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Název: HYSTEROSKOPIE PO EMBOLIZACI DĚLOŽNÍCH MYOMŮ (UFE) U ŽEN VE 
FERTILNÍM VĚKU 
Jména autorů: MÁRA M1, FUČÍKOVÁ Z1, KUŽEL D1, MAŠKOVÁ J2, DUNDR P3  
Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK1, Radiologické oddělení 
ÚVN2, Patologický ústav 1.LF UK3, Praha, Česká Republika. 
 
Cíl: UFE u mladých žen je kontroverzním tématem. Nejobávanějšími komplikacemi jsou 
infekce dělohy s rizikem hysterektomie a předčasné ovariální selhání. Dosud neznámý je vliv 
embolizace na endometrium a děložní dutinu. Cílem studie bylo zjistit typy a frekvenci 
intrauterinních abnormalit po UFE pomocí hysteroskopie. 
Metodika: Bilaterální, limitovaná embolizace děložních tepen pro intramurální myom/y > 4 
cm byla provedena u 29 žen od 21 do 39 let věku. V 3 až 9 měsíčním odstupu, vždy mezi 18. 
až 22. dnem cyklu, následovala hysteroskopie s biopsií endometria (a případné léze dutiny 
děložní) za použití 3,2 mm optiky.  
Výsledky: Přestože všechny pacientky byly v době hysteroskopie asymptomatické, pouze u 
11 z nich (38%) byl intrauterinní nález zcela fyziologický. V 10 případech byla dutina výrazně 
asymetrická (34%); intrauterinní adheze a/nebo synechie vnitřní branky hrdla se vyskytovaly 
u 11 (38%), abnormality endometria (nejčastěji specifické žlutavé léze - 9x) u 11 (38%) a 
nekrotizující defekty povrchu dutiny u 4 pacientek (14%). Sekreční typ endometria byl 
histologicky verifikován v 21 případech (72%), proliferační endometrium u 3 žen (10%); 2 
pacientky nebyly hodnoceny pro současné užívání hormonální léčby, u 1 bylo endometrium 
klasifikováno jako dysfunkční a u 2 nebyl získán hodnotitelný materiál. Hyalinizovaná či 
nekrotická tkáň nejasného původu (endo/myometrium či leiomyom?) z bioptované léze byla 
popsána u 8, resp. embolizační částice uvnitř cévy u 2 žen: 1x v endometriu a 1x 
v myometriu.      
Závěr: Frekvence abnormálních hysteroskopických nálezů po UFE je překvapivě vysoká. 
Jejich klinický význam, reverzibilita a případný vliv na fertilitu jsou zatím nejasné.  



Název: MANAGEMENT DĚLOŽNÍCH MYOMŮ U ŽEN PŘEJÍCÍCH SI ZACHOVAT 
MOŽNOST REPRODUKCE 
Jména autorů: MÁRA M1, FUČÍKOVÁ Z1, KUŽEL D1, SOSNA O1, MAŠKOVÁ J2,     KŘÍŽ P3, 
DUNDR P4  
Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK1, Radiologické oddělení 
ÚVN2, Klinika anestesie a resuscitace VFN a 1.LF UK3, Patologický ústav 1.LF UK4, Praha, 
Česká Republika. 
 
Cíl: V posledním desetiletí se konzervativní (dělohu zachovávající) možnosti léčby děložních 
myomů rozšířily o řadu farmakologických a zejména minimálně invazivních, chirurgických a 
radiologických metod. Cílem sdělení je rekapitulovat zkušenosti centra pro komplexní terapii 
děložních myomů a navrhnout možný přístup k léčbě myomů u žen ve fertilním věku. 
Metodika: Analýza dat, týkajících se diagnostiky, léčby a follow-up pacientek s děložními 
myomy, vyšetřených v naší specializované ambulanci od roku 2002. 
Výsledky: V rámci multidisciplinární spolupráce (viz. výše) jsme v letech 2002-2005 vyšetřili 
přes 400 žen s děložními myomy s přáním v budoucnu otěhotnět nebo vyhnout se 
hysterektomii. Po vyšetření a podrobné konzultaci s pacientkou jim byl doporučen některý 
z těchto postupů: pouhé sledování, zavedení IUD s gestagenem, aplikace analog GnRH, 
myomektomie (hysteroskopická, laparoskopická či otevřená dle nálezu), embolizace 
děložních tepen, laparoskopická disekce děložních tepen, TLH či LAVH, případně 
kombinace těchto metod. Dosavadní výsledky byly analyzovány, srovnány s literaturou a na 
jejich základě vypracován návrh diagnosticko-terapeutického algoritmu. 
Závěr: Vzhledem k absenci studií, srovnávajících jednotlivé možnosti konzervativní léčby 
děložních myomů, je v současné době obtížné doporučit jednoznačný postup. Proto je zatím 
vhodné postupovat individuálně se zvláštním ohledem na následující faktory: reprodukční 
anamnéza a plány, lokální nález na děloze, specifické obtíže, dosavadní léčba, invazivita 
výkonu, zkušenosti pracoviště, postoj informované pacientky.    



MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ POSTUP PŘI TVM  
ADAMÍK Z, ZÁBRANSKÝ F  
Gynek.- porod. odd., Baťova krajská nemocnice Zlín  
 
Cíl: Předběžná srovnání pooperačních výsledků TVM (transvaginální mesh) s kolpotomií a 
bez kolpotomie  
Metodika: V práci hodnotíme krátkodobé výsledky TVM při řešení defektů pánevního dna 
pomocí kolpotomie a minimálně invazivním postupem bez kolpotomie. Při TVM je síťka pod 
přední kompartment fixována ve 4 bodech po protažení postranních pásků obturatorními 
fossami. Pásky síťky zadního kompartmentu prochází přes sakrospinózní ligamenta 
ischiorektální fossou pararektálně a paraanálně asi 3 cm laterálně a dorsálně od anu. K 
preparaci poševních stěn je možno použít poměrně rozsáhlou přední a zadní kolpotomii 
nebo lze preparaci provést z transversálního řezu v oblasti vrcholu pahýlu a zavaděče lze 
navigovat pod digitální kontrolou. Při druhém postupu se předpokládá lepší pooperační 
hojení s menší pravděpodobností protruze sítěk.  
Výsledky:Naše hodnocení je pouze předběžné. Máme soubor 14 operantek, u kterých se 
provedla metoda TVM pomocí kolpotomie a 6 pacientek s TVM bez kolpotomie. U první 
skupiny se vyskytla protruze síťky 2x, u druhé skupiny není protruze popsána.  
Závěr: Minimálně invazivní postup při TVM bez kolpotomie dává hypoteticky předpoklad 
nižšímu výskytu pooperačních komplikací ve smyslu protruze implantátů. 



ADENOMYÓZA A INFILTRUJÚCA ENDOMETRIÓZA - ENDOSKOPICKÝ PRÍSTUP. 
BIELIK, T., KAROVIČ, M., TRŠKA, R. 
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie FNsP F.D.Roosewelta, Banská Bystrica, Slovenská 
republika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOTÁLNÍ LAPAROSKOPICKÁ HYSTERECTOMIA – NEJVHODNĚJŠÍ TECHNIKA 
HYSTEREKTOMIE U TRANSSEXUALISMU F TO M   
SEHNAL B, MAREŠOVÁ P, ZÁHUMENSKÝ J, HOLÝ P, HROCHOVÁ V, HALAŠKA M 
Gynekologicko-porodnická klinika Totální laparoskopická hysterectomia – nejvhodnější 
technika hysterektomie u, FN Na Bulovce, 1. lékařská fakulta UK, Praha 
 
Cíl práce: Analýza souboru hysterektomií provedených u transsexuálních jedinců za 
definované období.  
Materiál a metodika: Soubor tvoří 57 transsexuálů female to male, u kterých byla 
provedena hysterektomie na GPK FN Na Bulovce v letech 1998 - 2005.  
Výsledky: U 23 pacientek byla hysterektomie provedena z dolní střední laparotomie, u 18 z 
řezu dle Pfannenstiela a u 16 byla provedena totální laparoskopická hysterektomie. U 34 
pacientek byla zároveň provedena subkutánní mastektomie plastickým chirurgem. Průměrný 
věk operované pacietky byl 24 let a 2 měsíce (nejmladší 18 let a 6 měsíců, nejstarší 47 roků 
a 2 měsíce). Z pooperačních komplikací jsme zaznamenali (všechny po laparotomiích) 1x 
subileus (konzervativní terapie), 1x krvácení z poševního pahýlu (resutura) a 1x hojení rány 
per secundam. U jedné pacientky byl histologicky zjištěn CIS (předoperační cytologie H-SIL). 
28 pacientek bylo virgo, u 22 se uskutečnil alespoň 1x koitus (z toho 2 pacientky rodily, 
jedna měla UPT po znásilnění), u 7 se údaje o pohlavním životě nedaly zjistit.  
Závěr: V posledním období je zaznamenán nárůst počtu žadatelů o změnu pohlaví. 
Vzhledem k hladkému pooperačnímu průběhu a krátké rekonvalescenci a vzhledem k faktu, 
že v naprosté většině se jedná o nerodivší, jsou tyto pacientky ideálními adeptkami na totální 
laparoskopickou hysterektomií. Břišní stěna zůstává téměř neporušena a lalok s přímým 
břišním svalem lze použít k vytvoření faloplastiky. 
Klíčová slova: totální laparoskopická hysterectomia, transsexualismus F to M 



PREVENCE POOPERAČNÍCH ADHEZÍ V ENDOSKOPICKÉ OPERATIVĚ  
EIM, J.B., ŠTELCL, M. 
Nemocnice Vyškov p.o., oddělení miniinvazivní gynekologické chirurgie 
 
 Prevence pooperačních adhezí nabývá s rozvojem minimálně invazivních tehcnik 
většího významu. Základním předpokladem prevence adhezí je mikrotraumatizující způsob 
operování, jako prevenci znovuvytvořených adhezí se dále používají nejrůznější techniky: 1. 
antiadhezivní bariery, 2. suspenze adnex k přední stěně břišní, 3. volumitorové bariery.  
Mezi volumitorové bariery patří také antiadhezivní roztok 4% isodextranu – Adept. Naše 
první zkušenosti s tímto roztokem prezentujeme ve sdělení. 

Náš soubor tvořilo 30 pacientek, u kterých jsme při diagnostické laparoskopii zjistili 
adheze větší než 10 cm2. Jejich rozsah jsme verifikovali pomocí elastického měřítka 
zavedeného přes port do dutiny břišní. Pacientky jsme rozdělili do 3 skupin: 1. po operaci 
aplikováno 1000 ml preparátu Adept intraperitoneálně, 2. po operaci aplikováno 1000 ml 
fyziologického roztoku, 3. po operaci jsme do dutiny břišní neaplikovali žádnou tekutinu.  
Účinnost terapie jsme hodnotili po 6 měsících opět měřením rozsahu adhezí  elastickým 
měřítkem při second look laparoskopii.  
 Použití preparátu Adept přináší větší komfort pro personál i pro pacientku. Prokázali 
jsme vyšší antiadhezivní účinnost než při opakované aplikaci fyziologického roztoku. 
S vědomím obtížné diferenciace peritoneálních příznaků u event. pooperačních komplikací 
lze Adept v endoskopii doporučit. 



DESTRUKCE MYOMŮ RADIOFREKVENČNÍ ABLACÍ  
EIM, J.B., ŠTELCL, M. 
Nemocnice Vyškov p.o., oddělení miniinvazivní gynekologické chirurgie 
 
 Konzervativní nebo operační přístup v léčbě děložních myomů? Tato otázka je 
klasickým evergreenem prakticky na všech gynekologických kongresech. Ve sdělení bychom 
chtěli prezentovat novou možnost konzervativního řešení děložní myomatozy.  
 Radiofrekvenční ablace myomu patří k technikám využívající principu myolýzy na 
podkladě zahřátí myomu pomoci mikrovln. Tyto jsou v myomu distribuovány jehnou 
s výsuvnými anténkami. Zároveň je kontrolována teplota v nádoru, aby nedocházelo k jeho 
přehřátí a poškození tkáně většího rozsahu. Technika je vhodná pro destrukci děložních 
myomů do velikosti 7 cm. Zatím byla použita jen u pacientek, které již nechtějí těhotnět, ale 
zároveň se nestotožňují s hysterektomií.  
 Tato metoda je již několik let používána zejména k destrukci metastáz a primárních 
nádorů v játrech, které nejsou svým uložením vhodné k resekci. Použití v léčbě děložní 
myomatozy je v současné době ve stadiu prvních studií nejen u nás, ale i ve světě. 



SIMULÁTORY ENDOSKOPICKÉ CHIRURGIE A VÝUKA ENDOSKOPICKÉ OPERATIVY 
EIM, J.B., ŠTELCL, M. 
Nemocnice Vyškov p.o., oddělení miniinvazivní gynekologické chirurgie 
 
 Současná doba s sebou nese neustále se zvyšující nároky na operatéra. Velký počet 
odborných publikací dokladuje možnost řešení všech typů gynekologických operací 
minimálně invazivními technikami, zejména laparoskopií. Pacienti jsou v současné době 
dobře informováni zejména prostřednictvím internetu a vyžadují minimálně invazivní ošetření 
stále častěji. Operační a pooperační komplikace po těchto výkonech mohou být předmětem 
stížností a také vymáhání finančních kompenzací. Tato situace je vystupňována zejména 
v USA. 
 Úkolem sdělení je vytvořit přehled simulátorů endoskopické operativy, na kterých je 
možné zvládnout nejen základní endoskopickou zručnost, ale také trénovat konkrétní typy 
operací. Jedná se především o box simulátory, hysteroskopické simulátory a operování ve 
virtuální realitě, které prožívá v současnoti největší rozvoj. 
 Simulace slouží především k výuce mladých začínajících endoskopistů s cílem 
maximálně omezit vznik případných komplikací při jejich prvních operačních výkonech.   



SPONTÁNNÍ UZÁVĚR REKTOVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE PO GYNEKOLOGICKÉ OPERACI 
EIM J.B., ŠTELCL M. 
Oddělení miniinvazivní gynekologické chirurgie, Nemocnice Vyškov 
 
 Ve sdělení popisujeme spontánní uzávěr rektovaginální píštěle. K jejímu rozvoji došlo 
po laparoskopicky asistované radikální vaginální hysterektomii sec. Wertheim pro Ca čípku.  
6. pooperační den si pacientka začala stěžovat na odchod krvavého hlenu z konečníku. 
Palpačně byl hmatný defekt velikosti bříška prstu cca 7 cm od konečníku. Provedli jsme ve 
spolupráci s chirurgy odlehčovací kolostomii. Následně jsme provedli plombáž z poševní 
strany. Po 6 měsících byla píštěl zhojena ad integrum, dostupnými metodami jsme 
neprokázali ani přítomnost vlásenkové píštěle. Pacientka je nyní asi 10 měsíců zcela bez 
potíží.   



TERAPIE VEZIKOVAGINÁLNÍ A URETROVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE 
R.FIALA,  R.VRTAL, A.VIDLÁŘ, V.ŠTUDENT , K.BELEJ, M.HRABEC 

Urologická klinika, Fakultní nemocnice v Olomouci 
 
Cíle: nejčastějšími píštělemi mezi urotraktem a gynekologickými orgány jsou vezikovaginální 
a uretrovaginální píštěle, které následnou inkontinencí moče hendikepují nositele. 
Analyzovali jsme etiologii píštělí, jejich rozsah, způsob ošetření a úspěšnost terapie. 
Soubor a metody: v retrospektivní studii jsme vyhodnotili dokumentaci žen operovaných na 
našem pracovišti v letech 1997-2004 pro urogenitální píštěl. Celkem bylo operováno 47 žen 
ve věku 28-73 let (průměr 59,2). U 36 (77%) se jednalo o vezikovaginální píštěl, u 11 (23%) 
o uretrovaginální píštěl. Primárně jsme ošetřovali 40 (85%) pacientek,  sedm (15%) jich mělo 
již  aspoň jednu rekonstrukci za sebou. Doba sledování  je 12- 91 měsíců (průměr  72,3). 
Výsledky: etiologicky se na  vzniku píštěle podílela radioterapie u 21 (45%) nemocných, 
gynekologický operační výkon v malé pánvi u 17 (36%), porod u 3 (6%), u dalších 3 (6%) 
operace parauretrálního divertiklu, u dvou (4%) se jednalo o pooperační píštěl mezi 
neovezikou a pochvou, u jedné (2%) pacientky vznikla píštěl po aplikaci TVT . 
Velikost píštěle  do průměru  10 mm   mělo 39 (83%) pacientek,   nad l0 mm 8 (17%) 
nemocných. 
Transvaginálně byla píštěl ošetřena  u 24 (51%) nemocných, z toho 14 vezikovaginální, 10 
uretrovaginální. Transvezikálně jsme operovali 16 (34%) pacientek, z toho 15 
s vezikovaginální a 1 uretrovaginální píštělí. Reimplantace močovodu byla nutná jako 
součást výkonu u 4 nemocných. V 5 (11%) případech jsme píštěl ošetřili cystektomií a u 
dvou  (4%) supravezikální derivací. 
Během období sledování se recidiva objevila pouze u 4 (9%) pacientek s vezikovaginální 
píštělí.  Z nich tři  měly recidivu u postradiační fistuly, čtvrtá měla poporodní píštěl již dvakrát 
operačně řešenou. Všechny čtyři pacientky byly operovány u nás transvezikálně.  
U dalších dvou nemocných po radioterapii se během sledování vytvořila rektovezikální píštěl. 
Závěr:   Uretrovaginální píštěle jsou menší, méně často se vyskytují a recidiva bývá vzácná. 
Naopak, vezikovaginální píštěle bývají rozsáhlejší a s významnou recidivitou. Rizikovým 
faktorem je postaradiační etiologie nebo předešlé výkony. Velké píštěle vyžadují rozsáhlé 
výkony. 



VÝHODY A ÚSKALÍ LAPAROSKOPICKÉ MYOMEKTOMIE  
FUČÍKOVÁ Z, MÁRA M  
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN Praha  
 
Cíl studie: analyzovat přínos a rizika laparoskopické myomektomie(LM) u žen ve fertilním 
věku s ohledem na klinické a reprodukční výsledky. Design studie: prospektivní klinická 
studie.  
Soubor a metodika: k LM byly indikovány ženy ve věku do 40 let, s diagnózou solitárních či 
vícečetných intramurálních myomů. Limitující byla jednak velikost myomu(ů)(>4 cm,<8 cm) a 
jednak jejich lokalizace. Při laparoskopickém nálezu myomu(ů) většího než 8 cm a 
nepříznivé lokalizaci (isthmus, cervix, hrany děložní) bylo elektivně přistoupeno k otevřené 
myomektomii(OM). Sledovány byly parametry peroperační, pooperační a reprodukční. 
Výsledky:od ledna 2002 do dubna 2005 jsme provedli celkem 80 myomektomií, z toho 
56(70%) laparoskopicky. Z 62 původně laparoskopicky započatých myomektomií jsme v 6 
případech neurgentně konvertovali na laparotomii (3x adenomyóza, 3x krvácení), zbývající 
OM byly elektivní. Průměrný věk pacientek byl 33 let. 30 (38%) žen bylo sterilních, 10(13%) 
mělo v anamnéze potrat či předčasný porod. Průměrná velikost dominantního myomu byla 
56 mm, v 1/3 případů se jednalo o myomy vícečetné. U 2 žen předcházela myomektomii 
laparoskopická disekce děložních cév a u ll embolizace uterinních arterií. Doposud jsme 
nezaznamenali žádnou vážnou komplikaci (průměrná délka dosavadního follow-up byla 15,6 
měsíce), lehké časné komplikace se vyskytly u LM 3x (5%) z celkového počtu 10. Symptomy 
odezněly u 78% symptomatických pacientek. Předběžné reprodukční výsledky byly 
hodnoceny zatím u 38 žen. Z 22, které podstoupily LM, 11 (50%) otěhotnělo, 3 porodily, 3 
potratily a 5 je t.č. gravidních.  
Závěr: laparoskopická myomektomie se jeví jako metoda zatížená malým počtem 
komplikací, s krátkou dobou hospitalizace i rekonvalescence a s nadějnými reprodukčními 
výsledky 



VYUŽITÍ EMBOLIZACE UTERINNÍCH TEPEN PŘI LÉČBĚ MYOMATÓZY U ŽEN 
USILUJÍCÍCH O GRAVIDITU.  
HALAŠKA,M, CHARVÁT,M, JANÍK,V, CHOD,J, HYNEK,K, SOUČKOVÁ,H, BUREŠOVÁ,I  
Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha Radiodiagnostická klinika 2.LF 
UK a FN Motol, Praha  
 
Cíl studie: Vyhodnocení těhotenských výsledků u žen, které podstoupily embolizaci 
uterinních cév pro děložní myomatózu.  
Úvod: V poslední době se můžeme stále častěji potkat s pacientkami, které podstupují léčbu 
děložních myomů pomocí DSA mikroembolizace. Není však jasné jaké jsou následující 
výsledky těhotenství u těchto žen.  
Metoda: Během let 2000 – 2005 bylo osloveno 11 žen, které při léčbě neplodnosti spojené s 
děložní myomatózou podstoupily DSA embolizaci uterinních cév. Byly zpracovány dotazy 
týkající se léčby, počtu gravidit, užívání antikoncepce, délky snahy o koncepci, délky 
těhotenství, druhu porodu, komplikací za porodu, neonatálních komplikací.  
Výsledky: Průměrný věk: 31 let, užívání hormonální kontracepce 33 %, 2x ashermannův 
syndrom,1 x laparotomická enukleace myomu, 1x laparoskopická enukleace, 1 porod v 27. 
týdnu pro PROM, 1 porod v termínu s následnou hysterektomií.  
Závěr: Embolizace uterinních cév je účinnou konzervativní metodou léčby myomatózy. 
Gravidita po embolizaci je ovšem vysoce riziková. Metodu v současné době nemůžeme 
doporučit pro rutinní léčbu této skupiny žen, ale měla by být diskutována při výběru léčby. 



COMPLICATIONS AND RECURRENCE RESULTS AFTER LAPAROSCOPIC 
OCCLUSION OF UTERINE ARTERY FOR SYMPTOMATIC FIBROID  
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Aim: To determine the frequency and severity of complications and fibroid recurrence rate as 
a result of laparoscopic occlusion of uterine artery (LOUA) in symptomatic women with 
fibroids.  
Methods: 114 women with symptomatic fibroids were treated using ultrasonically activated 
shears, clips or electrosurgery. Retrospective evaluation of complications and recurrence 
rate was carried out. Each patient had a minimum of 3 months since the procedure was 
performed at time of analysis. Each complication was categorized using the complication 
classification developed by the Czech Society Gynecological Endoscopy (CSGE) and a 
modified set of the American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). All 
adverse events that occurred during the follow-up period were included, in addition to those 
that occurred after the 3-months minimum interval.  
Results: There were five in-hospital complications and additional 4 adverse events within 3 
months, with 8 patients experiencing a peri-operative complication for a rate of 7.1% (95% CI 
3.3.-14.4). There were no intra-operative complications and no permanent injuries. Two 
women required supracervical hysterectomy and myomectomy,respectively, as a result of 
fibroid necrosis.One patient had an undiagnosed endometrial stromal sarcoma after 12 
months of LUAO. The rate of fibroid recurrence was 9.0 % (10 patients). Recurrence free 
survival interval rate (no clinical failure, no recurrence) at 23.6 months (median) follow-up 
was 88.3 % (CI 84.9-93.5).  
Conclusion: The complication and recurrence fibroid rate was low in patients undergoing 
laparoscopic uterine artery occlusion  



DIGITÁLNY HYSTEROGRAM A HYSTEROSKOPIA ADENOMYÓZY UTERU V ASOCIÁCII 
S INFERTILITOU  
HUDEC M,LÁNYI E,ĎURČENKA J,ĎURICA F  
Ambulancia reprodukčnej medicíny a sterilného manželstva Gyn.-pôr.oddelenie NsP 
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Úvod:Detailné vyšetrenie uterinnej kavity s vysokou senzitivitou použitých zobrazovacích a 
endoskopických metód je určujúce v diagnostike adenomyózy v asociácii s infertilitou. 
Cieľ práce:Vysokovýkonným X-ray aparátom v digitálnom on-line režime a rozlíšením 0,43- 
0,51 mm detekovať u symptomatickej pacientky kontrastné intravazácie do myometria 
tzv.spikuly. Hysteroskopiou v týchto miestach definovať tzv.modré jaskyne \"blue caves\" a 
cielenou myo-endometriálnou biopsiou histologicky dokázať adenomyózu. 
Metodika:Digitálny hysterosalpingografia(DSHSG)s použitím digitálneho X-ray Multidiagnost 
4 fy.Phillips s excelentným post-processingovým hodnotením nasledovaná 5 mm 
hysteroskopiou s exaktnou myo-endometriálnou biopsiou v miestach \"blue caves\". 
Výsledky:Histopatologický nález adenomyózy v asociácii s poruchou fertility umožňuje 
účinnú a úspešnú liečbu analógmi GNRH.(prezentácia videoklipmi)  
Záver:Prednáška je prvou informáciou postupu v diagnostike a liečbe adenomyózy uteru u 
porúch fertility. 



LAPAROSKOPICKÁ TRANSPOZICE  VAJEČNÍKŮ PŘED RADIOTERAPIÍ PÁNVE PŘI 
ZACHOVANÉ DĚLOZE. TECHNIKA A VÝSLEDKY. 
CHARVÁT M., CHOD J., HYNEK K, SOUČKOVÁ H., TESLÍK L.:  
Gynekologicko - porodnická klinika UK 2.LF a FN v Motole, Praha 
 
Cíl studie : Zhodnotit různé techniky laparoskopicky prováděné chirurgické ochrany gonád 
před radiační léčbou z pohledu operační náročnosti, efektu na zachování endokrinní funkce 
a následné fertility. 
Typ: retrospektivní studie 
Název pracoviště : Gynekologicko porodnická klinika UK 2.LF a FN v Motole  
Soubor a metodika : V období 1997 – 2004 byla u 25 pacientek se zhoubným nádorem 
provedena laparoskopická transpozice vaječníků před plánovanou radioterapií pánve. Do 
tohoto souboru jsou zavzaty pouze pacientky, kde byla ponechána děloha, aby byla 
zachována možnost následné gravidity. V souboru bylo 7 premenarchálních dívek, věkový 
průměr osobních byl 18,5 roku v den operace. Byla použita technika laterokraniální(LK) (7x) 
a mediokaudální(MK) transpozice (18x). U 6 dívek byla odebrána ovariální tkáň ke 
kryoprezervaci. 
Výsledky: LK technika  přinášela delší operační čas (45 v 35 min), jinak se náročností ani 
počtem komplikací operace nelišily. U pacientek operovaných v postmenarchálním období 
došlo k selhání ovariální funkce v prvním roce v 3 případech u MK transpozice a u žádné po 
LK transpozici. Celkový počet selhání ovarií za dobu sledování je 6 pacientek po MK proti 1 
po LK. Délka sledování se liší u obou skupin vzhledem k tomu že technika laparoskopické 
LK transpozice byla prováděna až v posledních letech. Celkem 17 pacientek si dosud přálo 
po vyléčení otěhotnět. Mezi nimi spontánně otěhotnělo 5 žen spontánně a 1 po IVF, 2 
potratily,  1 byla operována pro tuhárno graviditu a 3 ženy porodily.  
Závěr: Transpozice vaječníků je laparoskopicky dobře proveditelná operace, výsledky svědčí 
pro lepší efekt laterokraniální techniky. Laparoskopická operace umožňuje kromě jiného 
brzké zahájení plánované radioterapie. Počet selhání může být ovlivněn kromě použité 
techniky operace též předchozí chemoterapií. Pro budoucnost bude důležité porovnat efekty  
laparoskopické transpozice  a kryoprezervace ovariální tkáně. 



ÚSKALÍ LAPAROSKOPICKÉ HYSTEREKTOMIE  
CHOD J JR., CHARVÁT M, , HYNEK K, SOUČKOVÁ H, HALAŠKA M JR.  
Gynekologicko – porodnická klinika 2. LF UK Praha  
 
K cca 75% velkých komplikací laparoskopických operací dochází při hysterektomii. Jejich 
incidence závisí zejména na preciznosti operační techniky a zkušenosti chirurga. Přesto při 
provádění laparoskopických hysterektomií zůstává stabilním zejména cca 1% ureterálních 
lézí (vyšší na počátku learnig curve, dříve spojeny zejména se staplerovou operační 
technikou). Za klíčové body v operační technice laparoskopické hysterektomie považujeme 
bezpečné přerušení cév lig. infundibulopelvica, a to zejména vlevo pro těsné sousedství s 
kličkou sigmatu a křížení velkých cév s ureterem, skeletizaci, ligaci a přerušení uterinních 
cév s řádnou lateralizací ureterů, následně disekci pliky vesikouterinní, dostatečné sesunutí 
močového měchýře a skeletizaci hrdla děložního. V našem souboru 331 laparoskopických 
hysterektomií došlo v letech 2002-2004 celkem k 6 velkým komplikacím, tj. 1,8%. Ve 4 (tj. 
1,2%) případech se jednalo o krvácení v časném peroperačním období, ve 2 případech 
(0,6%) došlo k poranění močového měchýře, neměli jsme komplikace ureterální. V 
přednášce jsou prezentovány videosekvence operačních technik laparoskopické 
hysterektomie v topograficko-anatomických souvislostech a kazuistika ureterovaginální 
píštěle po LAVH. 



LÉČBA ŽIVOT OHROŽUJÍCÍHO KRVÁCENÍ  V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ  
V LETECH 2001-2005 V ČR – AKTUÁLNÍ STAV VÝSTUPŮ Z REGISTRU UNISEVEN. 
*BLATNÝ J1,  BRABEC P2, DUŠEK L 2 A UŽIVATELÉ REGISTRU UNISEVEN V ČR   
1OKH a Centrum pro trombózu a hemostázu, FN Brno 
2CBA LF a PřF MU Brno 
 
Život ohrožující krvácení  (ŽOK) je problémem traumacenter, ARO, onkologických pracovišť 
ale i gynekologických pracovišť. Kromě pacientů, kteří odpoví dobře na „standardní“ léčbu 
založenou na substituci náhradními roztoky, transfuzními přípravky a krevními deriváty, je i 
skupina, pro kterou je tato léčba nedostatečná a vyžaduje léčbu alternativní.  V ní 
v současné době zaujímá vedoucí roli rFVIIa. Epizody ŽOK  jsou v ČR od roku 2001 
shromažďovány v registru UniSeven. Jedná se o mezinárodní projekt zaštítěný Lékařskou 
fakultou Masarykovy Univerzity v Brně. Stal se i templátem pro světový registr ŽOK 
garantovaný ISTH. Ke dni 15.9. 2005 bylo do registru vloženo 210 úplných  kazuistik (127 
můžů, 83 žen), z toho poporodní krvácení (PPH) je 17 případů. Z  dat v registru vyplývá, že 
díky léčbě rFVIIa bylo možno zvrátit hrozící úmrtí u gynekologických krvácení v 82,37% 
případů. Léčba rFVIIa navíc vedla k  redukci mediánů počtů erytrocytárních koncentrátů 
podaných 24 h před a po léčbě rFVIIa (z 10 TU na 6 TU, p=0,077). Došlo i ke snížení 
mediánu   dávky fibrinogenu (z  3 g/24 na 0g/24 h), dávky podaných koloidních roztoků (z 
4761 ml/24h na 2241 ml/24; p=0,0023), infuzí s obsahem želatiny (z 1875 ml na 125 ml; 
p=0,152) a 20% albuminu (z 658 ml/24h  na 125 ml/24h; p=0,0425). rFVIIa bylo aplikováno 
v mediánu 132 min od počátku krvácení a medián podané dávky byl 103 ug/kg v 1-2 
dávkách. Za dobu existence registru nebyl v České republice zaznamenán žádný vážný 
nežádoucí účinek spojený s léčbou ŽOK pomocí rFVIIa. Registr UniSeven  poskytuje i 
mnoho dalších informací, jednou z nich je farmakoekonomická studie, jejíž výsledek není 
v době odeslání abstrakta k disposici. Je otevřen novým uživatelům 
(https://trials.cba.muni.cz/uniseven). Na základě literárních  údajů  a v souladu s výsledky 
léčby život ohrožujícího krvácení pomocí rFVIIa v České republice lze podání rFVIIa 
považovat za metodu volby u pacientů, u nichž  nelze předpokládat dobrou odpověď na 
standardní substituční léčbu 



VÝZNAM ROZSAHU RESEKCE OVARIÁLNÍ ENDOMETRIÓZY.  
BUREŠOVÁ I, CHARVÁT M, HYNEK K, SOUČKOVÁ H 
Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol a  UK  2. LF, Praha 
 
 
Cíl studie: Cílem studie bylo zhodnotit různé typy miniinvazivních operačních technik při 
léčbě ovariální endometriózy, posoudit vliv léčby na rekurenci onemocnění a fertilitu 
pacientek 
Typ: retrospektivní studie 
Název pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha 
Soubor a metodika: V období 1998 – 2004 bylo zaznamenáno 358 pacientek, u kterých 
byla diagnostikována endometrióza, z toho  byla u 173 pacientek zaznamenána ovariální 
endometrióza. Tyto pacientky byly rozděleny do 5 skupin podle operační techniky, kterou 
byla endometrióza  ošetřena. U prvních třech skupin pacientek se jednalo o povrchovou, u 
dalších dvou skupin o hlubokou ovariální endometriózu. V I. skupině pacientek s povrchovou 
ovariální endometriózou, kdy byla provedena pouze biopsie ovaria a ložiska tedy nebyly 
kompletně odstraněny, byly pouze 2 pacientky.  V II. skupině pacientek, u kterých byla 
povrchová ovariální endometrióza ošetřena koagulací s nulovým residuem, tedy ablační 
technikou,  bylo 28 pacientek. Do III. skupiny a zároveň poslední skupiny pacientek 
s povrchovou endometriózou bylo zařazeno celkem 5 pacientek, u kterých byly ložiska 
povrchové endometriózy ošetřeny excizí, tedy s nulovým residuem. Ve IV. skupině pacientek 
s již hlubokou ovariální endometriózou bylo celkem 13 pacientek, z toho u 5 byla hluboká 
endometrióza ošetřena pouze punkcí či fenestrací s ponechaným residuem, zatímco u 7 
pacientek bylo ložisko ošetřeno koagulací, tedy bez residua.  V poslední, nejrozsáhlejší V. 
skupině pacientek s hlubokou ovariální endometriózou bylo 159 pacientek, u kterých bylo 
ložisko endometriózy odstraněno bez ponechání residua a to technikou enukleace cysty, 
resekce ovaria, ovarektomie či adnexektomie, tedy excizní technikou.  Poté jsme sledovali 
nutnost a typ další hormonální léčby, recidivu obtíží a eventuelní reoperace a následnou 
fertilitu pacientek. 



FETOSKOPICKY ŘÍZENÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V LÉČBĚ TRANSFUSNÍHO 
SYNDROMU MEZI MONOCHORIÁLNÍMI DVOJČATY - MOŽNOSTI INTRAUTERINNÍ 
LÉČBY V ČESKÉ REPUBLICE.  
HODÍK K1, NÁTEKOVÁ J1, ELIÁŠ P2, MUSILOVÁ I1, PODHOLOVÁ M1,  
DUŠKOVÁ A1, KOKŠTEIN Z3, KUBINOVÁ H3, VLAŠÍN P4  
1Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec Králové  
2Radiodiagnostická klinika FN Hradec Králové  
3Dětská klinika FN Hradec Králové  
4Privátní centrum prenatální diagnostiky Brno  
 
TTTS – Twin to twin Transfusní Syndrom je typický pro monochoriální biamniální dvojčata a 
vyskytuje se s četností 1:3200 gravidit. Pro Českou republiku to představuje cca 30 případů 
transfusního syndromu ročně. Pokud transfusní syndrom zůstane neléčen, vede k 70-90% 
mortalitě plodů. Jejím zdrojem je potrat, předčasný porod extrémně nezralých novorozenců a 
intrauterinní smrt jednoho až obou plodů. Předčasný porod a potrat vzniká v důsledku 
indukované předčasné děložní činnosti polyhydramniem. Polyhydramnion vznikne v 
důsledku polyurie v amniálním vaku recipienta při jeho hyperdynamické cirkulaci. Nepříznivá 
je vysoká morbidita přežilých novorozenců. Máme na mysli především neurologickou 
morbiditu na podkladě tlakově-perfusní oběhové nestability mezi cévními systémy 
jednotlivých plodů a v důsledku syndromu z intrauterinní smrti jednoho monochoriálního 
dvojčete. Pokud jeden plod intrauterinní smrt svého monochoriálního dvojčete přežije, tak u 
něj v 20-40% dojde k poškození mozku z náhle vzniklé hypovolémie a hypoperfuse. V České 
republice tyto případy dosud zůstávaly diagnosticky nepoznány. Skrývaly se za již 
zmíněnými spontánními potraty, předčasnými porody (v 24.-30. týdnu těhotenství), či za 
nevysvětlitelnými úmrtími monochoriálních dvojčat. Vlivem naší přednáškové činnosti došlo v 
posledních třech letech k zlepšení celkové povědomosti o tomto syndromu v rámci odborné 
gynekologické veřejnosti a tím i k zlepšení prenatální diagnostiky tohoto onemocnění. 
Dosavadní léčba TTTSyndromu v České republice byla převážně symptomatická. Spočívala 
v medikamentózní léčbě předčasného porodu a v redukci polyhydramnia opakovanými 
odlehčovacími amniocentézami. V těžších případech jsme používali i selektivní fetocidu 
jednoho z plodů a obnovení hydratace donora pomocí septostomie. Naše pracoviště jako 
prvé v České republice zvládlo a zavedlo techniku fetoskopicky řízené laserové 
fotokoagulace placentárních cévních cévních spojek mezi monochoriálními biamniálními 
dvojčaty. Jedná se o kauzální léčbu, která s vysokou úspěšností zasahuje do etiopatogeneze 
tohoto onemocnění. Dle literárních pramenů je přežití plodů mnohdy vyšší než 85%. 
Výsledky randomizované Evropské studie v rámci projektu “Eurofoetus“ ukazují, že celkové 
přežití alespoň jednoho plodu do 28 dnů po porodu je ve skupině plodů s laserovou léčbou 
76% proti 56% přežití ve skupině s léčbou opakovanými amniocentézami. Hlavní výhodou 
laserové léčby je velmi nízké procento neurologické morbidity přežilých novorozenců, které 
se pohybuje kolem 2%. Pro porovnání je nutno uvést, že neurologická morbidita se při 
dosavadní léčbě opakovanými odlehčovacími amniocentézami vyskytuje u 14% 
novorozenců. Z výsledků již zmíněné Evropské randomizované studie vedené prof. 
Deprestem vychází ve skupině plodů léčených laserem jen 6% výskyt cystické formy PVL 
proti 14 % výskytu PVL ve skupině léčené opakovanými amniocentézami. Naše výsledky za 
prakticky prvý rok léčby ukazují na 55% přežití alespoň jednoho plodu a na 22% přežití obou 
plodů. To je vzhledem k learning courve prvých 20 výkonů na operatéra a limitovaným 
technickým podmínkám vynikající výsledek. Zvláště proto, že se v neúspěšných případech 
jednalo většinou o pokročilá stádia transfusního syndromu komplikovaná těžkou cervikální 
insufficiencí, extrémním polyhydramniem a předčasnou děložní činností, vedoucí k 
předčasnému potratu i po technicky zdařilém operačním výkonu. V posledním roce jsme se 
dalších fetoskopických výkonů museli vzdát vzhledem k technické smrti používaných 
fetoskopických optik. Dvakrát se nám nepodařilo získat podporu IGA ministerstva 
zdravotnictví a to pro neochotu grantovat investiční vstupy projektu. Proto jsme v naší léčbě 
byli omezeni na non-fetoskopické techniky, patřící do symptomatické léčby a to na použití 
odlehčovací amniocentézy a UZ vedené laserové septostomie. Přesto se nám přes pokles v 



úspěšnosti podařilo zachránit několik plodů z dvoučetných gravidit a dokonce jedna trojčata z 
původně čtyřčetné trichoriální tetraamniální gravidity. Nové možnosti se otevírají po přijetí 
interního grantu v rámci FN v Hradci Králové, kdy z vnitřních zdrojů FN došlo k obnovení 
fetoskopického instrumentária, které navíc umožňuje i léčbu technicky obtížných případů 
transfusního syndromu s placentou lokalisovanou na přední děložní stěně. Porodnická a 
gynekologická klinika FN v Hradci Králové je tak po odborné i technické stránce schopna 
vykonávat funkci konsiliárního i prenatálního léčebného centra pro tuto závažnou komplikaci 
monochoriální biamniální gravidity a to i v rámci celé České republiky. 



NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ HYSTEROSKOPIE PRO ZVÝŠENÍ ÚSPĚŠNOSTI 
EMBRYOTRANSFERU. 
HYNEK K, CHARVÁT M, BRANDEJSKÁ M, HREHORČÁK M, GIANAROLI L.× 

Gyn. por. klinika LF 2 UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 
IVF centrum S.I.S.M.E.R., Bologna× 

 
Úvod: Optimální provedení embryotransferu je jedním z klíčových momentů, které rozhodují 
o úspěšnosti IVF cyklu. Mezi hlavní faktory, které ovlivňují úspěšnost embryotransferu patří 
atraumatičnost jeho provedení a místo v dutině děložní, kam jsou embrya transferována. 
Hysteroskopie byla dosud v indikaci neplodnosti využívána jako diagnostická metoda, jejíž 
cílem bylo vyloučit vrozenou či získanou abnormalitu dutiny děložní (VVV dělohy, přítomnost 
organického útvaru či adhezí v dutině děložní) a posoudit charakter endometria (výška, 
známky chron. endometritidy, histologická datace endometria). 
Cíl práce: Cílem naší práce bylo zavedení nové metody spočívající v modifikaci dosud 
standardním způsobem prováděné diagnostické hysteroskopie a porovnání úspěšnosti 
embryotransferu po zavedení této metody. Autorem metody je prof. Gianaroli (IVF Centrum 
S.I.S.M.E.R. Bologna) a její podstatou je provedení probatorního embryotransferu před 
vlastní hysteroskopií. 
Metodika: Po obvyklé přípravě a desinfekci je atraumatickým způsobem inzerován katetr pro 
embryotransfer do dutiny děložní. Sledujeme volnost zavedení katetru, která je dána 
prostupností endocervikálního kanálu a vnitřní branky, případně rovněž úhlem mezi hrdlem a 
tělem děložním. Dále na stupnici sledujeme vzdálenost od zevní branky, do které byl katetr 
zaveden. Poté je katetrem do dutiny děložní instilováno 10ul methylenové modři. Následuje 
dg. hysteroskopie, při které kromě obvyklých parametrů sledujeme rovněž modře zbarvenou 
dráhu zaváděného katetru a místo, které označuje, kam dosáhl konec katetru. Takto získané 
informace jsou pak využity při vlastním embryotransferu. 
Výsledky: Formou retrospektivní srovnávací studie jsme porovnali úspěšnost 
embryotransferů před a po zavedení metody dg. hysteroskopie s probatorním 
embryotransferem. Zjistili jsme, že po zavedení metody se úspěšnost embryotransferů 
(klinická gravidita/transfer) signifikantně zvýšila (27,4% v. 34.7%). 
Závěr: Provedení probatorního embryotransferu s instilací methylenové modři do dutiny 
děložní je jednoduché a časově i technicky nenáročné rozšíření standardně prováděné dg. 
hysteroskopie. Tato metoda je vhodná u pacientek před plánovanou léčbou IVF a dle našich 
výsledků přispívá ke zvýšení úspěšnosti embryotransferů. 



PERFORACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U PACIENTKY S COLLINSOVÝM SYNDROMEM 
PŘI LAPAROSKOPICKÉ OPERACI HETEROTOPICKÉ GRAVIDITY. 
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MULTIMEDIÁLNÍ CD – ZÁKLADY GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE –OPTIMÁLNÍ 
UČEBNÍ POMŮCKA PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ 
KALOUSEK I, KOPECKÝ P  
Gynekologická a porodnická klinika FN Hradec Králové  
 
Anotace  
Gynekologická a porodnická klinika prodělal rozsáhlou generální přestavbu v roce 2002 a 
2003. V rámci přestavby kliniky došlo k rozšíření a úpravě výukových prostor pro posluchače 
lékařské fakulty. Tyto výukové prostory byly vybaveny v rámci projektu FRVŠ multimediální 
projekční a prezentační technikou, která umožňuje vysoce nadstandardní výuku včetně 
velkoplošné projekce DVD, VHS, prezentace z webu, interaktivních zásahů do prezentace, 
editaci přednášek včetně zvukového záznamu na vlastním serveru. V rámci tohoto projektu 
získala klinika kvalitní digitální kameru a fotografický digitální aparát. Tato zařízení umožňují 
editaci a zpracování endoskopických i otevřených operací ve vlastní střižně, včetně 
ozvučení. Další přídavné zařízení, zakoupené z prostředků lékařské fakulty umožňuje 
organizovat přímé přenosy z operačního sálu s využitím stávající datové sítě pro větší 
skupiny studentů, které s operatérem obousměrně komunikují a mají tak možnost sledovat 
rozhodovací algoritmy při provádění gynekologických operací a aktuální řešení vzniklých 
komplikací. Po prvních zkušenostech s touto podporou přímé výuky vznikl ze strany studentů 
lékařské fakulty požadavek na vytvoření multimediálního výukového nosiče, který by se 
zevrubně zabýval jednotlivými typy endoskopické operativy včetně předoperačních vyšetření, 
vlastní operační techniky, možných komplikací a jejich řešení a pooperační péče po těchto 
výkonech. Získání a zpracování nám v současné době plně umožňuje stávající vybavení 
výukových prostor a operačních sálů, pro vytvoření multimediálního výukového nosiče je 
potřeba doplnit softwarové vybavení střižny a zajistit kompilaci dat do produktu ve formě 
služby příslušného odborníka na tuto problematiku. Konkrétní výstupy Konkrétním výstupem 
je vytvoření multimediálního výukového nosiče DVD, který bude obsahovat základní principy 
gynekologické endoskopie včetně předoperačních vyšetření a postupů, vlastních 
endoskopických diagnostických a léčebných výkonů, možných operačních komplikací a jejich 
řešení, pooperační péči o endoskopické pacienty a následnou péči. Nosiče budou k dispozici 
v počítačové učebně kliniky, studenti budou mít možnost zakoupení tohoto DVD za výrobní 
cenu. Samostudium tohoto materiálu připraví studenty ke konfrontaci s přímými přenosy z 
operačních sálů a umožní jim diferencovat výukový materiál od reality práce operatéra 
včetně okamžité rozvahy při jednotlivých operačních výkonech a řešení vzniklých komplikací. 
Tato možnost srovnání je ideální podporou přímé výuky v procesu klinického osvojení 
gynekologie a porodnictví, jako jednoho z pilířů medicínských oborů. Materiál bude k 
dispozici na serveru kliniky. Celý projekt je řešen jako grant FRVŠ 2142/2006/F 3d. 



ON-LINE ENDOSKOPICKÉ PŘENOSY – PODPORA PŘÍMÉ VÝUKY GYNEKOLOGIE NA 
LF V HRADCI KRÁLOVÉ, UK PRAHA  
KOPECKÝ P, KALOUSEK I  
Gynekologická a porodnická klinika FN Hradec Králové  
 
Autoři ve svém sdělení představují nové možnosti výuky gynekologické endoskopie s 
využitím přenosové techniky z operačních sálů do přednáškového centra. Systém využívá 
stávající datovou síť a umožňuje obousměrnou komunikaci mezi auditoriem a operatérem. 
Přenos moderuje asistent, který přestávky mezi jednotlivými výkony vyplňuje off –line 
záznamy a teoretickými poznatky. K přenosu obrazu z endoskopických věží používají autoři 
systém VGA Transmitter Multiview 450 UTx a pro přenos zvuku VGA+Audio Receiver 
Multiview 450 RA. Kapacita datového toku umožňuje přenosy v DVD kvalitě. Tento systém 
podpory přímé výuky je velmi kladně hodnocen ze strany českých i zahraničních posluchačů, 
reálný přenos operací ukazuje nutnost rozhodování operatéra v klíčových okamžicích 
operace, řešení vzniklých komplikací a vlastní operační postupy. 



LAPAROSCOPIC PELVIC LIMPHADENECTOMY – OPERATIVE TECHNIQUE 
MIROSLAV KOPJAR1, MLADEN ZADRO1, IGOR MARICIC1, TONCI VISKOVIC1, MARIN 
SIMIC1, IVICA SCURIC2 
1General Hospital Zabok; 2Special Hospital for Medical Rehabilitation Krapinske Toplice 
Croatian Society for Gynaecological Endoscopy of CMA, Croatia 
 
Different classic approaches have already been described for radical hysterectomy and the 
abdominal approach has remained the only widely accepted approach for the radical 
hysterectomy and lymph node dissection 
Laparoscopic interiliac lymphadenectomy done by Dargent was addition of endoscopic 
lymphadenectomy to a classical Shauta operation to overcome the under treatment 
secondary to the lack of lymph node dissection in the vaginal approach.  The introduction of 
laparoscopic surgery in gynecological oncology has had two consequences: a revival of 
radical vaginal hysterectomy and encouraged development of LPSC radical hysterectomy 
with pelvic and paraaortal laparoscopic lymphadenectomy (challenging the supremacy of 
abdominal surgery). The rational of laparoscopic - vaginal modified radical vaginal 
hysterectomy is that an oncological surgeon is able to take advantage of the benefits of both 
routes in the same patient. 
Stage I endometrial, microinvasive cervical and early ovarian cancers may be treated with a 
combination of a laparoscopic staging procedure and vaginal or laparoscopic simple 
hysterectomy and vaginal surgery may follow laparoscopic staging in the same session. The 
combination of the “two minimal incision” approaches may thus be the most logical technique 
for surgical therapy of all gynaecological carcinomas in the future, avoiding the discomfort of 
laparotomy, while reducing the excessively long operative  time of laparoscopic surgery and 
adding accuracy to the placement of the second minimal incision (including radical vaginal 
approach).  
  
Conclusion 
In the classic surgery, when we remove lymph node tissue beneath the opturator nerve, 
abundant bleeding from hipogastric and opturator veins very often occurs. If we miss this part 
of lymphadnectomy, there is the possibility of occult metastasis. Laparoscopy offers solution 
for this problem because laparoscopic access to this area is much easier and safer than in 
classic surgery but the place of laparoscopic surgery in radical hysterectomy is not yet well 
established. Laparoscopic lymphadenectomy is used in diagnostics for staging of malignancy 
but also for therapy of malignant disease. It has the same role in treatment of disease as 
conventional lymphadenectomy in open abdominal surgery. Laparoscopic lymphadenectomy 
in radical hysterectomy is acceptable only if it strictly mimics open abdominal surgery. 
Combination of LPSC lymphadenectomy with radical vaginal surgery (Shauta - Steckel) is 
today the most acceptable procedure in our opinion. 



LAPAROSKOPICKÉ OPERACE U STERILNÍCH ŽEN – DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY A 
ZKUŠENOSTI  
KUČERA,E, DRAHOŇOVSKÝ,J ,HEŘMAN, H, DVORSKÁ, M.  
Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4 Katedra gynekologie a 
porodnictví IPVZ Praha, Ruská 85 , Praha 10 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v 
Praze,Ruská 87, Praha 10  
 
Cíl: V analytické retrospektivní studii jsme hodnotili klinické výsledky a dosažená těhotenství 
po laparoskopických operací u neplodných žen. V dnešní době se jedná především o výkony 
na děložním těle – myomektomie a v adnexální chirurgii o řešení ovariální endometriózy. 
Výsledky: Od roku 1996 – 2004 jsme laparoskopicky odstranili více než 700 myomů. Z 267 
neplodných žen, které jsme v tomto období operovali otěhotnělo a porodilo 128 žen, tj. 48%. 
Vysoká frekvence císařských řezů v souboru dosáhla až 45%. Ve sledovaném souboru jsme 
nezaznamenali výskyt ruptury děložní. Způsoby chirurgické léčby ovariální endometriózy 
jsou předmětem různých srovnávání. V našem souboru jsme využili techniku tzv. 
laparoskopického strippingu. Analyzovali jsme výsledky 70 žen s diagnózou neplodnosti 
operovaných v letech 2000 – 2003. V našem souboru otěhotnělo a porodilo 39 pacientek, tj. 
55,7%. Závěr: S laparoskopickou léčbou neplodných žen máme dlouhodobé dobré 
zkušenosti. Námi publikované výsledky jsou srovnatelné s výsledky podobných studií 
publikovaných v zahraničí. U pacientek s diagnózou neplodnosti se snažíme o maximálně 
konzervativní výkon se zachováváním zásad reprodukční chirurgie. Znalost uvedených 
zásad se bohužel v posledních letech výrazně snížila. Práce shrnuje naše dlouhodobé 
zkušenosti a ukazuje na možnosti laparoskopické operativy u neplodných žen. 



PORANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍCH CÉVNÍCH STRUKTUR - NOČNÍ MŮRA 
LAPAROSKOPISTY  
KUČERA,E, DRAHOŇOVSKÝ,J, TURYNA,R  
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4 Podolí Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, 
Praha  
 
Poranění velkých retroperitoneálních cév je stresující okamžik vyžadující urgentní řešení. 
Cílem prezentace je ukázat hlavní rizika laparoskopie, které mohou vést k poranění velkých 
retroperitoneálních cév. Každý laparoskopista musí znát teoretické aspekty této problematiky 
a současně být prakticky vybaven některými dovednostmi, které umožní včasnou diagnostiku 
a provizorní nebo definitivní management vzniklé situace. Na základě některých kazuistik 
prezentujeme možnou prevenci,diagnostiku a řešení těchto závažných kritických stavů v 
laproskopické operativě. 



ETHIOPATOGENEZE PROLAPSU POCHVY PO HYSTEREKTOMII A KOREKTIVNÍ 
OPERACE  
KUDELA M, ONDROVÁ D, HEJTMÁNEK P  
Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc  
 
Prolaps poševního pahýlu je relativně častou pozdní komplikací po hysterektomii. Jeho 
frekvence je v literatuře udávaná mezi 1-18 %. Příčinou prolapsu jsou vrozené a získané 
defekty pánevního dna, svou roli může též hrát nesprávná operační technika nebo 
komplikace v pooperačním průběhu. Korektivní operace jsou prováděny z vaginálního, 
abdominálního nebo laparoskopického přístupu. Provedli jsme rozbor anamnestických údajů 
u souboru 51 nemocných, které byly v posledních 3 letech operovány na naší klinice pro 
prolaps pochvy po předchozí hysterektomii. Zaměřili jsme se na porodnickou anamnézu, 
vrozené dispozice k insuficienci vaziva, hormonální status, pracovní anamnézu, koincidentní 
onemocnění, sexuelní život a typ předchozí hysterektomie. Dále jsme vyhodnotili výsledky 
operační léčby, peroperační a pooperační komplikace a procento recidiv. 



AMBULANTNÍ HYSTEROSKOPIE, 5  LET „FOLLOW UP“ 
KUŽEL D, TÓTH D, HRAZDÍROVÁ L, FUČÍKOVÁ Z, MÁRA M 
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze 
Clinique St. Germain, Brive la Gaillarde 
 
V období let 2000-2004 byla na našem pracovišti preferována a rozvíjena ambulatní 
hysteroskopická diagnostika a operativa s využitím bipolární technologie.. 
Soubor: ve sledovaném období bylo provedno 5501 výkonů, 4126 (75%) diagnostických, 
715 (13%) operačních v ambulantním režimu, 550 (10%) operačních v režimu transcervikální 
chirurgie a 110 (2%) termoablací endometria.  
Z ambulantních operačních výkonů byla v 64 případech (100% výkonů ambulantně) 
provedena extrakce cizího tělesa, v 587 (82%) resekce endometrálního polypu, v 34 
případech (29%) resekce intrauterinních adhezí a ve 28 případech (18%) byl resekován 
submukózní myom. 
Metodika: k ambulantním výkonům byly vybrány pacientky preferující ambulantní výkon, 
pacientky s příznivým lokálním nálezem na hrdle děložním a příznivou velikostí a strukturou 
intrauterinní patologie. Výkony byly prováděny zacvičenými operatéry, při užití vhodného 
instrumentária (Versascope průměru 3,5mm, hysteroskopy průměru 5 nebo 8mm, bipolární 
koaxiální elektrody, bioptické a extrakční kleště). 2 hodiny před výkony byla pacientkám 
podávána Indomethacin supp. v celkové dávce 200 mg. Ambulantní výkony byly prováděny 
bez dalšího ovlivnění bolesti, v režimu analgosedace nebo v paracervikálním bloku. Výkony 
byly tedy provedeny v režimu „office“ (hospitalizace prakticky omezena na dobu výkonu) 
nebo „outpatient“ (hospitalizace v délce několika hodin). Pacientky byly pooperačně primárně 
sledovány ambulantními gynekology, na naše pracoviště se vracely při přetrvávání potíží, 
jejich recidivě, při objevení se potíží nových, případně při patologickém pooperačním UZ 
nálezu. 
Výsledky: z 4126 diagnostických výkonů bylo 90% provedeno v režimu „office“, 5% v režimu 
„outpatient“ a v 5% byla nutná konverze do režimu celkové anestézie.  
Opakování operačního výkonu (recidiva nálezu, nedokončení výkonu) bylo nutné v 16% při 
diagnóze endometrálního polypu.  
Při nálezu intrauterinních adhezí byla úspěšnost léčby sterility v 19% (z počtu 34 případů), u 
submukózních myomů (celkem 28 případů) v 80%  při kvácení a 60% při sterilitě. 
Komplikace: zaznamenali jsme 32 případů poranění stěny děložní (31 případů „studené“ 
perforace nebo „false route“ nástrojem nebo optikou a 1 případ „horké“ perforace stěny 
děložní elektrodou). V souislosti s poraněním stěny děložní byla provedena v 1 případě 
laprotomie a ve 14 případech laparoskopie.  
V 78 případech byla ambulantní hysteroskopie předčasně ukončena pro obtíže se vstupem 
do dutiny děložní, pro krvácení nebo vzhledem k rozsahu nálezu.  
Komplikace jsme tedy zaznamenali ve 110 případech (2,2%). 
Diskuze: k optimalizaci výsledků ambulantní hysteroskopie je kromě zhodnocení 
objektivního nálezu na čípku děložním nutná vhodná předoperační komunikace a shoda 
s pacientkou o režimu výkonu, použití tenké optiky (do 4mm) s ohledem na režim výkonu 
(ovlivnění bolesti) a optickou kontrolu celého průběhu výkonu při postupu vaginoskopie - 
hysteroskopie (komplikace), užití bipolární technologie a preference minimálních výkonů 
(biopsie endometria, extrakce cizích těles, endometrální polypy do průměru 1,5 cm, resekce 
epiteliálních, event. jemných fibrózních adhezí, otázkou je resekce sumukozních myomů 
v ambulantním režimu). 
Závěr: možnosti ambulantní hysteroskopie byly ověřeny v klinické praxi a je vhodné vytvořit 
podmínky pro její skutečnou aplikaci a ambulantní praxi. 
 
 
 
 
                                                                                                           
 



LAPAROSKOPIE V OPERAČNÍ LÉČBĚ TUBOOVARIÁLNÍHO ABSCESU (TOA) 
KUŽEL D, SOSNA O, FUČÍKOVÁ Z, MÁRA M, TÓTH D 
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze 
Clinique St. Germain, Brive la Gaillarde 
 
Absolutními kontraindikacemi laparoskopie v souvislosti s PID jsou nespecifická nebo TBC 
peritonitis. Pelveoperitonitis s nálezem pánevní rezistence je kontraindikací relativní.  
Doporučeným postupem při podezření nebo diferenciální diagnóze pánevního zánětu je 
laparoskopie s přesným určením diagnózy, stanovením rozsahu zánětu a revizí apendixu.  
Operačními výkony při nálezu TOA potom mohou být výkony konzervativní (incize, laváž, 
drenáž) nebo radikální (adnexektomie). 
Metodika: laparoskopii zahajujeme obvyklým přístupem do dutiny peritoneální s následným 
zhodnocením nálezu v pánvi, apendixu, podbrániční oblasti, s odběrem kultivace a 
peroperačním nasazením antibiotik.  
Při zavzetí apendixu do TOA zahajujeme operaci eliberací apendixu a apendektomií. 
Následuje rozrušení adhezí omenta a kliček střevních s následnou eliberací TOA od 
pánevního peritonea s individuálním rozhodnutím o preparací ureteru. V zásadě je 
preferována ostrá, studená preparace, při radikálním výkonu je potom preventivní koagulace 
nezbytná („zlatým standardem“ je přitom harmonický skalpel). Při porušení pseudokapsuly  
TOA je tento většinou extrahován po částech, při exstirpaci in tótó je preferenční vybavení v 
„endobagu“. Následuje dokočení pánevní adheziolýzy, kontrola krvácení, laváž a drenáž 
operačního pole. Pooperačně je korigováno podání ATB dle citlivosti, „second look“ je 
indikována individuálně. 
Výsledky: soubor je tvořen 4 konzervativními výkony s 1 komplikací (teplota > 38oC > 2 
dny), 15 radikálními výkony se 4 komplikacemi (2x léze omenta a 2x teplota > 38oC > 2 dny), 
1 kombinovaným výkonem (salpingektomie a drenáž pyovaria) a 6 apendektomiemi. 
Diskuse: v diagnostice a terapii PID doporučujeme časnou laparoskopickou intervenci, 
použití harmonického skalpelu, selektivní preparaci ureteru, event. v prevenci porušení 
pseudokapsuly TOA vést operační výkon jako „hand assisted“. 
Závěr: minimálně invazivní chirurgický přistup lze doporučit k operační léčbě TOA pro 
minimálně středně pokročilý operační tým. 



ZKUŠENOSTI S METODAMI HYSTEREKTOMIE NA NAŠEM PRACOVIŠTI 
MUDr. Jan Machač, MUDr. Ilona Hegerová, MUDr.  Aleš Sobek jr. 
 
Autoři ve svém sdělení uvádějí výsledky a způsob provedení hysterektomií na okresním 
gynekologickém pracovišti za posledních jedenáct let, tedy od doby, kdy zde bylo započato s 
laparoskopickou operativou. Počet laparoskopických a vaginálně prováděných hysterektomií 
výrazně převažuje nad počtem hysterektomií abdominálních. V roce 2004 činil podíl 
abdominálně prováděných hysterektomií pouze 30%. Naprostá většina z nich (70%) byla z 
onkologické indikace. Dále je zmíněna supracervikální hysterektomie s morselací, druh 
operace, která byla po dvou letech prakticky opuštěna a nahrazena metodou LAVH.Ačkoliv 
se některé zahraniční studie staví k laparoskopické supracervikální hysterektomii vcelku 
optimisticky, dle zkušenosti autorů je tato metoda ve srovnání s LAVH technicky náročnější a 
s větším počtem komplikací. Z práce vyplývá, že LAVH se na jejich pracovišti stala 
nejfrekventovanějším způsobem odstranění dělohy (60%) . Operační časy při LAVH se stále 
zkracují, v r.2004 se pohybovaly mezi 35 až 4O min. LAVH spolu s vaginální hysterectomií 
se tak stala nejvýhodnějším způsobem odstranění dělohy, jak pro pacientky (pooperační 
komfort,doba hospitalizace i počet komplikací), tak i pro lékaře a ošetřující personál. 



NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE SÚ PERSPEKTÍVNA FORMA NA POSKYTOVANIE 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI? 
MUDR. GABRIEL MANČÍK 
NsP Levice , SR  
 
Dôvodom na transformáciu zdravotníckych zariadení na neziskové organizácie je kritická 
ekonomická situácia ,spôsobená dlhodobým podfinancovaním zdravotnej starostlivosti . 
 
Najskôr  sme vypracovali strategický plán pre oblasť ekonomiky, personalistiky a medicínskej 
časti a predložili sme ho na schválenie správnej rade, Až do transformácie , teda do januára 
2004 sme sa mesačne zadlžovali približne 8,5 milióna Sk, toho času náš hospodársky 
výsledok je maximálne na úrovni do – 5OO OOO, - Sk. V personálnej oblasti sme 
zredukovali počet zamestnancov  asi o 19O,pričom išlo o všetky kategórie zamestnancov. Zo 
štvorstupňového riadenia sme prešli na trojstupňové. Všetku medicínsku ale i nemedicínsku 
činnosť sme scentralizovali do areálu nemocnice. Ponechali sme si všetky SVALZ-ové 
pracoviská, ktoré ako vysoko ziskové pracoviská „ dotujú iné odbory v nemocnici. 
Poskytujeme nadštandartné služby, 



TRANSVAGINÁLNÍ ENDOSKOPIE (TVE) - POKROK NEBO VÝSTŘELEK?  
MARDEŠIĆ, T  
Sanatorium Pronatal, Praha  
 
TVE je souhrnné označení pro endoskopické vyšetření vnitřních rodidel (dělohy, adnex) a 
struktur uložených v malé pánvi prováděné v bezprostřední návaznosti během jediné celkové 
či lokální anestezie a zahrnuje hysteroskopii a transvaginální hydrolaparoskopii včetně 
salpingoskopie.Na základě dvouletých zkušeností s touto technikou v rámci ambulantního 
zařízení specializovaného na diagnostiku a léčbu neplodnosti prezentujeme indikace, 
výsledky, výhody a problémy spojené s touto technikou. TVE je ambulantní, bezpečná a 
exaktní metoda umožňující přímou vizualizaci a postupné posouzení oblastí vnitřních rodidel 
zodpovědných za jednotlivé fáze procesu reprodukce. Oproti \"klasickému\" přístupu 
umožňuje TVE (vzhledem k minimální zátěži a vynikající toleranci pacientkami) zařadit 
endoskopické vyšetření dělohy a tuboperitoneálního faktoru neplodnosti mnohem dříve do 
algoritmu vyšetřování neplodnosti. 



VÝSLEDKY LAPAROSKOPICKÉ DOČASNÉ OVARIÁLNÍ VENTROSUSPENZE 
NOVÁK, P., EIM J.B. 
Nemocnice Vyškov, gyn. – por. oddělení 
 
Dočasná ovariální ventrosuspenze je operační metoda, pomocí které se provede dočasný 
závěs vaječníku k přední stěně břišní laparoskopickým přístupem. Fixace se provede 
suturou extraabdominálně. Cílem ventrosuspenze je vytažení tubárních ústí s vaječníky 
mimo cavum Douglasi proti fyziologickému stavu, kdy adnexa včetně tub zaujímají polohu 
v cavum Douglasi. Zde především po rozsáhlejších výkonech společně s velkými rannými 
plochami a i s malým množstvím krve, která je sem svedena ze stěn malé pánve, jsou 
vytvořeny ideální podmínky pro adherování tubárních ústí k okolním tkáním. Indikací k užití 
metody je prevence adhezí peritubálně a periovariálně po náročnějších chirurgických 
výkonech na adnexách, děloze a peritoneu malé pánve a to u pacientek, kde se předpokládá 
snaha o koncepci a jako prevence pelvialgií následkem vytvořených adhezí. Metoda je 
prováděna v celkové narkóze laparoskopicky – tj. za použití penumoperitonea a laparoskopu 
v umbilikálním portu a dvou portů v hypogastriu pro dva laparoskopické nástroje – nůžky a 
grasper. 
V období 2001/6 – 2005/6 jsme provedli 93 operací tohoto typu. U 41 pacientek pro diagnózu 
endometriózy s nebo bez adhezí malé pánve, u 52 pacientek pouze pro adheze malé pánve. 
U 75 pacientek jsme provedli second look laparoskopii. Spektrum pacientek v této skupině 
tvořilo 12 pacientek s velmi těžkými adhezemi (u 10 pacientek došlo ke zlepšení nálezu), 63 
pacientek se středně těžkými adhezemi (u 58 pacientek došlo ke zlepšení nálezu). Ze všech 
75 kontrolně laparoskopovaných pacientek mělo 61 pacientek intaktní tuby a malou pánev 
bez adhezí nebo jen s minimem adhezí, 12 pacientek mělo nález středně těžkých adhezí, 2 
pacientky měly nález velmi těžkých adhezí. U 49 pacientek (u těch, kde se předpokládala 
snaha o koncepci) jsme při second look laparoskopii provedli chromopertubaci. 



NOVÉ POSTUPY V KONTROLE ZÁVAŽNÉHO POPORODNÍHO KRVÁCENÍ  
Seidlová D, Mannová J, Ondrášková H,  Gál R, Ševčík P 1), Penka M 2), Blatný J 2) 
FN Brno, PMDV, I. ARO 1) 
FN Brno, PMDV, Oddělení klinické hematologie 2) 
  
Souhrn: 
 Poporodní krvácení je nejčastější příčinou mateřské perinatální mortality.  Závažné 
krvácení vznikající v souvislosti s těhotenstvím má různé příčiny - nejčastěji se jedná o atonii 
děložní, preeklampsii, HELLP syndrom, embolii plodovou vodou, krvácení při poruchách 
placentace,  velkou poporodní krevní ztrátu, poranění vzniklé při porodu, či  koagulopatii 
v předchorobí. 
 Léčba poporodního krvácení  je založena na multidisciplinární spolupráci: 

 Resuscitační péče na ARO 
 Intenzivní hematologická péče ve spolupráci s hematology:  aplikace EBR, CZP, 

trombokoncentrátu, fibrinogenu, včetně včasného podání  rFVIIa  
 Autotransfuzní technika za použití cellsaveru k rekuperaci krve 
 Chirurgická péče ve spolupráci s gynekology a cévními chirurgy 
 Selektivní embolizace aa. iliacae ve spolupráci s radiology 

    V naší práci jsme využili údajů získaných z Registru UNISEVEN. Tato databáze 
použití faktoru VIIa v různých indikacích existuje od roku 2002, v loňském roce byl registr 
aktualizován.  
 
Efekt léčby rFVIIa ve všech indikacích                   Efekt léčby rFVIIa v gynekologii  

          
 
Diskuze: 
 Při chirurgickém řešení krvácení v porodnictví je primárně uvažováno o hysterektomii, 
případně podvazu velkých cév nebo o akutním řešení skiaskopickou embolizací. 
    Medikamentózní možnosti stavění krvácení  zahrnují celou škálu přípravků od 
etamsylatu a antifybrinolytik, přes hormony jako terlipressin, somatostatin, estrogeny a  
v poslední době často zmiňovaný desmopresin. Ale doposud byla největší váha 
nechirurgické léčby život ohrožujícího krvácení založena na substituci koagulačních faktorů  
aplikací krevních derivátů a transfúzních přípravků, které sebou nesou větší či menší riziko 
spojené s jejich použitím. 
    Aktivovaný rekombinantní faktor VII je  uměle vytvořená  replikace přirozeného 
lidského aktivovaného  koagulačního faktoru VII.  Od r. 1998 byl u nás opakovaně  použit 
jako ultimum refugium v intenzivní péči  u  krvácivých stavů z různých příčin včetně 
poporodního krvácení.  Doporučená dávka rFVIIa je 90-100ug/kg, pro  jeho správné 
působení je vždy nutná korekce acidozy nejlépe infuzí bikarbonátu těsně před jeho podáním 
a dosažení hladiny fibrinogenu nad 1g/l.  Pokud nedojde k zástavě krvácení je nutno dávku 
po dvou až třech hodinách za splnění předchozích podmínek opakovat. 
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Závěr: 
 Podání rFVIIa v gynekologických indikacích není ojedinělé, jeví se vysoce účinné a 
bezpečné. Jak vyplývá ze zhodnocení údajů z registru UNISEVEN, je ze všech zde 
zmiňovaných indikací nejúčinnější. rFVIIa působí rychle jen v místě krvácení na povrchu 
aktivovaných destiček, přímou aktivací faktoru X, bez systémové aktivace koagulace. 
   Ani nejčastější chirurgické řešení -  hysterektomie neznamená většinou zástavu 
krvácení. 
 A tedy až následná resuscitační a intenzivní hematologická péče vede k úpravě 
celkového stavu nemocné. 
   Domníváme se, že v případě rozsáhlého poporodního krvácení, kde konzervativní 
léčba selhala a je zvažována hysterektomie, by podání rFVIIa mělo být přinejmenším vzato 
do úvahy před jejím provedením. 
 
    Autoři děkují za možnost  použití Registru UNISEVEN, který vznikl za softwarové 
podpory Centra biostatistiky a analýz Masarykovy university a pomoci firmy firmy 
NovoNordisk. 



KONZERVATIVNÍ OPERACE DĚLOŽNÍ MYOMATOZY 
OPLETAL, P., EIM, J.B. 
Nemocnice Vyškov, gyn. – por. oddělení 
 
 Děložní myomy jsou nejčastějšími tumory ženského reprodukčního systému. 
Vyskytují se v průběhu života asi u 30% žen. Asi 70% myomů se vyskytuje zcela 
asymptomaticky. K nejčastějším symptomům patří metrorhagie, se sekundární anemií, 
menorhagie, bolesti malé pánve, sterilita a infertilita, rekurentní aborty, předčasné porody 
atd. 
 Ke konzervativním laparoskopickým metodám léčby myomatozy patří: laparoskopická 
myomektomie, laparoskopicky asistovaná myomektomie (LAM), chirurgická disekce a 
klipace uterinních cév s možností následné myomektomie po zmenšení myomů. Mohou se 
užít i alternativní metody léčby myomů, jako je laparoskopická myolýza, kryolýza, 
radiofrekvenční ablace, embolizace uterinních cév. 
 Podmínkou úspěšné laparoskopické operační léčby myomatozy je znalost cévního 
zásobení myometria a zvládnutí techniky myomektomie se suturou myometria s užitím intra, 
či extrakorporální techniky uzlení. 



ANATOMICKÉ PŘEDPOKLADY IMPLANTACE ALOGENÍHO MATERIÁLU V PÁNEVNÍ 
CHIRURGII. 
Otčenášek 



VÝSLEDKY HYSTEROSKOPICKÉ ABLACE ENDOMETRIA  
PERŠÍN, J., HANOUSEK, L.  
Gynekologicko – porodnické oddělení Krajské nemocnice Pardubice  
 
Zhodnocení krátkodobých a dlouhodobých výsledků hysteroskopické ablace endometria - 
prospektivní klinická studie. Soubor tvoří 108 pacientek po provedené hysteroskopické ablaci 
endometria od ledna 1996 do prosince 2000. Průměrný věk operovaných pacientek v našem 
souboru byl 44,6 let. Všechny výkony byly prováděny v rámci jednodenní hospitalizace v 
celkové anestezii s výjimkou termoablace balonkem prováděné bez anestezie. Hodnotili 
jsme výsledky krátkodobé (po 1 roce) a výsledky dlouhodobé (po 5 letech). V naší práci jsme 
se zaměřili zejména na subjektivní hodnocení úspěšnosti pacientkou, na opakované výkony, 
recidivy obtíží a výskyt komplikací – zejména následného karcinomu endometria.  
Krátkodobé výsledky: 1 rok po provedeném výkonu bylo s výsledkem spokojeno 104 
pacientek ( 96,3%). 4 pacientky podstoupily hysterektomii pro recidivu krvácení.  
Dlouhodobé výsledky: Po 5 letech od výkonu bylo bez obtíží 82 pacientek (75,9%). K 
recidivě obtíží (metrorrhagie) došlo u 11 žen (10,2% z celkového počtu), u ostatních žen 
došlo k výskytu patologií de novo - myomatozy, adenomyozy a prekanceroz čípku děložního. 
Karcinom endometria jsme v našem souboru nezaznamenali.  
Závěr: Ve shodě s dostupnou literaturou jsme došli k závěru, že ve správně indikovaných 
případech a při kvalitní následné dispenzarizaci může být transcervikální hysteroskopická 
ablace endometria vhodnou minimálně invazivní alternativou k hysterektomii. 



KAZUISTIKA – METASTÁZA CHORIOKARCINOMU DO PLIC – ENDOSKOPICKÁ 
DIAGNOSTIKA 
RIEGL J., EIM J.,  
Gyn. – por. oddělení, Nemocnice Vyškov 
 
 Ve sdělení prezentujeme případ choriokarcinomu metastazujícího do plic. Zjištění 
nádorového rozsevu předcházelo několik diagnostických endoskopií včetně rukou asistované 
laparoskopie. 
 35 letá pacientka, podstoupila revizi dutiny děložní pro susp. spontánní abort. Po 
revizi došlo k poklesu hCG. Pacientka však bagatelizovala nutnost dalšího sledování hCG až 
do úplné negativity. Přichází po  
9 měsících s pozitivním gravitestem a zájmem o graviditu. Po celých 9 měsíců měla 
pravidelné menses. Hladiny hCG však stagnovaly, proto byla provedena revize dutiny 
děložní a dg. LSK k vyloučení GEU s negativním výsledkem, hladiny hCG opět stacionární, 
proto přistoupeno k další dg. laparoskopii a připojena také rukou asistovaná LSK k  palpační 
kontrole dutiny břišní. Opět s negativním výsledkem. Zároveň provedeno CT vyš.. – 
prokazuje metastázu v horním laloku pravé plíce.  Předána do péče UPMD – ve spolupráci 
s chirurgií provedena resekce horního laloku pravé plíce a zajištěna chemoterapií. Jednalo 
se o nediferencovaný typ choriokarcinomu. 
 Závěrem lze shrnout, že je nezbytně nutné sledovat dynamiku hCG až do úplné 
negativity i při pravidelně probíhajících menses. Negativita laparoskopického nálezu musí 
pak vést k hledání event. metastatického ložiska   



JE DIAGNOSTICKÁ LAPAROSKOPIE A HYSTEROSKOPIE METODOU PRVNÍ VOLBY 
PŘI DIAGNOSTICE PŘÍČIN NEPLODNOSTI? 
RUMPÍK, D.1., LOS CHOVANEC, S.1., ANNA, A.1., RUMPÍKOVÁ, T.1.,GERYCH, I.2, EIM, J.3., 
PILKA, L.1. 

1. Klinika reprodukční medicíny a gynekologie, U Lomu 5, 760 01, Zlín 
2. Gynekologické oddělení Nemocnice Atlas, a.s., Tř. T. Bati 5135, 760 01, Zlín 
3. Gynekologicko-porodnické oddělení NsP Purkyňova 36,  682  01, Vyškov 

 
 Úvod: V současné době nejsou vypracována žádná doporučení nebo standardní 
postupy diagnostiky příčin neplodnosti. Diagnostická laparoskopie patří k základním 
vyšetřovacím metodám. Cílem naší práce bylo dokázat, že přesné stanovení diagnózy je 
nezbytnou podmínkou úspěšné léčby sterility 
 Materiál a metodika: 
Na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně bylo v roce 2004 indikováno 
provedení diagnostické LSK + HSK u 113 pacientek. Tyto pacientky byly odeslány na naše 
pracoviště s diagnózou sterilita a nebyla u nich doposud provedena žádná endoskopická 
diagnostika příčin tohoto onemocnění. Nálezy byly vyhodnoceny a rozděleny dle typu 
nalezených patologií. 
 Výsledky: 
Provedeno 113 diagnostických LSK + HSK. Patologie byly nalezeny u 73 pacientek tj. 
64,6%, bez patologie bylo 40 pacientek tj. 35,4% 
Nálezy při LSK: 1. Endometrióza celkem u 29 pacientek tj. 25,6% (I. stupeň 17x – 15%, II. 
stupeň 7x – 6,1%, III. stupeň 4x 3,5%, IV. stupeň 1x – 0,8%)., 2. Neprůchodnost tub, 
sactosalpinx celkem u 12 pacientek tj. 10,6%, 3. Adheze v malé pánvi celkem 32x tj. 28,3% ( 
periadnexalní 8x -7%, mimo oblast adnex 24x – 21,2%, 4. PCO syndrom u 9 pacientek tj. 
7,9%, 5. Myomatóza dělohy u 8 pacientek tj. 7%, 6. Jiný nález (VVV dělohy, chron. 
apendicitis, …) u 3 pacientek tj. 2,65% 
Nálezy při HSK: 1. Polyp u 10 pacientek tj. 8,84%, 2. Septum u 4 pacientek tj. 3,35%, 3. 
Adheze intrauterinní u 2 pacientek tj. 1,76% 
 Závěr: 
Dle našich výsledků je diagnostická laparoskopie spojená s diagnostickou hysteroskopií 
nezbytnou součástí vyšetřovacího schématu u sterilních párů. Aby výsledky léčby sterility 
technikami asistované reprodukce byly úspěšné, je nezbytné stanovení přesné příčiny 
neplodnosti. LSK a HSK je metodou volby, je však nutno společně se zdravotními 
pojišťovnami stanovit adekvátní systém úhrady této péče. Metoda „one day surgery“ se jeví 
jako ideální model. Systémy úhrad zdravotnickým zařízením poskytujícím tuto metodu jsou 
však zatím nejasné. 



ENDOUTERINE SYNECHIAE AND SEPTATE UTERUS 
S SKENDEROVIC, *K CINDRIC, **M KOPJAR, N VECEK 
Department of obstetrics and gynaecology. Zagreb university school of medicine. 
«Sveti Duh» Hospital, Zagreb, Croatia 
*Department of obstetrics and gynaecology. General Hospital Ogulin,Croatia 
**Department of obstetrics and gynaecology. General Hospital Zabok, Croatia 
 
Key words: endouterine synechiae, septate uterus,  hysteroscopic procedures 
 
Objective: What is connection between appearance of endouterine synechiae and a septate 
uterus. Is a septate uterus an increased risk for occurrence of intrauterine synechiae. 
Endouterine synechiae are generated as a result of some damage of endometrium, traumatic 
or inflamatory.  
Design and Methods: We investigated the group of 71 patients treated of endouterine 
synechiae. There are two subgroup: 1. 55 (77,5%) patients with endouterine synechiae and 
septate uterus, 2. 16 (22,5%) patients with endouterine synechiae without septate uterus. All 
patients had some disorder of menstrual bleeding. There were found different type as well as 
the extent of uterine adhaesions and the length of intrauterine septum at hysteroscopy. 
Results: In the subgroup 1. abortion was a possible cause of the endometrium damage and 
the consecutive development of the intrauterine synechiae in 42 (76,4%) patients, in 37 
spontaneous and in 5 violent. HSG was in 7 (12,7%), endometritis in 3 (5,5%) and postpartal 
retention of placental cotyledons in 2 (3,6%) patients. In the subgroup 2. abortion was in 6 
(37,5%) patients, in 5 spontaneous and in 1 violent.  Myomectomy was in 3 (18,7%), HSG , 
puerperal endometritis and IUD each in 2 (12,5%) and AIH in 1 (6,3%) patient. 
Conclusion: The risk of a damage of the endometrium and consecutive development of the 
intrauterine synechiae is significantly increased with abortions, mainly miscarriagies, in cases 
with septate uterus. Hysteroscopic management of intrauterine synechiae and the 
intrauterine septum is safe. Successful delivery rate after hysteroscopic management is 80%. 



DVA ZPŮSOBY PUNKCE DOUGLASOVA PROSTORU U ULTRAZVUKOVĚ 
ASISTOVANÉ TRANSVAGINÁLNÍ HYDROLAPAROSKOPIE (UTHL)  
SOBEK A, SOBEK A jr, VODIČKA J  
Fertimed Olomouc  
 
Cíl: UTHL je jednoduchá metoda umožňující vyšetření tuboovariálního komplexu u 
neplodných žen. Celý výkon probíhá pod ultrazvukovou (UZ) kontrolou. Výstupní informace 
je srovnatelná s konvenční laparoskopií. K punkci Douglasova prostoru je možno použít 
speciální Storzův punkční set (SPS) nebo standardní ostrou jehlu (OJ). V naší studii chceme 
porovnat použití obou metod přístupu do dutiny břišní.  
Materiál a metody: Ve slepé studii bylo u 84 pacientek při UTHL použito SPS a u 84 
pacientek OJ s vnějším průměrem 1 mm. SPS je konstruován pro použití u transvaginální 
hydrolaparoskopie (THL) bez použití UZ. Ostrý hrot je automaticky vystřelován do předem 
navolené hloubky. Hrotem nelze aplikovat tekutinu.  
Výsledky: Nekomplikovaný přístup do dutiny břišní jsme zaznamenali v 93,6 % u OJ a v 
79,8 % u SPS. U žádné pacientky jsme nezaznamenali perforaci střeva nebo rekta. V 
některých případech OJ (6,4%) nebo SPS (20,2%) pouze vytlačily peritoneum bez jeho 
perforace, došlo k subperitoneální instilaci tekutiny a punkce se musela opakovat. V 7,1 % 
byl SPS zaměněn po neúspěšné punkci za OJ. U žádné pacientky nebyla OJ zaměněna za 
SPS. Diskuse: U SPS je jehla vystřelována automaticky a hloubka punkce je předem 
nastavitelná. To má jednak zlepšit perforaci peritonea, jednak snížit riziko poranění střeva. U 
UTHL však tyto funkce SPS nepřinášejí žádnou výhodu, neboť UZ najdeme místo s 
dostatečným prostorem pro zavední jehly a její pozici opět kontrolujeme UZ. SPS není 
průchodný pro tekutinu a nelze tedy dostatečně kontrolovat jeho dokonalé umístění v dutině 
břišní.  
Závěr: OJ je u UTHL levnější, snazší na údržbu a manipulaci, přináší menší procento 
subperitoneální instilace tekutiny a je vhodnější k její korekci.  
 



LAPAROSKOPICKÁ OPERACE TERATOMU – JE ČEHO SE BÁT?  
SOUČKOVÁ H, CHARVÁT M, CHOD J, HYNEK K, BUREŠOVÁ I  
Gynekologicko – porodnická klinika, 2.LF UK, FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5,  
 
Retrospektivní studie  
Cíl: Posoudit bezpečnost chirurgického řešení při neočekávaném výskytu maligní formy 
tumoru.  
Soubor: V období od února 1997 do prosince 2004 bylo na našem pracovišti celkem 
odoperováno lapraroskopicky 109 pacientek pro teratom ovária.  
Výsledky: U 61 pacientky byla provedena adnexectomie, u 51 pacientek resekce ovaria, 
tzn., že u 3 pacientek byl operační nález oboustranný. Histologicky se jednalo ve 1 případu o 
maligní nezralou formu teratomu, v 1 případě o zralý teratom se zralou nervou tkání s 
gangliovými buňkami, v ostatních případech o benigní formu teratomu. V případě maligní 
formy pacientka byla reoperovány a následně dispenzarizovány na naší onkogynekologické 
ambulanci. V případu, kdy se jednalo o zralý teratom se zralou nervovou tkání s gangliovými 
buňkami, byla doporučena pouze dispenzarizace. Byla zaznamenána jedna pozdní 
pooperační komplikace.  
Závěr: Operační řešení teratomů miniinvazivní chirurgickou metodou je bezpečné a v 
současné době i metodou dominantní. 



KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ TUBÁRNÍ GRAVIDITY 
ŠTELCL M., EIM J.  
Gyn. - por. oddělení, Nemocnice Vyškov 
 

Cílem sdělení je představit formou videoprezentace techniku endoskopického 
konzervativního ošetření mimoděložní tubární gravidity přiměřené velikosti.  

Technika spočívá v podélné salpingotomii a v odsátí obsahu tuby pomocí grasperu 
nebo aquapurátoru. Suturu salpingotomie zpravidla nepřipojujeme, vyhrazujeme ji jen pro 
salpingotomie většího rozsahu. 

Hlavním cílem této techniky operace je minimalizace poškození vejcovodu a omezení 
následných hojících procesů doprovázených jizvením. Dalším pozitivem je omezení rozsevu 
choriové tkáně po malé pánvi a dutině břišní a tím snížení rizika opětovné nidace na 
peritoneu.  
Hladina hCG by neměla být vyšší než cca 5 000 IU/l, při větších extrauterinních  graviditách 
obvykle dochází k rozsáhlejšímu poškození tuby a jejímu následnému jizvení. 



IS HYSTEROSCOPIC RESECTION OF UTERINE SEPTUM  IMPORTANT IN ART 
TOMAZEVIC, T.;BAN, H.; VIRANT KLUN, I.; KERMAVNER BACER, L.; VALENTINČIČ, B.; 
RIBIČ PUCELJ, M.; VOGLER. A.; PINTER B.; DROBNIČ. S.;ZORN, B.; BOKAL, E.;MIVŠEK, 
J.; MEDEN VRTOVEC, H. 
Reproductive Unit, University Women Hospital, Ljubljana, Slovenia  
 
Objective: The American  Fertility Society (AFS) classification committee had difficulty  to 
classify  the  arcuate uterus (small uterine septum) . Because the arcuate uterus is externally 
unified, it was classified as a form of a partial septum.  However since in contrast to the other 
malformations, the arcuate uterus seemed to behave benignly it was thought that it should be 
classified as a separate group (AFS classification group 6). The data are  needed to 
determine whether it should remain in classification of abnormal uterine malformations or is a 
variant of normal anatomy . Recently we generated data showing that hysteroscopic 
resection of small uterine septum (AFS 6) significantly reduces the risk of preterm birth and 
spontaneous abortion. The   AFS grade 6 anomalies were also associated with lower 
implantation rates and higher abortion rates in IVF. In order to further test these findings we 
analysed the IVF/ICSI results in a larger series of patients..  
Patients and methods The results of IVF /ICSI cycles in women before and after 
hysteroscopic resection in small AFS 6 uterine anomalies and large AFS 5 uterine anomalies 
were evaluated . Nine hundred and ten embryo transfers (ETs) in  GnRH agonists or 
antagonists & gonadotropin stimulated IVF/ICSI cycles before and after hysteroscopic 
metroplasty in  larger (AFS grade 5) and in smaller (AFS grade 6)  uterine septa were  
analysed and compared.  
Results: There were 124 ETs before and 310 ETs after resection of AFS grade 5 uterine 
septa and 186 ETs before and 290 ETs after resection of AFS 6 uterine septa.  The 
pregnancy/ET after surgery in   women with AFS 5 septa rate increased from 14% to 26% 
and the abortion rate decreased from 72% to 22%(P<0,001). The pregnancy /ET rate after 
surgery in   women with the AFS 6 septa increased from 14% to 29% and the abortion rate 
decreased from 69% to 19% (P<0,001).  
Conclusion: The results achieved evidently show the negative impact of AFS grade 6 
uterine septum on the implantation of embryos transferred as well as on the occurrence of 
spontaneous abortion if pregnancy was achieved The implantation rate and abortion rate 
significantly improves  after hysteroscopic resection of both AFS 5 and AFS 6 uterine septae. 
The small AFS grade 6 uterine septum should therefore not be considered a variant of 
normal anatomy and should be treated before IVF is attempted. 



TĚHOTESTVÍ U ŽEN PO LAPAROSKOPICKÉ DISEKCI DĚLOŽNÍCH TEPEN  
URBÁNEK Š, HOLUB Z, LUKÁČ J, KLIMENT L  
Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Kladno, Baby Friendly Hospital, Kladno  
 
Cíl: vyhodnocení průběhu těhotenství u žen po laparoskopické disekci děložních tepen pro 
symptomatickou myomatózu  
Metody: u 153 žen byla provedena laparoskopická disekce děložních tepen pro 
symptomatickou myomatózu, případně ve spojení s laparoskopicky asistovanou 
myomektomií při subserózním uložení myomů. Následně byl sledován u žen, které 
otěhotněly, průběh a výsledek těhotenství.  
Výsledky: Z celkového počtu 21 žen, které si přály otěhotnět, jich otěhotnělo k dnešnímu dni 
17. 9 žen porodilo, 1 těhotenství skončilo spontánním abortem a 1 bylo ukončeno pro 
ektopickou lokalizaci gravidity ( v tomto případě se ovšem jednalo o nežádoucí graviditu ) 
Dalších 6 žen je v současnosti těhotných v rozmezí 20-25 t.t.  
Závěr: laparoskopická disekce děložních tepen je minimálně invazivní operační technika u 
žen se symptomatickou myomatózou, která zachovává dostatečné krevní zásobení dělohy a 
ovarií, umožňující následné otěhotnění. Růst plodu ani placentární průtoky nevykazují žádné 
odchylky oproti průměru. Těhotenství je častěji nutno ukončit per sectionem caesaream.  
 
 



ABSTRAKTA SESTRY 
 
PRÁCE S ULTRAZVUKOVOU SONDOU A VYUŽITÍ NA OPER. SÁLE 
ZEZULOVÁ HANA 
Gyn.-por.odd.  Nemocnice Vyškov 
 
Laparoskopická ultrazvuková sonda je vlastně laparoskopický přenašeč, navržený pro 
užívání trokarem u intraoperačních výkonů.Sonda umožňuje kvalitní černo-bílý obraz 
s odstupňovanou šedí a vysoce citlivý barevný Dopller s vysokou přesností a 
citlivostí.Flexibilitou sondy docílíme kvalitního optimálního obrazu.Do dutiny břišní se zavádí 
lOmm trokarem.Pro okamžité použití je nutné,aby na oper. sálech byl k dispozici UZ 
přístroj.Lap. ultrazv. sonda má široké využití. Umožňuje nám plnohodnotné ultrazvukové 
vyšetření. V gynekologii ji využíváme v případech nejasné struktury cyst, při podezření na 
karcinom,při mimoděložním těhotenství/i v rohu děložním/,při ozřejmění retroperitoneálních 
uzlin u podezření na nádorový rozsev.Využití má i v chirurgii.Dobře rozliší portální 
žílu,hepatální žílu a žlučovod,určí umístění žlučových kamenů,pomáhá v rozlišení tumorů, 
klasifikuje struktury cyst. 



VÝZNAM SESTRY PŘI HYSTEREKTOMII /MANIPULACE S DĚLOHOU/ 
HROZKOVÁ JITKA 
Gyn.-por.odd.   Nemocnice Vyškov 
 
Druhy manipulátorů využívané na našem pracovišti 
Využití  - laparoskopické operace včetně 
                - diagnostické operace 
                - možnost využití při HSG 
                - nezavádíme pouze u pac. s neporušeným hymnem 
Výhody -ozřejmění operačního pole v malé pánvi 
              - oddálení od střeva zajišťuje bezpečnou operativu 
              - usnadňuje velkou škálu úkonů/ stříhání, řezání, koagulace/ 
Čištění a sterilizace    - všechny části jsou rozebíratelné a autoklávovatelné 



LDUV Z POHLEDU INSTRUMENTÁŘKY. 
ČEŠKOVÁ Z, TONCAROVÁ V 
Nemocnice Kladno 
 
Seznámit instrumentářky s laparoskopickou operační metodou prováděnou na našem 
pracovišti, LDUV-laparoskopická disekce uterinních cév-řešící problematiku děložních 
myomů u žen s přáním ponechání dělohy. 
Metodika: Na našem pracovišti bylo již odoperováno touto metodou více než 200 žen. K 
důležitému přístrojovému vybavení patří harmonický sklapel, který se využívá k ultrazvujové 
disekci. Ostatní instrumentárium se v zásadních rysech neliší od instrumentária pro jiné 
laparoskopické operace.Průměrná délka výkonu je asi 35 min,krevní ztráta činí v průměru 15 
ml. Mezi komplikace patři nekroza myomu.  
Závěr: LDUV je řešením pro ženy, které si přejí ponechat dělohu, jak z důvodu plánované 
gravidity, tak i z důvodu zachování duševní a fyzické integrity Klíčová slova: harmonický 
skalpel, myom, gravidita 



ENDOMETRIOZA. 
GREGOVÁ E, HAUFEROVÁ V 
Operační sály, nemocnice Jablonec nad Nisou  
 
Endometrioza, příčiny vzniku, klinické příznaky. Rozdělení léčby endometriozy na 
konzervativní a operativní. Nejtěžší formy endometriozy - endometrioza rekta a 
rektovaginálního septa. Laparoskopická resekce rekta a laparoskopická resekce z pohledu 
sestry - nástroje, přístroje, pomůcky a poloha pacienta. Stručný průběh operace. Kazuistika, 
závěr. 



OPERAČNÍ SÁLY PO REKONSTRUKCI.  
GREGUŠOVÁ Š  
Centrální operační sály, Nemocnice, přísp.org., Most  
 
Historie nemocnice: Krátké shrnutí historie výstavby a přestavby mostecké nemocnice od 
zahájení provozu v r. 1975 do současnosti.  
Rekonstrukce operačních sálů: 2 fáze rekonstrukce operačního traktu. Výstavba 2 zcela 
nových superaseptických operačních sálů v první fázi a v druhé fázi rekonstrukce původních 
centrálních operačních sálů. Přestavba probíhala vždy za provozu zbývající části operačních 
sálů. Často bylo nutno improvizovat ve snaze o dodržení zásad asepse na tomto staveništi.  
Přístupové cesty na operační sály: - vstup pro personál: fotodokumentace s komentářem 
popisujícím přístup personálu na operační sály - vstup pro pacienta: fotodokumentace a 
komentář popisující cestu pacienta na operační sál, rozdělení a vybavení operačních sálů, 
manipulaci s kontaminovaným materiálem, skladové prostory apod.  
Centrální sterilizace: stručný popis činnosti centrální sterilizace a její návaznosti na 
centrální operační sály. 



ÚLOHA SESTRY V PÉČI O PACIENTKY S MALÝM HYSTEROSKOPICKÝM VÝKONEM 
(DIAGNOSTICKÁ HYSTEROSKOPIE).  
HOLCOVÁ D, ZASTOUPILOVÁ O, SUCHÁNKOVÁ I  
Krajská nemocnice Pardubice 
 
Shrnutí základů ošetřovatelské péče o pacientky indikované k diagnostické hysteroskopii 
(indikace, předoperační vyšetření a příprava, vlastní provedení výkonu se zaměřením na 
instrumentárium a distenční média, pooperační péče). 
 



AMBULANTNÍ HYSTEROSKOPIE. 
HOLEČKOVÁ D  
VFN gyn.-por.klinika,Apolinářská 18,128 51 Praha 2  
 
Podmínky provedení hysteroskopie,selekce pacientek,spektrum výkonů. Přístroje a pomůcky 
Příprava pacientky k výkonu Mechanická očista,desinfekce a sterilizace pomůcek 



VÝUKA ENDOSKOPICKÉ SESTRY. 
KOŠAŘOVÁ I 
Gynekologické operační sály, Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Vyškov 
 
 
 
ROLE SESTRY V ENDOSKOPICKÉM TÝMU, DOVEDNOSTI: 
PŘÍSTROJOVÉ A NÁSTROJOVÉ VYBAVENÍ OPERAČNÍHO SÁLU PRO ENDOSKOPII: 
ÚDRŽBA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ: 
BEZPEČNOST NA OPERAČNÍM SÁLE: 



PREVENCE TROMBEMBOLIÍ-SCD PŘÍSTROJ 
KRÁLOVÁ L. 
Nemocnice Vyškov-přísp.org. /gynekologické operační sály/ 
 
Základní informace o přístroji SCD.Indikace a kontraindikace k jeho používání u pacientek  
při  operacích.Naše zkušenosti s jeho používáním a přínosem pro prevenci trombembolické 
nemoci.Manipulace s přístrojem ve  sterilním prostředí operačních sálů. 



INTIMITA VZTAHU INSTRUMENTÁŘKA - PACIENT. 
NAVRÁTILOVÁ E 
Centrální operační sály Prostějov 
 
Jako téma následujícího semináře jsem si vybrala intimita vztahu instrumentářka-pacient. 
     Úvodem bych chtěla říci,že práce instrumentářky je velice náročné povolání,které 
vyžaduje perfektní odborné znalosti a naprosté soustředění, zvláště v dnešní době,kdy se 
moderní medicína rozvíjí závratným tempem.je proto zcela samozřejmé, že i sestry 
instrumentářky se musí dále vzdělávat,tzn. musí absolvovat příslušná školení, stáže a 
semináře včetně exkurzí v jiných nemocnicích,což je v dnešní době financování zdravotnictví 
docela obtížné. 
     Vzhledem k tomu,že instrumentářka tráví celý svůj život na operačním sále,nemá 
dostatek kontaktu s pacientem a když,tak pouze na vlastním operačním sále a to jen na 
chvíli,než pacienta uvedou do narkozy anesteziologové. Dá se tedy říci,že o 
pacientovi,kromě jeho vlastní diagnozy a operačním výkonu v podstatě zase tolik neví.Pro 
instrumentářku to může být např.pouze "žlučník" ne pan Oháňka nebo "ten zlomený krček" 
ne paní Okurková.Je třeba si uvědomit,že na operační sál přichází pacient, v dnešní době 
klient,ne pouze jeho orgán.Dá se to ale pochopit,protože instrumentářky nemají možnost 
pacienta sledovat a znát jeho potřeby a problémy. 
     Za sebe mohu říci,že při práci na gynekologicko-porodnickém operačním sále 
instrumentářky chodily pacientkám extrahovat stehy po operacích a prováděly převazy.Bylo 
to docela příjemné,protože bylo vidět,jek se pacientky zotavují po operaci a jak pokračuje 
jejich léčba.Je třeba podotknout,že také samotné pacientky měly zájem o operační sál a 
samy se aktivně vyptávaly např. jak dlouho trvala operace,jaký šicí materiál se požil a proč a 
hlavně,jak bude v konečné fázi vypadat operační rána.Pro instrumentářku tyto rozhovory 
byly přínosem,protože mohly z vlastní zkušenosti a svého vlastního pohledu popsat jak 
operační sál,tak i výše zmíněné oblasti zájmu pacientek,samozřejmě pouze ve své sesterské 
kompetenci,protože o vlastní operaci a jejím konečném výsledku informuje vždy lékař. 
     Operační sály jsou i v dnešní době pro většinu pacientů cosi jako tajemno, také hlavně 
proto,že na operační sál jsou pacienti transportováni tak,jak je bůh stvořil a to je pro některé 
pacienty velice delikátní situace.Proto je v dnešní době,dle mého úsudku,jediná možnost 
kontaktu instrumentářky a pacienta ve formě pohovorů,tzv.edukace.Edukace znamená 
poučení pacienta o chorobě a jejích komplikacích a o provozu operačních sálů a snaha 
připravit pacienta na to,co jej čeká při příjezdu na operační sál.Je proto zcela zřejmé,že 
instrumentářka musí velice citlivě přistupovat ke každému pacientovi,protože co pacient,to 
jiná operační diagnoza.V neposlední řadě je také třeba poznat duševní rozpoložení 
pacienta,protože jinak bude reagovat pacient jdoucí na operaci žlučníku a jinak pacient,který 
jde k operaci maligního tumoru.Může se také stát,že pacienti se vůbec nebudou chtít s námi 
bavit o daném problému a nebude je zajímat problematika operačních sálů,anebo naopak se 
budou se budou chtít ze svých starostí a obav vymluvit,aby zaplašili úzkost a strach z 
nadcházející operace.Hodně záleží na vlastním přístupu instrumentářky a a její psychické 
podpoře pacienta. 
     Mohu tedy říci,že u nás se osvědčil přístup buď s jedním pacientem nebo někdy ve 
skupině pacientů,to záleží na vlastní úvaze instrumentářky.jako nejlepší časová doba se jeví 
každý pracovní den od 19 -21 hod a každou neděli také 19-21 hod,protože pacienti již 
absolvovali nutnou předoperační přípravu/vyprazdňování ,RTG apod.Já sama mám nejraději 
více pacientů  pohromadě,bývá to zábavnější a pacienti se více uvolní a nebojí se zeptat na 
různé otázky.Dotazy pacientů směřují většinou k tomu,jaké oblečení se nosí na operačním 
sále,jak často se operační sály dezinfikují a malují,ale také,zda instrumentářky mají čas se 
najíst,když se provádí tolik operací a kolik operací se asi provádí. Některé pacientky se také 
ptají,kdy mohou obnovit svůj sexuální život s manželem,přítelem nebo milencem.Je to zcela 
přirozené,i když některé pacienty se při tomto dotazu červenají. 
     Dá se shrnout,že pohovor s pacientem v dnešní době spadá do každé medicínské oblasti 
a proto velice záleží na individuálním přístupu toho,kdo provádí pohovor.Vlastě většina 
sálových sester dříve pracovala na nemocničních odděleních,takže se dá předpokládat,že za 



dobu strávenou na oddělení měly možnost se naučit rozpoznat,jak a co v které chvíli říci,kdy 
pacienta povzbudit a dodat odvahy.Může se ale stát,že i když v dobré míře sestra něco 
pronese,pacient zareaguje jinak,než čekáme.Měli jsme na operačním sále pacientku,dovezli 
ji ve velmi rozrušeném psychickém stavu.V dalším rozhovoru pacientka sdělila,že tragicky 
přišla o syna,čeká ji zařizování pohřbu a navíc ještě operace.poté se uklidnila a operace 
proběhla dobře.Na tomto příkladu je vidět,jak důležitá je psychická podpora pacienta i na 
vlastním operačním sále. 
     K celkovému pohovoru s pacientem patří také fotodokumentace,kde je zobrazen příjezd 
pacienta na operační sál,vlastní překlad pacienta,odvoz do anesteziologické 
přípravny,,příprava a odvoz pacienta na vlastní operační sál a po operaci odvoz pacienta z 
operačního sálu k další pooperační péči. Není proto možné podceňovat psychiku pacienta 
před operací,protože v takové chvíli je každý pacient velice křehký a zranitelný,stačí malý 
podnět a může se něco nepředvídaného stát.I na operačním sále je nutné spolupracovat s 
anesteziologickou sestrou v rámci uklidnění pacienta.Pacient,který přijíždí na operační sál, 
musí mít jistotu,že veškerý personál daného operačního sálu je tu pouze pro něj a udělá vše 
pro to,aby operace dopadla co nejlépe. 
    Závěrem bych chtěla říci,že tyto pohovory jsou jedinou možností setkávání instrumentářky 
a pacienta a měly by mít pro obě strany pozitivní účinek v tom smyslu,že pacientovy snad 
trošku zmírní obavy z nadcházejícího operačního výkonu a instrumentářku potěší,když pak 
zjistí,že pacientova léčba dopadla dobře a pacient odešel spokojeně domů. 



TERMOABLACE ENDOMETRIA.  
PARVONIČOVÁ N 
Gyn.-por.klinika Plzeň 
 
Termická ablace endometria má dnes pevné místo v algoritmu léčby u žen s dysfunkčním 
krvácením ve smyslu hypermenorey či menoragie. Patří mezi nehysteroskopické metody, 
které se prosadily během posledních let. Výkon spočívá v destrukci endometria termickou 
ablací pomocí silikonového balonku zavedeného do dutiny děložní a je reservován pro 
pacientky po selhání konzervativní terapie nebo u žen, u kterých je kontraindikována 
konzervativní terapie či větší chirurgický výkon /hysterectomie/. Termoablace je méně 
invazivní, s menším výskytem komplikací a se srovnatelným terapeutickým efektem. 
 



TVT S ENDOSKOPEM NEBO BEZ ENDOSKOPU?  
TULÁČKOVÁ Š, SMRKOVSKÁ I  
Operační sály, Městská nemocnice Turnov  
 
Úvod: Rozvoj endoskopických operací v medicíně. Typy prováděných endoskopických 
metod v naší nemocnici.  
Zaměření: TVT – páska, operační léčba stresové inkontinence a TVT obturátor páska, 
srovnání dvou metod. Využití endoskopu.  
Výsledky: Výhody obou metod a jejich srovnání s jednotlivým postupem operace, polohy 
pacienta a použitých nástrojů.  
Závěr: Vyhodnocení operací, CD room promítnutí instrumentária a vlastní operace.  
 



ÚLOHA SESTRY V PÉČI O PACIENTKY S VELKÝM HYSTEROSKOPICKÝM VÝKONEM 
(OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE).  
ZASTOUPILOVÁ O, HOLCOVÁ D, ŠTĚRBOVÁ O 
Krajská nemocnice Pardubice 
 
Shrnutí základů ošetřovatelské péče o pacientky indikované k operační hysteroskopii 
(indikace, výběr pacientek, předoperační vyšetření, příprava k operaci, hospitalizace, vlastní 
provedení výkonu se zaměřením na instrumentárium a distenční média, pooperační péče, 
komplikace). 



POSTAVENIE INŠTRUMENTÁROK NA ENDOSKOPICKEJ SÁLE V LEVICIACH 
S.PAPFYOVA, Z., S. BAHÍKOVÁ, A., MUDR. KOPKA, P. 
 
Úloha inštrumentárok při LSK operácii na našom oddelení je multifunkčná. Nejedná sa len o 
pasívne podávanie nástrojov, ale o aktívnu účasť na priebehu operácie, tj. manipulácia 
s uterom, optikou, prípadne ďalšími nástrojmi. Každá inštrumentárka musí byť schopná 
v prípade potreby nahradiť I. asistenta. 



HISTORIE HYSTEROSKOPIE. 
HANOUSEK L 
Krajská nemocnice Pardubice 
 
Uveden přehled vývoje metody od první hysteroskopie provedené 1869 Pantaleonim až po 
dnešní stav.Komentován jak technický vývoj hysteroskopie,tak vývoj indikačního spektra. 



PŘÍPRAVA ENDOSKOPICKÉHO INSTRUMENTÁRIA. 
HUBENÁ L 
Gynekoloigické operační sály, Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Vyškov 
 
Druhy nástrojů pro endoskopickou chirurgii: 
Předsterilizační příprava-mytí a balení nástrojů: 
Obalové systémy: 
Sterilizace a její druhy: 
Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů: 
Transport sterilního materiálu: 
Ukládání sterilního materiálu na oo: 
Exspirace sterilního materiálu 



ORGANIZACE PRÁCE NA OPERAČNÍM SÁLE + fotografie, grafy 
 
 
Titul:  
Jméno: Dita 
Příjmení: Jodasová 
Instituce / společnost: UPMD,Praha 



BIPOLÁRNÍ KOAGULACE LIGASURE V ENDOSKOPICKÉ OPERATIVĚ  
SINGEROVÁ, Y, KOŘÍNKOVÁ, A  
Porodnicko-gynekologická klinika FN LFUK v Hradci Králové  
 
V našem sdělení představujeme novou metodu použití bipolární koagulace LIGASURE v 
gynekologické endoskopii. 



ABSTRAKTA POSTERY 
 
HOMEOPATIE V RÁMCI PŘEDOPERAČNÍ A POOPERAČNÍ PÉČE 
ČERNÝ, M 
Soukromá praxe, Brno 
 
Homeopatická léčebná metoda je založená na experimentálních a klinických zkušenostech. 
V současné době existují rovněž klinické studie, které efektivnost homeopatické léčby 
potvrzují. 
V rámci předoperační péče patří k ověřeným indikacím ovlivnění úzkostných stavů léky 
Gelsemium sempervirens a Ignatia amara. Cévní přípravu pacienta, ve smyslu snížení rizika 
hemoragií a urychlení vstřebávání hematomů, je možno podpořit přípravky Arnica montana a 
Phoshorus. 
Terapeutické možnosti homeopatie se týkají i pooperační péče. Homeopatika lze doporučit 
při fyzické a psychické pooperační astenii (China, Kalium phosphoricum), při střevní 
paralýze, po celkové narkóze (Opium) i jako prevenci hnisání (Hepar sulfur, Pyrogenium) a 
zlepšení kvality hojení (Staphysagria, Graphites). 
Uvedené léky jsou ze zákona léčivými přípravky, které podléhají registraci na SÚKL a 
může je předepisovat každý lékař. Některé z nich jsou uvolněné do volného prodeje. 



UTERINE VESSELS FOR SURGICAL TREATMENT OF SYMPTOMATIC FIBROIDS 
Z.HOLUB, A.JABOR, J.LUKÁČ, L.KLIMENT, Š.URBÁNEK  
Department of Ob/Gyn, Baby Friendly Hospital, Kladno Department of Biochemistry and 
Statistical Analysis, Hospital Kladno  
 
Aim: This study aimed to assess laparoscopic dissection of uterine vessels (LDUV) for 
symptomatic fibroids in women.  
Methods: A total of 69 women entered the study between March 2000 and June 2003. In 
this case series, 68 consecutive women underwent LDUV using ultrasonically activated 
shears or electrosurgery for the treatment of fibroids over 3 years (median 14.5 months). 
Results: Almost all the patients (98.5%) had a successful LDUV with a low rate (7.3%) of 
postoperative complications. The time of surgery ranged from 15 to 50 min (mean, 31 min). 
The blood loss was minimal (mean, 14.7 ml) and the hospital stay was 2.4 days. Symptoma 
improvement (menorrhagia or dysmenorrhoea) was 93.2%, and the average reduction in the 
dominant myoma was 57.8% durina a follow-up period longer than 12 months.  
Conclusion: Uterine volume and and the dominant fibroid were signficantly reduced and 
symptoms were improved by LDUV in midterm follow-up study.  
 



PŘEDOPERAČNÍ LYMFOSCINTIGRAFIE A PEROPERAČNÍ RADIONAVIGACE U 
KARCINOMU ENDOMETRIA.  
PILKA R, KUDELA M, DZVINČUK P, KORANDA P  
Gynekologicko – porodnická klinika FN a LFUP Olomouc  
 
Cíl: Vyhodnocení vhodnosti předoperační lymfoscintigrafie a peroperační radionavigace u 
pacientek s karcinomem endometria po transcervikální intramyometríální aplikaci značeného 
koloidu.  
Materiál a metodika: Nanokoloid značený techneciem Tc99 (aktivita 50MBq) byl podán 
předoperačně 33 pacientkám s karcinomem endometria od dubna 2002 do března 2005. 
Radiofarmakum bylo aplikováno 25 gauge jehlou transcervikálně do myometria. Následovala 
série statických lymfoscintigramů v rozmezí 20 až 90 minut po podání. Za dvě hodiny byla 
zahájena terapeutická operace. U 28 pacientek byla provedena abdominální hysterektomie, 
oboustranná adnexektomie a pánevní lymfadenektomie. Laparoskopicky asistovaná 
vaginální hysterektomie s bilaterální adnexektomií a pánevní lymfadenektomií byla 
provedena v 5 případech. U 11 pacientek byly odstraněny paraaortální uzliny. Radioaktivní 
lymfatické uzliny byly lokalizovány detekční gama sondou. Každá aktivní uzlina byla 
odstraněna a zaslána k histopatologickému vyšetření zvlášť.  
Výsledky: U 25 pacientek (75%) ze 33 byly identifikovány sentinelové lymfatické uzliny. 
Průměrně bylo detekováno 2,9 sentinelových uzlin (rozmezí 1 – 10). Z celkově získaných 
472 uzlin bylo 72 (15,3%) radiopozitivních. Histopatologicky byly zjištěny metastázy v 5 
uzlinách (7%) ze 72. V paraaortální oblasti byly sentinelové uzliny detekovány u 11 pacientek 
(33%). Žádné falešně negativní sentinelové uzliny nebyly nalezeny.  
Závěr: Transcervikální intramyometrální podání radioaktivního koloidu nezlepšuje detekční 
poměr sentinelových uzlin u pacientek s časným stadiem karcinomu endometria. Kombinace 
předoperační lymfoscintigrafie a peroperační radionavigace však může být užitečná pro 
vizualizaci sentinelových lymfatických uzlin. 



AKTIVNÍ FORMA ENDOMETRIÓZY JAKO RARITNÍ PŘÍČINA HEMOPERITONEA S 
ROZVOJEM NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ  
MINÁŘ L., ROTTER L.  
 
Endometrióza představuje jeden z častých problémů klinické gynekologie. Předmětem 
našeho sdělení je raritní projev aktivní formy endometriózy ve formě hemoperitonea s 
rozvojem náhlé příhody břišní. Pacientka přijata pro difuzní pelvalgie s klinickým obrazem 
náhlé příhody břišní v průběhu menses. Vzhledem ke klinickému stavu provedena 
diagnostická laparoskopie. V rámci výkonu zjištěna skutečná příčina hemoperitonea – plošně 
rozsáhlá, z velké části miliární forma aktivní endometriózy, postihující nástěnné peritoneum s 
maximem nálezu v oblasti vesikouterinní exkavace, obou ovarických foss, další aktuálně 
krvácející ložiska rovněž na ovariálním kortexu a na sakrouterinních vazech. Oblast cavum 
Douglasi obliterována adhezivní formou endometriózy. 



DĚLOŽNÍ MYOMY A INZULÍNOVÁ REZISTENCE  
NÁTEKOVÁ J1, KOŠŤÁL M1, ŠMAHELOVÁ A2, STÁRKOVÁ J2  
1Porodnická a gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové  
2Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice Hradec Králové  
 
Epidemiologické studie zaměřené na myomy v posledních letech ukázaly mírně zvýšené 
riziko vzniku děložních myomů u žen s hypertenzí. Někteří autoři usuzují, že společným 
patogenetickým mechanizmem hypertenze a děložních myomů můžou být změny v regulaci 
proliferace hladkých svalových buněk – pro-aterogenní hypotéza. Hyperinzulinémie 
související s inzulínovou rezistencí by mohla být důležitým článkem spojujícím hormonální a 
aterogenní vlivy v patogenezi děložních myomů.  
Cíl studie: Zjištění možné souvislosti děložních myomů a inzulínové rezistence. Ověření 
hypotézy, podle níž by inzulínová rezistence a změny v organizmu s ní související mohly být 
rizikovými faktory děložních myomů.  
Materiál a metodika: V prospektivní klinické studii jsme vyšetřili 57 menstruujících žen bez 
hormonální antikoncepce. U 30 z nich byly ultrazvukem diagnostikovány děložní myomy, 
zbývajících 27 žen tvořilo kontrolní skupinu bez děložních myomů. Z antropometrických 
měření byl stanoven body mass index (BMI). Nalačno jsme vyšetřovali glykémii, hladinu 
inzulínu, C-peptidu, SHBG, lipidový profil (celkový cholesterol, HDL, LDL, TAG) a hormonální 
profil (testosteron celkový, testosteron volný, 17-ß-estradiol, progesteron, LH, FSH, PRL) a 
provedli intravenózní inzulínový test (glykémie za 3, 15 a 20 min po intravenózním podání 
inzulínu). Stanoven byl index aterogenity (IA) a kitt (parametr inzulínové rezistence = – sklon 
[log(glykémie ve 3. min) – log(glykémie v 15. min)]; glykémie v mmol/l).  
Výsledky: Sledované skupiny se významně nelišily věkem, hmotností, obvodem pasu ani 
BMI. Ve skupině s myomy jsme prokázali statisticky významně vyšší HDL (P < 0,001). 
Celkový cholesterol, TAG a LDL byly ve skupině s myomy nižší, ne však statisticky 
významně. U žen s myomy byly signifikantně nižší IA (P < 0,001), inzulinémie (P < 0,05), 
hladina C-peptidu (P < 0,05), testosteron celkový (P < 0,05) i volný (P < 0,05). Kitt, hladiny 
ostatních hormonů a SHBG u obou skupin se významně nelišili  
Závěr: Původní hypotézu o zvýšeném riziku vzniku děložních myomů u žen s inzulínovou 
rezistencí jsme nepotvrdili. Naopak, ženy s děložními myomy mají nižší markery inzulínové 
rezistence než ženy bez děložních myomů. Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR č. 
NR/8057-2. 



OBOUSTRANNÉ MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ PO PŘENOSU DVOU EMBRYÍ V OBOU 
PAHÝLECH TUB PO PŘEDCHOZÍ SALPINGEKTOMII - KASUISTIKA OBORNÁ I, 
BŘEZINOVÁ J, HEJTMÁNEK P, PILKA R  
Por. – gyn. klinika LF UP a FN Olomouc  
 
Úvod: Mimoděložní nebo heterotopická těhotenství po oboustranné salpingectomii byla 
popsána u pacientek léčených metodou IVF a ET. Uvádíme raritní nález oboustranného 
mimoděložního těhotenství po přenosu 2 embryí v pahýlech obou tub u pacientky, jíž byla 
provedena laparoskopická salpingektomie.  
Kasuistika: Pacientka byla odeslána v 28 letech s diagnózou primární sterility do poradny 
pro neplodnost v roce 2001. Sonograficky byly popsány oboustranně rozsáhlé hydrosalpingy, 
pro které byla v témž roce laparoskopicky provedena oboustranná salpingektomie. V 2002-
2003 byl proveden 1. cyklus IVF s ET 2 embryí po 3 denní kultivaci a následně dvakrát kryo-
ET, vždy s negativním hCG. Další IVF s ET 2 embryí opět po 3-denní kultivaci byl proveden 
v roce 2004 s nálezem hCG 2611 IU/l za 17 dnů po ET. Za další týden bylo provedeno 
sonografické vyšetření a diagnostikován gestační váček s živým embryem dle CRL 6+3 v 
pahýlu levé tuby. Laparoskopicky bylo zjištěno mimoděložní těhotenství v obou pahýlech tub. 
Výkon byl konvertován na laparotomii a byla provedena oboustranná parciální resekce rohů 
děložních společně s pahýly vejcovodů. Histologicky bylo potvrzeno mimoděložní těhotenství 
v obou pahýlech tub.  
Závěr: Metoda IVF a ET zvyšuje riziko mimoděložního i heterotopického těhotenství jak díky 
ovariální hyperstimulaci, počtu přenášených embryí, množství media s embryi, technice ET i 
děložní kontraktilitě. Ženy po salpingektomii mohou být ohroženy těhotenstvím v rohu 
děložním nebo při nedostatečně radikálně provedeném výkonu také těhotenstvím v pahýlu 
vejcovodu. Podle dostupné literatury jde o první nález oboustranného mimoděložního 
těhotenství v pahýlech tub po přenosu dvou embryí po oboustranné salpingectomii. 
Podporováno CEZ J14/98:15100006 



AHY, VHY A LAVHY Z POHLEDU KOMPLEXNÍHO ROZBORU  
ONDROVÁ D, HEJTMÁNEK P, KUDELA M  
Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF UP Olomouc  
 
Cíl studie:Srovnání 3 operačních technik hysterektomie (AHY, VHY, LAVHY) z pohledu 
komplexního rozboru.  
Soubor a metodika: Náš soubor tvoří 568 nemocných, které podstoupily hysterektomii na 
olomoucké klinice v 5tiletém období. Indikací k hysterektomi byla nejčastěji diagnóza 
myomatózního uteru, dále pak jiná benigní gynekologická onemocnění. U části nemocných 
byly spolu s hysterekomií provedeny další operační výkony. Byly analyzovány faktory 
ovlivňující volbu jednotlivých typů hysterektomií a to zejména hmotnost nemocných, velikost 
dělohy, parita, nález na adnexech a předchozí operační výkony. Sledovali jsme typ použité 
anestezie a komplikace v peroperačním a pooperačním období (krevní ztráta, konverze z 
vaginálního na abdominální přístup, zánětlivé komplikace). Ekonomický rozbor se soustředil 
na nutnou dobu hospitalizace a náklady spojené s provedením jednotlivých typů 
hysterektomií.  
Závěr: Volba optimálního přístupu k plánované hysterektomii u benigních gynekologických 
onemocnění závisí na komplexním posouzení předoperačního nálezu. U nekomplikovaných 
případů je nejvýhodnějším postupem VHY, event. LAVHY. AHY by měla být reservována jen 
pro pacientky s mimořádně nepříznivými operačními podmínkami. 



OVLIVŇUJE POČET A UMÍSTĚNÍ VPICHŮ U LAVH OPERAČNÍ VÝSLEDEK? VYSLOUŽIL 
M, HANSEL A  
Porodnicko-gynekologické oddělení Nemocnice Šumperk spol. s r.o., primář MUDr. Jaroslav 
Boxan  
 
Úvod: Laparoskopicko-vaginální přístup je považéván za metodu volby u hysterektomií pro 
benigní onemocnění, u nichž je indikováno odstranění adnex. Na našem pracovišti se 
setkáváme se čtyřmi způsoby inzerce operačních nástrojů. 1. Pomocí dvou nástrojů ze dvou 
vpichů v hypogastriu jako u běžné laparoskopie 2. Pomocí tří nástrojů, jeden v pracovním 
kanále troakaru s optikou 3. Pomocí tří nástrojů, dva vpichy na straně operatéra 4. Pomocí tří 
nástrojů, dva vpichy na straně asistenta  
Materiál a metodika: Porovnáním délky operací a pooperační morbidity jednotlivých skupin 
operantek jsme se pokusili zjistit, zda počet a umístění operačních nástrojů a jim i 
modifikované operační techniky ovlivnily výsledek operace.  
Výsledky: Neprokázali jsme rozdíl ve febrilní morbiditě, aplikaci analgetik a délce 
hospitalizační doby u jednotlivých technik. Třívpichové techniky, včetně nástroje v kanále 
optiky vykazovaly v průměru kratší operační časy.  
Diskuze a závěr: Odlišné operační techniky v závislosti na umístění operačních nástrojů 
výrazně neovlivnily pooperační morbiditu u LAVH pro benigní onemocnění. Třívpichové 
techniky šetří čas, anestetika i operační nástroje. 
 
  
 
 


