii, v souběhu s 

operačním výkonem pak v celkové anestézii.  

Srovnání vyšetření sialoendoskopií, ultrasonografií a sialografií u 

onemocnění, postihujících vývod benigní obstrukcí, ukázalo 

přednost sialoendoskopie před ultrazvukem a sialografií.   

Sialoendoskopie je považována za „zlatý standard“ dg. (2015).  



Pozorování přímo endoskopem je 

monookulární a chirurgie bez 

asistence je většinou jednoruční. Proto 

je obraz z optiky snímán televizní 

kamerou a operatér dnes většinou 

operuje binokulárně pod 

kontrolou obrazovky,  
zatím však ojedinělě v 3D 



Různé typy 

kamer, 

dnes zejména full 

HD 



Byly vyvinuty optické systémy s 

oplachováním a odsáváním z operačního 

pole, čímž částečně rozšířena funkce ruky 

držící endoskop. Mechanické držáky 

endoskopů, nahrazující asistenci rukou,  

jsou pro malou flexibilitu v současné 

podobě zatím nevýhodné. 



Endoskopickou (a mikroskopickou) 

chirurgii značně usnadňují lasery  

Ve spojení s endoskopy se 

užívá častěji diodový laser v  

kontaktním nebo bezkontaktním 

režimu. 

Ve spojení s mikroskopy se užívá 

především CO2 laser. 



Vedle endoskopické technologie, umožňující 

výkony se zvětšením obrazu, se pracuje v otologii 

od r. 1875 , v rinologii od r. 1957 a laryngologii od 

r. 1961 s pomocí  

 diagnostických a operačních mikroskopů. 
 

( První dobře užitný mikroskop v otochirurgii konstruoval Švéd Nylén 1921. 

Meopta Kroměříž v padesátých letech XX. století patřila mezi první seriové 

výrobce diagnostických a operačních mikroskopů a kolposkopů – výroba byla 

předána pak do Jeny, kde byla významně zdokonalena firmou Zeiss NDR. 

Největšího rozšíření ve světě však dosáhl první velkoseriově vyráběný 

západoněmecký Zeiss s mikroskopem OPMI1 z r. 1952.) 

V gynekologii se používá kolposkop od padesátých let, v 

oftalmologii a neurochirurgii  mikroskop od let 

šedesátých XX. Století. 



Otolog J.  Kessel a akustik a filozof  E.  Mach (jednotka 
rychlosti zvuku),  společně zkoumali v r. 1871 velikost 
a směr vibrací bubínku a sluchových kůstek. K tomu 
používali jimi konstruovaný otomikroskop, který záhy 
Kessel využil i při mobilizacích třmínku, 
stapedektomiích a později kolumelizacích bubínku. 
(Nákres je původní z práce autorů z r. 1872.)  
Legenda: a – ušní zrcátko, b-b  - ploché zrcadlo, c – 
středový výřez, d – lupa koncentrující sluneční 
paprsky, e – trubička přivádějící zvuk na rozkmitání 
bubínku, f – nástavná trubice obsahující  čočku - q a 
zaostřovací zařízení –  h. Směrem k oku se trubice 
rozšiřuje a zvětšený obraz lze pozorovat buď přímo 
nebo na stínítku a navíc tento obraz lze zvětšovat 
přídavným mikroskopem do zvětšení 40 x. Kmity lze 
ale pozorovat okem jen při využití stroboskopu: 
světelný tok byl přerušován Helmholtzovou ladičkou o 
frekvenci blízké tónu, budícího kmity převodního 
ústrojí.  Pro zachování souhry s postupujícím slunkem 
byl použít heliostat. (Inspirace pro mladé vědce.) 



Mikroskopem lze binokulární obraz 

kontinuálně zvětšovat až 40násobně při 

možnosti měnlivé pracovní vzdálenosti od 

20 do 40 cm (např. operace středního a 

vnitřního ucha 20 cm, operace dutiny 

nosní 30 cm a operace hrtanu 40 cm). 

Nevýhodou je možnost operovat jen v ose 

pohledu objektivů, která je přímá. S 

rostoucím zvětšením klesá i hloubka 

ostrosti. Výhodou je prostorové vidění, 

velikost zvětšení, precizní spojení s CO2 

laserem aj. 



ORL ošetřovací jednotky, 

tzv. unity , mají  diagnostický  

mikroskop  a zdroj světla a  

ohřívání pro rigidní endoskopy. 



Operační mikroskop 

pro ORL mikrochirurgii,  

tedy otochirurgii, 

rinochirurgii a 

laryngochirurgii. Je 

snadno ovladatelný 

s vestavěnou full HD 

kamerou. 



Endoskopy i mikroskopy jsou spojovány s dalšími 

soustavami, např. se stroboskopem tam, kde 

potřebujeme provést zdánlivé zpomalení 

periodického pohybu, např. fonujících hlasivek. To 

dovede dnes splnit i vysokofrekvenční kamera. 

Významný pokrok endoskopické chirurgie umožnil 

objev CT a MR. Přispěly významně k omezení 

invazivity výkonů. HRCT je v současnosti  

využívána k peroperační navigaci nástrojů, čímž  je 

optimalizována sanace patologie a současně 

minimalizováno riziko poškození důležitých 

funkčních a anatomických struktur . 



Mukotympanon v mikroskopu  a glue ear v optice 

Rakovina piriformního recesu  vpravo a vyprazdňující se Tornwaldtova 

cysta nosohltanu ve zvětšovacím laryngoepifryngoskopu 

hladina sekretu 



Reinkeho prostor a vstup do ventrikulu  

vlevo v direktní laryngoksopii. 
Ca pravého bronchu v rigidní  

optice.(Becker et al.) 

Kardie ve flexibilním  

ezofagoskopu   (1968!) 



Šlacha m. tensor tympani se po výstupu ze  stejnojmenného 

semikanálku  obtáčí kolem processus cochleariformis a 

upíná se na manubrium pod krčkem kladívka. 

Hlavička, raménka a ploténka  třmínku 

               pod valem lícního nervu 
Endoskopie dutiny bubínkové je možná 

jednak flexibilní technikou přes tuba 

auditiva, rigidní technikou přes perforaci  

bubínku nebo paracentézní otvor – viz obr. 

Tento postup může nahradit second  

look po předchozí  canal up  trepanaci. 

  

1 

2 

3 

1 – crus longum incudis, 

směrem vpravo hlavička  

a zadní raménko třmínku 

2 – val n.VII., 3 – jamka  

okrouhlého okénka, před 

ní promontorium. 



Obrna zvratného nervu vpravo 

 v inspiriu                         při fonaci „é „                   fonace „í“ 

Bližší pohled na hlasivky: kompenzované a dekompenzované stadium při fonaci 



V posledním desetiletí je spojena rigidní 

endoskopická technika s tzv. robotem da Vinci, 

kterým operuje lékař. Jeho pohyby mohou být 

zjemněny až desetkrát a motilita „ruky a prstů“ 

robota je úhlově větší a rozmanitější než ruky a prstů 

člověka. Tím je umožněno operovat úzkými vstupy 

do tělních dutin. Užívá se především v urologii na 

prostatektomie. Nehodí se zatím ale např. v chirurgii 

splanchnokrania a mikrochirurgii ucha. Nenahrazuje 

lékaře a nejde tedy o skutečného robota, ale stroj – 

mikromanipulátor - řízený člověkem. 
(V r. 2012 vyšly v USA studie, které konstatují, „že robot da Vinci nepředstavuje většinou  lepší léčbu, ale jen sociální 

rozdíl mezi pacienty.“ Nové technologie v medicíně ne vždy přinášejí prospěch nemocným, ale vždy výrobcům , které, 

často podporují jimi zkorumpovaná  media.  Za této situace se snižuje dostupnost péče sociálně slabším, rostou doplatky 

nemocných na léčbu a stagnují platy zdravotníků .V r. 2015 je docílen kvalitativní posun v tom, že robot má možnost 

uchovávat v paměti CT/MR obrazy a navigovat další  postup). 

 



Dalším pokrokem je endoskopický flexibilní robot.  

Jde o spojení flexibilního endoskopu s  mikromanipulační  

koncovkou, schopnou pinzetového úchopu, která imituje,  

též rozsahem pohybů, klepeta krabů. Řezným nástrojem  

je  koagulační zařízení radiofrekvenčního nebo  

laserového typu. 

Zařízení se podle délky flexibilního tubusu používá  

především v chirurgii malých nádorů  trávicí soustavy,  

zejména tlustého střeva, v dolních cestách dýchacích 

a v transvaginálních (appendektomie) a transgastrických 

(cholecystektomie) přístupech.  

Očekává se, že může nahradit část laparoskopických  

výkonů.  Jako u jiných, také u této technologie platí,  

že nesmí být na úkor dokonalé sanace. 
(Podobně jak uvedeno výše, studie z USA (2012) poukazují, že např. apendektomie klasickým přístupem jsou z hlediska 

 medicínského v konečném výsledku  nejdokonalejší. Otázka kožní jizvy je natolik ale v současnosti přeceňována, 

 že medicínská užitečnost je obětována.) 



V r. 2015 se začíná v oboru ORL uplatňovat 

tzv. konfokální laserové endomikroskopie, 

která je již užívaná v gastroenterologii a urologii. Tato 

technologie umožňuje v průběhu operace  diagnostikovat 

a diferencovat malignity a prekancerózy. Spolehlivost 

byla ověřena v  oblasti bukální, faryngeální a laryngeální 

sliznice a při operacích štítné žlázy a uzlin.  Metoda 

umožňuje peroperačně zjistit hranice tumoru a tím 

zajistit dokonalejší odstranění nádoru  již první operací. 



Také další technologie, jako např. 

ultrazvukový skalpel, elektronože a 

koagulace, radiofrekvenční nože, debridory, 

shavery (rozemílají tkáň a odsávají) 

koblátory atd., usnadňují práci ve stále 

užších prostorách  a ze stále menšího 

operačního vstupu.  
(Současná chirurgie nesmí však stavět nad kvalifikovaný 

výsledek operace délku či absenci kožní jizvy!!! Navíc 

peroperační extenze krátkého řezu vede často k jeho 

zhmoždění a výsledkem je sice krátká, ale výrazná jizva. Kdo 

umí šít, docílí kosmeticky nezřetelnou jizvu.  

Také časové limitování výkonů nutno odmítnout, operace 

nejsou koňské dostihy.) 


