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Úvod

Podobně jako v případě roboticky asis-
tované chirurgie jsou i pro endoskopii vy-
víjeny roboty, aby překonaly omezení stan-
dardních diagnostických a terapeutických 
postupů. Hlavním cílem je zvýšit přesnost, 
účinnost, bezpečnost, spolehlivost endosko-
pických procedur a zdokonalit endoskopické 
intervence a oblast jejich využití. Očekává 
se, že během pěti let budou lékaři schopni 
použít robotickou endoskopii k odstranění 
prekancerózních lézí při kolonoskopii na-
místo doporučení pacientů na kolektomii1). 
Prozatím je pokrok patrný v oblastech, jako 
jsou obouruční robotické ovládání navigace 
založené na předoperačních skenech a roz-
poznávání vzorů pro detekci abnormalit, 
např. polypů nebo lézí.

Základem technického i klinického vý-
zkumu v této oblasti je mezioborová spolu-
práce inženýrů a lékařů. Využití robotických 
endoskopů při různých diagnostických a te-
rapeutických procedurách je v podstatě neo-
mezené. Robotický endoskop může vypočí-
tat a přizpůsobovat tlak na stěny střeva, otáčet 
kameru dozadu o 180°, vybrat nejvhodnější 
osvětlení pro expozici pro určité léze atd. Na-
víc se mohou ze špičky endoskopu do ope-
račního pole vynořovat různé operační nástro-
je, jako jsou disekční nástroje, uchopovače, 
spony, elektrokauterizační nástroje, smyč-
ky či jehly, a pohybovat se ve třech rozmě-
rech. V současné době jsou dostupné roboty 
schopné provádět polypektomii, mukosekto-
mii (Endoscopic Mucosal Resection, EMR) 
a endoskopickou submukózní disekci (Endo-
scopic Submucosal Dissection, ESD)2), což 
jsou techniky, které by se mohly stát „zlatou“ 
standardní indikací pro robotické endoskopy. 
Další slibné oblasti využití robotických endo-
skopů zahrnují transluminální endoskopickou 
chirurgii přirozenými otvory (Natural Orifi-
ces Transluminal Endoscopic Surgery, NO-
TES) a bariatrickou endoskopii s gastrickou 
plikací3), kde je třeba triangulace a schopnost 
pohybu ve 3D.

Robotické endoskopy dnes a zítra

Typy robotických endoskopů

Existují dva typy robotických endoskopů: 
robotické endoskopy, u nichž má robot na 
starost pohon vlastního endoskopu (robotic-

-driven endoscope locomotion), a endoskopy 
s robotickými chirurgickými nástroji (robo-
tic-driven instrumentation of the endoscope). 
V tab. 1 jsou uvedeny robotické endoskopy 
obou typů a stav jejich vývoje.

Endoskopy s vlastním robotickým 
pohonem

Do této skupiny spadají kolonoskop Aer-
-O-Scope, vyvinutý izraelskou společností GI 

View Ltd., Invendoscope, vyvinutý německou 
společností Invendo Medical GmbH (v roce 
2017 ji koupila německá společnost Ambu), 
a endotický kolonoskop Endotics, vyvinutý 
italskou společností ERA Endoscopy SRL.

Kolonoskop Aer-O-Scope

Aer-O-Scope je jednorázový kolonoskop 
s vlastním robotickým pohonem, který je pri-
márně určen pro gastroenterologické kliniky 
a pro ambulantní vyšetření tlustého střeva 

(obr. 1; www.giview.com/). 
Zařízení je vybaveno dvěma 
kamerami, jednou pro čelní 
pohled a druhou pro panora-
matický 360° pohled, elastic-
kými balonky a 5,5mm mul-
tidutinovým polyuretanovým 
kabelem pro přivedení elek-
trického proudu, vzduchu, 
vody a odsávání. Po zavede-
ní kolonoskopu se nafouk-
ne balon u análního svěrače, 
aby se vytvořilo vzduchotěs-
né spojení se stěnou koneční-
ku. Druhý balonek na špičce 

se nafoukne oxidem uhličitým, aby poskyto-
val odpružení, když kolonoskop klouže skr-
ze tlusté střevo. Zařízení je poháněno pro-
střednictvím kladného rozdílu tlaků, který 
je vytvářen mezi čelním a prostředním balo-
nem, dokud hrot nedorazí do slepého střeva, 
a záporného rozdílu tlaků při vytahování ko-
lonoskopu. Celý proces je řízen počítačem, 
který měří tlak v tlustém střevě, jenž by ne-
měl překročit 5,4 kPa (54 mbar). Zařízení je 
představeno na videozáznamu na https://you-

Dosud bylo vyvinuto nebo je vyvíjeno několik typů robotických endoskopů, přičemž ně-
které jsou určené pro složité endoskopické procedury, zatímco jiné jsou čistě diagnos-
tické. Stále však existuje několik problémů, které je třeba vyřešit. Patří sem zejména 
schopnost robotu se pohybovat, schopnost ovládat robotickou paži a provedení klinic-
kých testů. Článek popisuje robotické endoskopy pro vyšetření tlustého střeva a další 
gastroenterologické procedury.

1)  Kolektomie: plné chirurgické odstranění tlustého střeva s vyústěním tenkého střeva do konečníku nebo břišní stěnou.
2)  Polypektomie: odstranění polypů (nejčastěji endoskopickou kličkou); mukosektomie (EMR): odstranění slizničních nepolypózních lézí a přisedlých poly-

pů, které polypektomií nelze odstranit; endoskopická submukózní disekce (ESD): odstranění neoplastických lézí zasahujících až do podslizniční oblasti 
(obvykle jehlovým nožem).

3)  Bariatrická chirurgie: chirurgická terapie obezity; gastrická plikace: zmenšení objemu žaludku vnořením velké křiviny dovnitř žaludku (výkony bariatrické 
chirurgie se zatím obvykle provádějí laparoskopicky, nikoliv endoskopicky).

4)  Neoplazie: nově vytvořená tkáň, novotvar.

Tab. 1. Robotické endoskopy

Název Stav 
certifikace

Zkoušky  
na zvířatech

Zkoušky  
na lidech

Endoskopy s vlastním robotickým pohonem

Aer‐O‐Scope (GI View Ltd., Izrael) CE, FDA ano ano

Invendoscope 
(Invendo Medical GmbH, Německo)

CE, FDA ano ano

Endotics 
(ERA Endoscopy SRL, Itálie)

CE ano ano

Endoskopy s robotickými chirurgickými nástroji

MASTER
(EndoMASTER Pte, Singapur)

probíhá ano ano

ISIS‐Scope/STRAS system
(Karl Storz/IRCAD, Německo/Francie)

probíhá ano v plánu

Obr. 1. Kolonoskop Aer-O-Scope (https://youtu.be/nQ-
kB6EWdxUo)
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se. Kolonoskop se skládá z řiditelného hrotu 
s integrovanou kamerou, LED, flexibilního 
těla a speciální nádržky s elektropneumatic-
kým konektorem. K dispozici je rovněž insuf-
lační a odsávací kanál. Kolonoskop je připo-
jen k externí pracovní stanici kabelem o prů-
měru 7,5 mm a má 3mm pracovní kanál pro 

biopsii a polypektomii. Ofi-
ciální reklamní videoklip je 
k dispozici na https://youtu.
be/P9CBB35oVgM. V klinic-
kých testech kolonoskop En-
dotics vykazovat v porovnání 
s klasickou kolonoskopií nižší 
míru intubace (27,5 % oproti 
82,5 %) a také výrazně nižší 
míru detekce polypů. Napro-
ti tomu pacien tům poskytoval 
významně menší nepohodlí, 
žádný z pacientů nevyžado-
val během vyšetření podává-
ní sedativ.

Endoskopy s robotickými chirurgickými 
nástroji

Co se týče endoskopů s robotickými chi-
rurgickými nástroji, jsou ve hrotu uloženy 
různé operační nástroje, které se podle potře-

by vynořují do operačního pole. Mezi robo-
tem a hrotem endoskopu je vždy určitá vzdá-
lenost, kudy vede trakční lanko a také něko-
lik kabelů. To ovšem má za následek určitou 
hysterezi způsobující zpoždění jednotlivých 
úkonů během operace. K omezení hystereze 
byly vyvinuty různé elektromechanické řídicí 
systémy, ale ty zatím nestačí zpoždění dosta-

tečně kompenzovat. Současné robotické en-
doskopy s chirurgickými nástroji, které jsou 
již k dispozici nebo ve fázi vývoje, jsou repre-
zentovány platformou MASTER od singapur-
ské společnosti ENDOMASTER Ptc., a sys-
témem ISIS-Scope/STRAS, který je vyvíjen 
ve spolupráci německé společnosti Karl Storz 
a francouzské společnosti IRCAD.

Robot Master

Robot Master se skládá z robotického 
ramena, které je ovládáno prostřednictvím 
trakčního kabelu, jenž integruje konvenční 
dvoukanálový endoskop a řídicí panel (obr. 4; 
www.endomastermedical.com). Dvoukanálo-
vý endoskop umožňuje použít různé nástro-
je s kabelovým spojením a má devět stupňů 
volnosti. Účinnost robotu Master při prová-
dění ESD jícnu a žaludku, celostěnné resekce 
žaludku a resekce jater byla zatím prokázána 
při pokusech na zvířatech. Zpočátku měl ro-
bot Master určité problémy s interní výměnou 
nástrojů, ale nedávno uskutečněná vylepšení 
umožnila zlepšit integrované řízení, zpětnou 
haptickou vazbu, přesnost nastavení i celko-
vou výkonnost. Klinicky byl robot Master za-
tím testován pouze na pěti pacientech s čas-
ným stadiem žaludeční neoplázie a střední 
doba disekce byla 16 min (3 až 50 min) bez 
komplikací. Do budoucna nabízí robot Master 
velký klinický potenciál, zejména pro metody 
NOTES a bariatrické procedury.

Systém ISIS-Scope/STRAS

Robotický systém STRAS typu master-
-slave je založen na terapeutické platformě 
ISIS-Scope a v podstatě jde o robotizovanou 
verzi systému Anubiscope (Karl-Storz Endo-
scope) s až deseti stupni volnosti. Tento ro-
botický endoskop je řízen elektromechanic-
ky pomocí externě řízených trakčních kaná-
lů, přičemž systém je vybaven dvěma 4,2 mm 
kanály pro operativní nástroje a jedním pra-

covním kanálem 2,8 mm pro konvenční en-
doskopické nástroje. Jednotlivé nástroje lze 
v jedné ose posunovat a otáčet a otevírat 
a uzavírat koncový efektor. Průměr endo-
skopu je 18 mm a v současné době může být 
použit pouze pro procedury v dolním gas-
trointestinálním traktu. Hlavní ovládací mo-
dul má čtyřcestný vychylovací hrot, který 

tu.be/nQkB6EWdxUo. Klinické testy pro-
kázaly vysokou míru intubace (98,2 %), ale 
ve srovnání s konvenční kolonoskopií horší 
detekci polypů (87,5 %), včetně polypů vět-
ších než 5 mm.

Invendoscope

Invendoscope je jednorázový kolonoskop 
o délce 170 cm a průměru 10 mm s pracov-
ním kanálem 3,1 mm, který je řízen elek-
trohydraulicky pomocí akčních členů umís-
těných mimo tělo pacienta (obr. 2; www.
ambu.com). Oproti klasickému mechanismu 
zavedení pracuje tento kolonoskop s elek-
trohydraulicky ovládaným vychylovacím 
hrotem, který lze ohýbat o až 180° ve všech 
směrech. K navigaci hrotu se používá ruč-
ní ovládací deska podobná joysticku. Díky 
pracovnímu kanálu 3,1 mm s poloměrem 
ohybu 35 mm lze tento kolonoskop připojit 
ke standardním endoskopickým zařízením 

a využívat běžné funkce jako oplach, od-
sávání a insuflace (zavádění plynu). Obrá-
cený rukáv se během zavádění odvíjí, aby 
byla chráněna zaváděná část endoskopu. Při 
klinických testech Invendoskop vykazoval 
vynikající míru intubace (98,4 %) s bezpeč-
nou resekcí polypů, nicméně pro další vy-
hodnocení účinnosti by byly nutné srovná-
vací studie s běžnou kolonoskopií. Výrobce 
však na svých webových stránkách nedávno 
oznámil, že nový Invendoscope SC210 již 
není samohybný, ale má stejné funkce jako 
standardní kolonoskop. Od běžných endo-
skopů se liší především kapesním počítačem 
(ovládací deska založená na joysticku), kte-
rý se používá k řízení vychýlení hrotu v ja-
kémkoliv směru a který lze k zařízení Inven-
doscope SC210 bez problémů připojit nebo 
ho od něj odpojit.

Kolonoskop Endotics

Kolonoskop Endotics (www.endotics.
com) je jednorázový kolonoskop, který na-
podobuje pohyby palců. Zařízení je vybaveno 
proximálními a distálními svorkami, které se 
připevňují k tlustému střevu a umožňují sek-
venční ukotvení, a tedy schopnost pohybovat 

Obr. 2. Invendoskop SC200

Obr. 4. Dvoukanálový endoskop a řídicí panel robotu Master (https://youtu.be/fGYck6H6Kb4)

Obr. 3. Kolonoskop Endotics (https://youtu.
be/P9CBB35oVgM)
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Obr. 5. Externí uspořádání systému ISIS-Scope/STRAS

lze posunovat a otáčet na nosném rámu. Dél-
ka ohybové části je 22 cm, přičemž na hrotu 
jsou čelisti k nastavení triangulace nástrojů. 
Hystereze je menší než u systému Anubisco-
pe. Pracovní oblast před ka-
merou je soustředěna do 9cm 
operačního pole. Efektivita 
systému STRAS byla hod-
nocena v osmnácti rektálních 
procedurách ESD u osmi pra-
sat, z toho dvanáct procedur 
ESD bylo úspěšně dokonče-
no. U dokončených zákroků, 
které byly řízeny intraopera-
tivně, došlo ke dvěma perfo-
racím a jednomu selhání sys-
tému. Průměrná velikost ode-
braných vzorků byla 18,2 ± 
± 9,8 cm2 a průměrná celková 
doba postupu 73 ± 35,5 min. 
Nebylo zaznamenáno žádné 
krvácení. Systém STRAS je 
vhodný také pro jakoukoliv 
proceduru NOTES. V součas-
né době se připravují klinic-
ké testy na lidech a čeká se na 
schválení CE.

Závěr

Robotická endoskopie 
rychle získává na popularitě 
zejména s ohledem na mož-
né zkrácení doby zákroku, zvýšení bezpeč-
nosti a účinnosti procedur jako ESD, růz-
ných procedur NOTES nebo plikace žalud-
ku. Stále se však nachází ve vývojové fázi, 
a přestože bylo vyvinuto mnoho robotických 
platforem, jen málo z nich se dostalo do fáze 

klinických zkoušek. Jejich existence je přes-
to důležitá, protože přináší nové poznatky 
a vytváří základ pro další generaci robotic-
kých endoskopů.

V tomto článku jsou popsány robotické 
endoskopy, které prošly klinickým testová-
ním nebo jsou ve fázi klinického testování. 
Vývojáři se doposud zaměřovali na zlepšení 
manévrovatelnosti a volnosti pohybu, sníže-
ní hystereze a rozšíření operačních možnos-

tí. Pro budoucí využití robotických endosko-
pů se uvažuje rovněž o zobrazení ve vysokém 
rozlišení, 3D vidění, pokročilé analýze obra-
zů, algoritmech pro 3D modelování, možnos-
ti podávání léčiv endoskopem či využití lase-
rů a ultrazvuku. Potenciál robotických endo-
skopů je obrovský. V budoucnu budou roboty 
bezpečným a nákladově efektivním způsobem 
pomáhat endoskopistům při provádění nároč-
ných procedur, jako jsou ESD, a zcela nových 
procedur NOTES, z nichž některé jsou zatím 
ve fázi snů a vizí.

Literatura:
[1] BOŠKOVSKI, I. a G. COSTAMAGNA. Endo-

scopy robotic: Current and future applications. 
Japan Gastroenterological Endoscopy Society. 
Digestive Endoscopy. 2018, 31(2):119–124. 
DOI: 10.1111/den.13270.

[2] STATKIN, A. B., BURDICK, J. a W. GRUND-
FEST. The Development of a Robotic Endo-
scope. In: Proceedings 1995 IEEE/RSJ Inter-
national Conference on Intelligent Robots and 
Systems. Human Robot Interaction and Coope-
rative Robots. IEEE Comput. Soc. Press, 1995, 
162–171. DOI: 10.1109/IROS.1995.526155.

[3] YEUNG, B. P. M. a P. W. Y. CHIU. Application 
of robotics in gastrointestinal endoscopy: A re-
view. World J of Gastroenterology. 2016, 22(5): 
1811–1825. DOI: 10.3748/wjg.v22.i5.1811.

[4] DOTINGA, R. Robotics will expand endo-
scopy’s vision and reach [online]. Frontline 
Medical Communications Inc., 8. 4. 2019 [cit. 
2019-11-04]. Dostupné z: https://www.mdedge.
com/gihepnews/article/198391/endoscopy/
robotics-will-expand-endoscopys-vision-and-
-reach

Jaroslav Hrstka

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Rostoucí zájem o veletrh 
it-sa 2019

Zabezpečení dat, sítí, výpočetní techniky 
včetně mobilů a notebooků i serverů a vel-
kých výpočetních center před útoky je v sou-
časnosti naléhavé jak v bankách, státních in-
stitucích, tak také v průmyslu. To se proje-
vuje i na rostoucím zájmu o vystavování na 
veletrhu kybernetické bezpečnosti it-sa, kte-
rý se uskutečnil 8. až 10. října 2019 v No-
rimberku. Na veletrhu se prezentovalo cel-
kem 753 vystavovatelů (698 v roce 2018) 
z 25 zemí a zhlédlo ho 15 632 odborných ná-
vštěvníků (14 290 v roce 2018).

Veletrh naplnil haly 9, 10, 10.1 a 11, kde 
bylo po všechny tři dny velmi živo. Velký zá-
jem byl též o přednášky ve všech pěti před-
náškových fórech na výstavní ploše. Právě 
vysoká návštěvnost každý veletržní den je vý-
hodou kratších, třídenních veletrhů.

Uprostřed haly 10.1 vystavovaly ve spo-
lečném stánku české firmy. Společnost Digi-
tal Resources využila veletrh it-sa k předsta-
vení informačního systému pro správu doku-
mentů ve firmách M-Files. Systém se postará 
o pořádek v dokumentech a také o bezpeč-
né uložení v databázi SQL. Využívají ho 
např. společnosti Deloitte a KKCG.

Firma GreyCortex prezentovala ve společ-
ném stánku českých firem svůj tradiční systém 
Mendel pro sledování, analýzu a zabezpečení 
sítí. Novinkou je, že se nyní zaměřuje i na za-
bezpečení sítí v systémech SCADA. Sledová-
ním aktivit v síti zlepšuje jejich bezpečnost.

Firma Novicom vystavuje na veletrhu it-
-sa pravidelně a rovněž letos zde propago-
vala systém AddNet, který výrazně zlepšuje 
správu a nakládání s IP adresami (IPAM – IP 
address space management) a zajišťuje bez-
pečné přístupy k velkým distribuovaným sí-
tím. Dalším vystavovatelem v českém stánku 
byla společnost Privacy Experts, která před-

stavila systém AppGuard pro ochranu po-
čítačů a serverů před kybernetickými úto-
ky. Systém japonsko-americké společnosti 
AppGuard izoluje v případě útoku klíčo-
vé části systémů, aby se virus nedostal dál. 
AppGuard se řídí strategií nulové důvěry, 
tedy předpokládá, že každý program může 
být branou pro nestandardní aktivity.

Na veletrhu it-sa 2019 vystavovaly čet-
né přední firmy zaměřené na kybernetickou 
bezpečnost. Ve velkém stánku se prezento-
vala společnost Kasperky a mimo jiné zde 
představila svůj program pro malé a střední 
firmy. Podle studie, kterou firma Kaspersky 
zpracovala, si třetina malých a středních fi-
rem (pod 500 zaměstnanců) najímá pro za-
jištění své informační techniky externí firmy 
a 21 % z nich chce k tomuto kroku přistou-
pit v následujících dvanácti měsících. Proto 
mnoho společnosti nyní svými nabídkami 
služeb cílí na zabezpečení IT těchto menších 
firem. (ev)


