odborné príspevky

Porovnanie laparoskopickej ovariektómie
a klasickej ovariohysterektómie
- jej výhody a nevýhody

Kastrácia súk je jedným z najčastejšie
vykonávaných chirurgických zákrokov,
s ktorými sa vo veterinárnej praxi malých zvierat stretávame. Touto operáciou zabezpečíme kontrolu sexuálneho
správania a prevenciu ochorení maternice, nádorov mliečnej žľazy a iné.
V zásade poznáme dve možnosti
chirurgickej kastrácie: ovariektómiu
(OE) a ovariohysterektómiu (OHE). V
prípade preventívnej kastrácie u zdravých súk bez postihnutia maternice
úplne stačí odstránenie vaječníkov a
ponechanie maternice, ktorá časom
atrofuje a nepredstavuje žiadny problém. Naopak, pri kastrácii z terapeutických dôvodov je nevyhnutné vykonať OHE. OHE je po technickej stránke
komplikovanejšia, časovo náročnejšia
a pravdepodobne má súvis s vyššou
morbiditou (dlhšia incízia, väčšia intraoperatívna trauma, zvýšený pocit
nepohodlia). Z dlhodobého hľadiska
medzi technikami neboli pozorované
uroginetálne problémy – endometritída/pyometra, inkontinencia moču ani
žiadne iné signifikantné rozdiely. Pokiaľ je ovariektómia prevedená správne (celé tkanivo ovária je odstránené)
a nedochádza k doplneniu exogénnych
progestagénov, endometritída sa vyskytnúť nemôže. OE je u zdravej suky
preferovanou kastračnou metódou. 1, 2

Laparoskopia je nová chirurgická
metóda prinášajúca výhody, medzi ktoré patrí znížená trauma, menšia rana a
v porovnaní s tradičnou laparotomickou chirurgiou vynikajúca vizualizácia. Laparoskopický prístup má pri OE
niekoľko výhod – veľmi rýchla regenerácia, rýchly návrat ku predoperačnej
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aktivite, skrátená anestetická perióda,
menšia trauma, znížené krvácanie a
v porovnaní s tradičnou laparotómiou
vynikajúca vizualizácia.3 Laparoskopická metóda kastrácie prospieva najmä
sukám stredných a veľkých plemien.
Prvú laparoskopickú kastráciu suky
vykonali v roku 1985 Wildt a Leowier. 4
Odvtedy sa laparoskopická chirurgia

stala široko rozšírenou alternatívou ku
laparotomickej chirurgii, o čo sa zaslúžila jej nižšia invazívnosť a lepšia vizualizácia. 3, 5
Na našom pracovisku poskytujeme
laparoskopickú OE s dvoma portmi, „Two
port laparoscopic ovariectomy technique“
(dvojportová laparoskopická technika
ovariektómie). Suku fixujeme v dorzálnej
polohe a štandardne pripravíme operačné
pole pre aseptický zákrok od sterna po os
pubis. Z dôvodu prevencie poranenia močového mechúra a zaistenia dostatočného
priestoru v dutine brušnej pred zákrokom vyprázdnime močový mechúr. Pre
vytvorenie pneumoperitonea vedieme 5
mm dlhú incíziu kože a podkožia 1-2 cm
kaudálne od umbilikusu. V mieste incízie
zavedieme do peritoneálnej dutiny Veressovu ihlu a následne insufláciou CO2
vytvoríme pneumoperitoneum. Optimálny tlak plynu je 12 mm HG. Po vytvorení pneumoperitonea zavádzame v mieste
incízie prvú kanylu – optický port. Po zavedení teleskopu s priemerom 5 mm a so
sklonom 30° (Karl Storz GmbH & Co. KG,
Tuttlingen, Nemecko) vykonáme revíziu
orgánov brušnej dutiny. Druhú incíziu
pre kanylu – pracovný port – lokalizujeme kraniálne od umbilikusu v strede
medzi sternom a umbilikusom, kanylu
zavádzame pod kamerovou vizualizáciou.
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Obr. 1. Revízia brušnej dutiny teleskopom.

Obr. 2. Detail laparoskopických nástrojov
1. Optický port s teleskopom, 2. Pracovný kanál s úchopovými kliešťami, 3. Optická kamera, 4. Svetelný zdroj, 5. Insuflácia CO2
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od mezovária a následne ovárium spolu
s burzou oddelíme od konca maternicového rohu. Resekovaný vaječník ponecháme
fixovaný k brušnej stene. Po naklonení
suky na druhú stranu úkon zopakujeme
na kontralaterálnej strane. Resekovaný
vaječník uchopíme pomocou uchopovacích klieští, odstránime ligatúru, pritiahneme ku pracovnému kanálu a vyberieme
z brušnej dutiny. Po odstránení vaječníkov
brušnú dutinu opätovne prehliadneme
kvôli prípadným krvácaniam (hemorágiám) alebo iným komplikáciám. Následne
vypustíme pneumoperitoneum a incízie
uzatvoríme sutúrou.
Bolo popísaných množstvo metód pre
laparoskopickú OE s rôznym počtom portov.6 Obrazovú dokumentáciu zaznamenávame počas zákroku a v prípade záujmu majiteľovi prezentujeme na PC vo
vyšetrovacej miestnosti.

Nakláňanie suky o 30° na ľavú a pravú
stranu pri vykonávaní OE je dôležité kvôli
sprístupneniu vaječníkov v dutine brušnej. Vaječník lokalizujeme tak, že najprv
identifikujeme maternicový roh. Pomocou
uchopovacích klieští uchopíme vaječník za
ovariálnu burzu, zdvihneme ho a pritiahneme k dutine brušnej. Vaječník fixujeme
ligatúrou perkutánne cez brušnú stenu.
Následne do pracovného portu vložíme
bipolárne kauterizačné kliešte so skalpelom, kauterizujeme a resekujeme ovárium

Hlavné rozdiely pri porovnaní laparoskopickej OE a klasickej laparotomickej OE boli:
■■strata krvi bola menšia pri laparoskopii,
■■celková dĺžka chirurgickej jazvy bola
kratšia pri laparoskopii,
■■vizualizácia ovariálneho tkaniva bola
vynikajúca pri laparoskopii,
■■viac pooperačných adhézií sa vyskytlo
pri tradičnej laparotómii,
■■laparoskopia si v porovnaní s tradičnou laparotómiou vyžiadala kratší čas
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Obr. 3. Uchopenie vaječníka
1. Cornu uteri, 2. Ovarium, 3. Mesovarium (Lig. latum uteri)
4. Bursa ovarica

