
 

Souhrn 
 
Úvod:  Plastika tříselné kýly patří k nejčastějším operačním výkonům dětské chirurgie. Výskyt 
komplikací, které mohou po těchto operacích následovat, není zanedbatelný. Možnosti léčby  
a postupy ošetření poraněných struktur tříselného kanálu, zejména chámovodu, nejsou 
v dětském věku dosud standardizovány.  
Cílem této experimentální práce bylo posoudit vliv zhmoždění chámovodu v průběhu 
operace chirurgickým nástrojem. Druhým úkolem studie bylo porovnání jednotlivých metod 
ošetření poraněného chámovodu a vytvoření algoritmu jeho ošetření v podmínkách 
standardních pracovišť dětské chirurgie bez možnosti použití operačního mikroskopu, jen 
s použitím lupových brýlí.  
Metodika: Do experimentální studie bylo zařazeno 70 potkanů – samců, kteří byli rozděleni 
do sedmi skupin podle arteficiálního typu poranění chámovodu a jeho následného ošetření:  
1. zhmoždění chámovodu, 2. přetětí chámovodu a anastomóza jeho konců pomocí 
jednotlivých stehů vstřebatelným šicím materiálem, 3. přetětí chámovodu a spojení jeho 
konců pomocí intraluminálně zavedeného vlákna vstřebatelného šicího materiálu uzleného 
na zevní straně stěny chámovodu, 4. = 3. s použitím nevstřebatelného šicího materiálu, 
5. = 2. doplněná o intraluminálně uložené vlákno vstřebatelného šicího materiálu fixovaného 
na zevní straně stěny chámovodu, 6. = 5. s použitím nevstřebatelného šicího vlákna 
uloženého intraluminálně, 7. = 5. bez fixace intraluminálně uloženého vlákna. Vlákna 
nevstřebatelného šicího materiáluu skupin 4 a 6 byla odstraněna 3 týdny po první operaci. 
90 dní od první operace byla všem potkanům resekována poraněná a operovaná část 
chámovodu. Resekáty byly následně vyšetřeny jednak funkčně změřením průtoku touto částí 
chámovodu a dále byly hodnoceny ve spolupráci s patologem morfologické změny 
makroskopicky a mikroskopicky. Současně byly stejným způsobem vyšetřeny druhostranné 
chámovody – neporaněné a neoperované, které sloužily jako kontrolní skupina. Získané 
výsledky byly statisticky zpracovány a porovnány. 
Výsledky: Medián operačního času byl nejnižší u skupiny číslo 1 s prostým zhmožděním 
chámovodu. Ze skupin, u kterých bylo provedeno přetnutí chámovodu a jeho následná 
anastomóza, bylo dosaženo nejkratších operačních časů u skupin 3 a 4. Při kvalitativním 
hodnocení průtoků chámovodem byl index úspěšnosti hojení 100 % ve skupině číslo 1, tedy 
u pohmoždění chámovodu. Ze skupin s přetnutím chámovodu bylo nejlepšího výsledku 
dosaženo u skupiny číslo 3 – index byl 90 % (p = 0,0396). Při kvantitativním porovnání 
průtoků v jednotlivých skupinách vůči druhostrannému chámovodu a současně mezi 
jednotlivými skupinami bylo nejlepších výsledků průtoku dosaženo opět u skupiny číslo 
3 (p = 0,131 - 0,872). Výsledky průtoků u ostatních experimentálních skupin byly v porovnání  
s kontrolní skupinou neuspokojivé (p = 0,003 - 0,008). Nejmenší morfologické rozdíly byly 
nalezeny ve skupině 1 (zhmoždění chámovodu) – index skóre změn 0,80. V tomto případě byl 
nalezen statisticky signifikantně významný rozdíl oproti skupinám s přetětím chámovodu. 
Mírné změny: 30 % (3/10) vs. 77 % (22/26), p = 0.02; závažné změny: 0 % (0/10) vs. 54 % 
(14/26 %), p = 0,003. Ze skupin s přetětím chámovodu byly nejmenší morfologické změny 
nalezeny ve skupinách s použitím vstřebatelného šicího materiálu. 
Závěr: Pohmoždění chámovodu nevedlo k funkčním ani morfologickým změnám 

chámovodu, což ukazuje jeho dobrou reparační schopnost. Po přetnutí chámovodu byla 

nalezena varianta jednoduchého ošetření spojení jeho konců intraluminálně zavedeným 



vláknem vstřebatelného šicího materiálu uzleného na zevní straně stěny chámovodu 

za použití lupových brýlí a jemných chirurgických nástrojů. 


