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Seznam použitých zkratek 
_________________________________________________________________ 

AF  absorbable fiber - vstřebatelné vlákno 

NAF  non absorbable fiber - nevstřebatelné vlákno 

VD  vas deferens - chámovod 

TAPP  transabdominal preperitoneal patch plasty - transabdominální preperitoneální  

laparo - skopická plastika tříselné kýly 

TEP   transabdominal extraperitoneal plasty - transabdominální extraperitoneální laparo -

skopická plastika tříselné kýly 

IPOM intraperitoneal onlay mesh - laparoskopická intraperitoneální plastika tříselné kýly 

PP polypropylen 

PVDF polyvinylidenfluorid 

PDS polydioxanon 

ID identifikační číslo 
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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. Prvním úkolem této experimentální práce bylo 

posoudit vliv zhmoždění chámovodu v průběhu operace chirurgickým nástrojem. Druhým 

cílem 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.  

 

Typ studie:  Experimentální.  

 

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. Přetětí chámovodu a spojení jeho konců pomocí intraluminálně zavedeného vlákna 

nevstřebatelného šicího materiálu uzleného na zevní straně stěny chámovodu. 

5. Přetětí chámovodu a anastomóza jeho konců pomocí jednotlivých stehů vstřebatelným 

šicím materiálem doplněná o intraluminálně uložené vlákno vstřebatelného šicího 

materiálu fixovaného na zevní straně stěny chámovodu. 

6. Přetětí chámovodu a anastomóza jeho konců pomocí jednotlivých stehů vstřebatelným 

šicím materiálem doplněná o intraluminálně uložené vlákno nevstřebatelného šicího 

materiálu fixovaného na zevní straně stěny chámovodu. 
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7. Přetětí chámovodu a anastomóza jeho konců pomocí jednotlivých stehů vstřebatelným 

šicím materiálem doplněná o intraluminálně uložené vlákno vstřebatelného šicího 

materiálu nefixovaného na zevní straně stěny chámovodu. 

Vlákna nevstřebatelného šicího materiálu u 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: U všech skupin byl hodnocen čas vlastního operačního výkonu. 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. U každého zvířete byly dále hodnoceny 

pooperační změny měkkých tkání v okolí chámovodu po operačním výkonu, snadnost 

preparace chámovodu a jeho makroskopické změny. Nejsnazší preparace a nejmenší změny 

byly nalezeny u experimentální skupiny 1 a 3, tedy prosté kontuze chámovodu a spojení 

chámovodu po jeho přetnutí pomocí intraluminálně zavedeného vlákna vstřebatelného 

šicího materiálu uzleného zevně. 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, tedy spojení 

pomocí intraluminálně uloženého vlákna vstřebatelného šicího materiálu uzleného na zevní 

straně stěny chámovodu – 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 u skupiny číslo 3, tedy opět při použití 

spojení konců chámovodu pomocí intraluminálně uloženého vlákna vstřebatelného šicího 

materiálu uzleného na zevní straně stěny chámovodu (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 
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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.  
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Summary 
_________________________________________________________________ 

 

Introduction: The herniotomy for inguinal hernia is one of the most frequent surgical 

procedures in paediatric surgery. The incidence of complication following primary inguinal 

herniotomy in neonates is not rare and repair of the injured vas deferens (VD) is not 

standardized. The aim of this experimental study was to assess the contusion of VD during 

the surgery with a surgical instrument and to perform and consequently analyze some 

possibilities of a simple repair method under the control of operating loupe. 

 

Type of the study: Experimental research 

 

Methods:  Seventy male rats were divided into seven subgroups according to the type of the 

vas deferens injury and its repair consequently:  

1. Contusion. 

2. Cut-off and a simple one layer vasovasostomy sewn by absorbable sewing material. 

3. Cut-off and joining by an intraluminally lead fibre of absorbable sewing material knotted 

externally.  

4. Cut-off and joining by an intraluminally lead non-absorbable sewing fibre. 

5. Cut-off and a simple one layer vasovasostomy combine with intraluminally situated 

absorbable sewing fibre fixed externally. 

6. Cut-off and a simple one layer vasovasostomy combine with intraluminally situated  

non-absorbable sewing fibre fixed externally. 

7. Cut-off and a simple one layer vasovasostomy combine with intraluminally situated 

absorbable sewing fibre without external fixation. 

Fibres of non-absorbable sewing material were removed 3 weeks after the first operation. 

Operated or injured parts of the VD were examined by a flow rate 90 days after and their 

morphological changes were evaluated according to local postoperative conditions 

macroscopically and by histological examination. The part of the vas deferens of the 
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opposite inguinal canal were resected and examined at the same time. They were used as  

a control group. The results were statistically processed and compared.   

 

Results: The operation time was evaluated for all examinated subgroups. The median of the 

operating time was found lowest in group number one with a simple contusion. The shortest 

operating times in subgroups with transection were founded in subgroups 3 and 4. The 

postoperative changes of soft tissue around the vas deferens after surgery were also 

evaluated for each animal. The easiest preparations and the smallest changes were found in 

subgroups 1 and 3. The success rate of healing in the qualitative analysis of patency of VD 

was 100% in subgroup number 1 with only the contusion of vas deferens. The best result in 

subgroups with transection of VD was achieved in group 3, joining using an intraluminally 

lead fiber of absorbable sewing material, knotted extramurally - the index was 90%  

(p = 0.0396). The best patency of VD in the quantitative comparison were achieved in group 

number 3, again using joining of the ends of VD using intraluminal fiber of absorbable suture 

material, knotted on the outside of the ductal wall (p = 0.131-0.872 ). The results of the 

other experimental subgroups were unsatisfactory compared to the control group  

(p = 0.003 - 0.008). The smallest morphological differences were found in  

group 1 (contusion) - a score index was 0.80, in this case a statistically significant difference 

was found compared to the subgroups with transection. Moderate changes: 30% (3/10) 77% 

(22/26), p = 0.02; Significant changes: 0% (0/10) vs. 54% (14/26%), p = 0.003. The smallest 

morphological changes were found in subgroups using absorbable sewing material. 

Contusion of the vas deferens had not any substantial pathological influences – healing ratio 

was 100%. The best method of repair was defined in the joining of the transacted VD by an 

intraluminally lead fibre of absorbable sewing fibre knotted externally – healing ratio 90%, 

(p=0.04). The results of the vas deferens postoperative VD patency and morphological 

changes in the other experimental groups were unsatisfactory in comparison with controls 

(p = 0.003 – 0.008). 

 

Conclusions: The contusion of the vas deferens did not lead to functional or morphological 

change, which indicates its good reparative ability. There was found a simple variant of 

treatment of transsected vas deferens by the joining of the ends of the VD with 
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intraluminally lead fibre of absorbable sewing fibre knotted externally using operating loupe 

and fine surgical instruments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1 Úvod do problematiky 

 

Tříselná kýla je jedním z nejčastějších chirurgicky řešitelných onemocnění v dětském 

věku. Poprvé byla historicky zmíněna již ve starověkém Egyptě v polovině druhého tisíciletí 

před naším letopočtem. Bylo doporučováno zatlačit kýlu pomocí zevního pásku a předcházet 

tak jejímu uskřinutí. Již v 5. stolení našeho letopočtu Sustra popsal chirurgické řešení tříselné 

kýly. Rozvoj operační léčby obecně přinesla zejména druhá polovina devatenáctého století 

především s rozvojem anestézie a zavedením asepse. V roce 1899 provedl Ferguson první 

operaci tříselné kýly s vysokou ligací kýlního vaku. Tento chirurgický výkon zůstal základním 

principem operace tříselné kýly u dětí do současnosti. Pro správné pochopení operace 

tříselné kýly v dětském věku a hlavní myšlenku celé práce, tedy riziko poranění chámovodu 

při této operaci a možnosti jeho reparace, je třeba si uvědomit základní anatomické 

souvislosti.  

 

 

1.1 Anatomie dolní přední stěny břišní 
 

Tříselný kanál je vrozeným místem oslabení přední břišní stěny. U dětí se jedná o asi 

30 mm dlouhou štěrbinu ve stěně břišní nad ligamentum inguinale. U chlapců prochází 

tříselným kanálem spermatický funikl skládající se z chámovodu a spermatických cév, u dívek 

pak ligamentum teres uteri. Kanál probíhá břišní stěnou šikmo dolů ve směru jako „ruka do 

kapsy“. Vchod do tříselného kanálu vytváří anulus inguinalis profundus (internus) 

procházející přes transverzální fascii. Horní stěna kanálu je tvořena kaudálním okrajem  

m. obliquus internus a m. transversus abdominis. Dolní stěna tříselného kanálu je tvořena 

tříselným vazem (ligamentum inguinale).  Přední stěnu vytváří aponeuróza zevního šikmého 

břišního svalu (m. obliquus abdominis externus) a v ní vytvořený východ tříselného kanálu  

- anulus inguinalis superficialis (externus). Celý kanál je uložen povrchově a laterálně asi 1 cm 

od tuberculum pubicum (Obr. 1 a Obr. 2 – str. 20). Pro dětský věk je typické uložení anulus 

inguinalis profundus a superficialis blíže nad sebou, kanál je tedy výrazně kratší než  

u dospělých1,2.  
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Obr. 1: Vrstvy tříselného kanálu (Zdroj: Netter FH. Anatomický atlas člověka, překlad 3. rozší- 

řeného vydání Grada, Avicenum, Praha 2005, tabule 251) 

 

 

Obr. 2: Tříselný kanál a spermatický funikl (Zdroj: Netter FH. Anatomický atlas člověka,  

překlad 3., rozšířeného vydání Grada, Avicenum, Praha 2005, tabule 253) 
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Tříselné kýly mohou vzniknout ve třech jamkách1:  

- Ve fossa inguinalis lateralis – vak hernie vnikne přes anulus inguinalis profundus, prochází 

celým tříselným kanálem, který opouští v anulus inguinalis superficialis. Vzniká tak kýla 

nepřímá. 

- Ve fossa inguinalis medialis – vak hernie se vtlačí přímo přes transverzální fascii v tenkém 

trigonum inguinale a vystoupí v anulus inguinalis superficialis. Vzniká tak kýla přímá.  

- Ve fossa supravesicalis – vak hernie se vtlačí mezi okrajem m. rectus abdominis a plica 

umbilicalis medialis do anulus inguinalis superficialis. Začíná tedy mediálněji než přímá 

kýla. Tato kýla je nazývána kýlou supravezikální (Obr. 3).  

 

Obr. 3: Typy tříselných kýl: B – normální nález, C – nepřímá kýla, D – přímá kýla,  

E – supravezikální kýla (Zdroj: Čihák R. Zeslabená místa břišní stěny - Canalis inguinalis  

v Čihák R. Anatomie 1, druhé doplněné a upravené vydání. Grada, Avicenum, Praha, 2006, 

strana 365) 



18 

 

Tříselný kanál obsahuje u mužů spermatický funikl, tedy chámovod a spermatické 

cévy, u žen pak ligamentum teres uteri. U obou pak tříselným kanálem procházejí větve  

n. ilioinguinalis a n. genitofemoralis1. 

Chámovod je trubicovitý orgán spojující nadvarle s močovou trubicí. U dospělého 

muže má asi 3 mm v průměru, ale šíře lumen je pouze kolem 0,5 mm. U novorozenců  

a kojenců je jeho rozměr výrazně menší, udává se průměrná šíře celého chámovodu přibližně 

1 mm a průměr lumen potom pouze 0,1 mm. Šourkem od nadvarlete probíhá kraniálně  

a vstupuje jako součást spermatického funiklu do tříselného kanálu. Od anulus inguinalis 

profundus probíhá pod peritoneem pánve dozadu podél močového měchýře, dále se stáčí 

kaudálně a mediálně, zanořuje se do prostaty a ústí do močové trubice. Celková délka 

chámovodu u dospělého muže je přibližně 35–40 cm. Jeho stěna je zevně pokryta řídkou 

adventicií. Nejsilnější část stěny chámovodu je tvořena hladkou svalovinou ve třech vrstvách: 

povrchové a hluboké svalové vrstvy s longitudinálním uspořádáním vláken a nejsilnější 

střední vrstvou s cirkulárně uspořádanými vlákny svaloviny. Sliznice je bledá a složená v řasy. 

Je kryta nízkým dvojřadým cylindrickým epitelem s krátkými stereociliemi (Obr. 4).  

 

Obr. 4: Schéma stavby ductus deferens (Zdroj: Čihák R. Systém pohlavní – ductus deferens  

v Čihák R. Anatomie 2, druhé doplněné a upravené vydání. Grada, Avicenum, Praha, 2002, 

strana 315) 
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Základním úkolem chámovodu je transport spermií, který je řízen nervově s vydatnou 

účastí sympatiku. Emise spermií vzniká smrštěním longitudinální vrstvy, které vede k nasátí 

spermií z nadvarlete a jejich dalšímu posunu peristaltickou vlnou až do uretry. Chámovod je 

zásobován krví z arteria ductus deferentis, která odstupuje z arteria umbilicalis, venózní krev 

je odváděna převážně do plexus pampiniformis3.  

 

 

1.2 Patogeneze tříselné kýly 
 

V dětském věku se zdaleka nejčastěji vyskytuje kýla nepřímá. Vzniká z neuzavřeného 

processus vaginalis peritonei po sestupu varlete do šourku u chlapců či jako pozůstatek 

embyonálního sestupu ligamentum teres uteri u děvčat. Přetrvávající processus vaginalis 

peritonei může být po narození zdrojem různých typů tříselných kýl a hydrokél  

(Obr. 5 – str. 23). Obsahem tříselné kýly bývá nejčastěji klička tenkého střeva nebo 

omentum, setkáváme se zde i s červovitým přívěskem slepého střeva, nebo částí močového 

měchýře. U děvčat bývá v kýlním vaku nezřídka přítomno ovárium4,5.  

 

 

1.3 Incidence 
 

Processus vaginalis peritonei zůstává otevřený u novorozenců až v 80 % případů. Za 

normální situace dochází k jeho postupné obliteraci. Ve dvou letech klesá výskyt processus 

vaginalis peritonei na 40 %, v deseti letech už jen na 10 %. Výskyt tříselné kýly u dětí je 

popisován u  1 - 4 % dětí. Téměř polovina tříselných kýl se manifestuje v prvním roce života. 

Nepřímá tříselná kýla je čtyřikrát až šestkrát častější u chlapců než u dívek. Pravostranná 

tříselná kýla tvoří 60% zastoupení, levostranná 30%, oboustranná se vyskytuje asi u 10 % dětí 

s tříselnou kýlou4,5,6. 
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Obr. 5: Typy kýl v tříselném kanálu: a – normální nález, b – šourková (skrotální kýla),  

c – tříselná kýla, d – hydrokéla varlete (Zdroj: Spitz L. et al. A colour atlas of paediatric 

surgical diagnosis, Wolfe Medical Publications, Weert, Nizozemí, 1981, tabule 257) 
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1.4 Klinické nálezy 

 

Tříselná kýla se u dětí zpravidla manifestuje jako hmatné nebolestivé vyklenutí  

v oblasti tříselného kanálu a distálně od něj. V závislosti na obliteraci processus vaginalis 

peritonei může zasahovat jen do tříselného kanálu, zpravidla ale zasahuje za anulus 

inguinalis superficialis, případně až do šourku nebo eventuálně do stydkých pysků. Velmi 

důležité pro stanovení diagnózy je pečlivé odebrání anamnézy od rodičů, protože kýla 

nemusí být u klidného dítěte hmatná. Příznaky „širokého zevního anulu", nebo tzv. „tření 

saténu“ nemusí být pro stanovení diagnózy spolehlivé. Samostatnou skupinu tvoří hydrokély, 

u nichž je perzistující processus vaginalis příliš tenký na prostup „orgánu“, a tak dochází jen  

k přelévání tekutiny mezi dutinou břišní a obaly varlete. K uskřinutí dochází asi v 10 % 

dětských tříselných kýl, jeho výskyt je častější u novorozenců a kojenců. Klinicky se projevuje 

neklidem dítěte, případně i zvracením a poruchou střevní pasáže. Lokálním nálezem je 

typicky bolestivá rezistence v oblasti třísla. Začervenání kůže již může být varovnou známkou 

delší doby uskřinutí kýly. Literatura uvádí až 5 % tříselných kýl diagnostikovaných ve fázi 

uskřinutí střeva5. 

 

 

1.5 Léčba 
 

Léčba tříselné kýly je operační. Vzhledem k riziku uskřinutí by měla být operována 

brzy po jejím diagnostikování. Vlastní operační výkon spočívá v kožní incizi vedené asi 1 cm 

nad zevním anulem tříselného kanálu v linii štěpitelnosti kůže. Po rozpreparování podkoží  

a protnutí Scarpeho fascie je třeba správně a dostatečně izolovat přední stěnu tříselného 

kanálu a anulus inguinalis superficialis. U větších dětí naprostá většina dětských chirurgů 

dále doporučuje otevření tříselného kanálu protnutím aponeurózy zevního šikmého břišního 

svalu. U nejmenších dětí, tedy novorozenců a kojenců, není v některých případech otevření 

tříselného kanálu nezbytné. Dále následuje nejnáročnější část operace, a sice šetrné 

odpreparování kýlního vaku od struktur m. cremaster a spermatického funiklu, tedy 

chámovodu a spermatických cév.  Provedení vysoké ligace a resekce prázdného kýlního vaku 

je základní terapeutický výkon. Následuje uzavření aponeurózy šikmého břišního svalu  
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s ponecháním přibližně 1 cm prostupu pro struktury spermatického funiklu. Plastiky 

tříselného kanálu nejsou běžně při operacích dětských tříselných kýl prováděny. U uskřinuté 

tříselné kýly se doporučuje promptní taxe (repozice) obsahu kýly pomalým a šetrným tlakem 

na kýlní vak. Úspěšnost takové repozice orgánu zpět do dutiny břišní je přibližně 80 %. 

Následně je doporučováno chlapce observovat a vzhledem k otoku a prosáknutí tkání po 

uskřinutí a následné taxi kýly se doporučuje operace kýly s odstupem 24 - 48 hod. Uskřinuté 

tříselné kýly u děvčat obsahující ve vaku ovárium je doporučováno operovat neodkladně pro 

riziko infarzace a torze ovária4,6,7.  

 

 

1.6 Komplikace   
     

Vzhledem k anatomickým poměrům a rozměrům orgánů procházejících tříselným 

kanálem je nejvyšší riziko poškození těchto struktur u nejmenších pacientů, tedy 

novorozenců a kojenců. Nejčastějšími komplikacemi přicházejícími po operacích tříselných 

kýl u novorozenců, zejména s hmotností nižší než 5 kilogramů, jsou pooperační atrofie 

varlete v 2,3 % a recidiva tříselné kýly v 2,8 % (Ref. 8). Operace tříselné kýly ve fázi uskřinutí, 

nebo brzy po taxi uskřinuté tříselné kýly riziko poškození struktur v tříselném kanálu  

a varlete ještě zvyšuje9. Prematurita operovaného dítěte je dalším faktorem zvyšujícím riziko 

následných komplikací10. Incidence mužské neplodnosti po operacích tříselných kýl 

v dětském věku je vyšší než v obecné populaci a je popisována v 0,8–2 % (Ref. 9). Operace 

tříselné kýly u dětí je nejčastějším původcem iatrogenního poškození chámovodu6. Byly 

publikovány studie zabývající se histologickým vyšetřením resekovaných kýlních vaků po 

operacích dětských, zvláště novorozeneckých, tříselných kýl. Překvapivým nálezem byla 

přítomnost chámovodu nebo jeho části v histologicky vyšetřeném resekovaném kýlním vaku 

v přibližně 0,1–1,7 %. Tato situace může být vysvětlena přítomností akcesorního chámovodu. 

Nález nadpočetných chámovodů, nebo embryonálních zbytků chámovodů na zresekovaných 

kýlních vacích některé práce popisují11,12. Nicméně druhou možností je nevratné poškození 

chámovodu při operaci tříselné kýly13. Výsledky těchto studií vedly k myšlence pravidelného 

histologického vyšetřování resekovaných kýlních vaků u novorozenců. Pro nízký klinický 

přínos a vysokou personální, materiální a finanční zátěž pracovišť histopatologických ústavů 
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však nebylo paušální histologické vyšetřování resekovaných kýlních vaků celosvětově 

zavedeno14,15,16. Obdobná poranění chámovodu nebo jeho pooperační obliterace jsou 

některými autory popisovány též po operacích hydrokél u malých dětí17. Poranění 

chámovodu nebo jeho obliterace může vést též k tubulární ektázii nadvarlete18. 

V současnosti je nejčastěji popisovanou metodou ošetření iatrogenně poraněného 

chámovodu mikrochirurgická rekonstrukce chámovodu. Výsledky těchto operačních výkonů 

u dospělých pacientů jsou příznivé, ale dostupnost tohoto operačního výkonu je velmi 

omezená na specializovaná pracoviště vybavená operačním mikroskopem a plně 

erudovaným operačním týmem. Zkušenosti a úspěšnost mikrochirurgických výkonů 

prováděných na chámovodech dětských pacientů navíc nebyly dosud publikovány19,20.    

 

 

1.7 Mužská neplodnost 
 

Mužská neplodnost může být zapříčiněna jednak mechanickým poškozením 

chámovodu, vedoucím k obliteraci jeho lumen, funkčními změnami a v neposlední řadě také 

pooperačními imunobiologickými reakcemi. To jsou důvody, proč by měla být operace 

tříselných kýl, zejména v novorozeneckém věku, prováděna erudovaným dětským 

chirurgem.   

Operační výkony a rekonstrukce v oblasti chámovodů a nadvarlat u dospělých 

pacientů jsou dobře známy a do detailů rozpracovány a popsány21,22,23. Obstrukce 

chámovodů u dospělých pacientů po operacích tříselných kýl v současnosti často souvisí  

s implantací síťky pro zpevnění zadní stěny tříselného kanálu. Při laparoskopických operacích 

tříselných kýl, které jsou dnes již standardním postupem – TAPP, došlo k signifikantnímu 

poklesu tvorby granulací v oblasti tříselného kanálu s použitím PVDF síťek oproti původním 

PP (Ref. 24). Nicméně i zde jsou popisovány situace vedoucí k poškození chámovodů  

v souvislosti s užitím těchto sítěk25. Léčbou u dospělých pacientů jsou pak různé varianty 

mikrochirurgických rekonstrukcí chámovodů a oblasti nadvarlete.  

Stále však chybí doporučení, jak postupovat v případě poranění chámovodu u malých 

dětí, zejména novorozenců a kojenců. Mikrochirurgie není metodou běžně dostupnou na 

standardních pracovištích dětské chirurgie, a to jak z hlediska vybavení přístroji  
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a mikrochirurgickými nástroji, ale v neposlední řadě i nedostupností chirurga, který by byl 

vyškolený a zkušený v mikrochirurgickém operování. Iatrogenní poranění chámovodu je 

navíc urgentní situací, která vyžaduje neodkladné ošetření. Dosud nebylo publikováno 

mnoho prací, které by se zabývaly touto problematikou. Byly publikovány experimentální 

práce, které se zabývaly poraněním chámovodu a možností jeho ošetření u potkanů, králíků 

a prasat24,26,27,28,29. V těchto experimentech byly použity standardní šicí materiály, ale i nové 

metody a materiály, jako lepidla a stenty28,30. Některé přinesly zajímavé výsledky, nicméně 

nebylo dosud stanoveno jasné doporučení aplikovatelné v běžné klinické praxi31,32. 
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2 Cíl studie a disertační práce 

 

Operace tříselných kýl jsou nejčastějším zdrojem iatrogenního poranění chámovodu  

a následné poruchy fertility u mužů. Neexistuje vhodný algoritmus ošetření a léčby 

přerušeného chámovodu, který by byl proveditelný ve standardních podmínkách pracovišť 

dětské chirurgie, tedy bez dostupnosti operační mikroskopie. Úkolem experimentální studie 

bylo provést a statisticky vyhodnotit některé varianty poranění a následného ošetření těchto 

chámovodů v režimu standardních pracovišť, tedy erudovaným dětským chirurgem, 

s možností použití lupových brýlí a běžně dostupných jemných chirurgických nástrojů.  

 

Hypotézy:   

 1. Zhmoždění (stisknutí) chámovodu chirurgickým nástrojem (peanem), imitující nešetrnou 

preparaci struktur spermatického funiklu při operaci tříselné kýly, vede k morfologickým 

a funkčním změnám chámovodu, tedy jeho zúžení nebo zneprůchodnění.  

2. Nejlepší funkční a morfologické výsledky rekonstrukce přerušeného chámovodu lze 

dosáhnout použitím jednovrstevné anastomózy s využitím vstřebatelného šicího 

materiálu. 

  

Cílem studie bylo potvrzení nutnosti šetrné preparace anatomických struktur v oblasti 

tříselného kanálu při operaci tříselné kýly a navržení nejlepší metody ošetření chámovodu po 

jeho přetnutí v průběhu operace tříselné kýly u novorozence či kojence.  
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3 Materiál a metodika 

 

Vzhledem k podobným anatomickým poměrům byl po předchozích testech pro 

vlastní výzkum zvolen jako experimentální zvíře potkan rodu Wistar. Jeho reprodukční 

systém je podobný dětskému v období novorozeneckého a kojeneckého věku. Chámovod 

dospělého potkana má téměř shodné vnitřní a vnější rozměry jako kojenecký (Obr. 6). 

     

Obr. 6:  Reprodukční systém potkana (vlevo) a muže (vpravo), (Zdroj: National Institute of 

Environmental Health Sciences, Worldpress) 

 

Všechny experimentální úkony byly prováděny po schválení Etickou komisí Lékařské 

fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy pro práci se zvířaty a v souladu s platnou 

legislativou pro ochranu zvířat Evropské společnosti na ochranu zvířat se zaměřením na 

experimentální a ostatní vědecké účely. Protokol experimentu je veden pod číslem 

31441/2015-3 a 1315-41795/12-30. Radioizotopové laboratoře a vivárium Lékařské fakulty v 

Hradci Králové, Univerzity Karlovy, (CZ 527 600 77) jsou certifikovány k provádění 

experimentálních výkonů se zvířaty (3OZ21773/2011-17214, 144879/2011-MZE-17214,  

8. srpna 2011 a 16OZ16371/2016-17214, 41058/2016-MZE-17214, 27. července 2016). 

Operační výkony byly provedeny v období od srpna 2014 do června 2016. Ve viváriu 

proběhlo i následné funkční vyšetření chámovodů a základní morfologické hodnocení 
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resekátů. Histopatologicky byly resekáty následně vyšetřeny ve spolupráci s Fingerlandovým 

patologickým ústavem Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity 

Karlovy.   

 

 

3.1 Zvířata 
 

Do studie bylo zařazeno sedmdesát zvířat (potkan rodu Wistar – samec, Bio - Test, 

Konarovice, Česká republika), hmotnost jednotlivých zvířat se pohybovala mezi 350 až 450 

gramy, zvířata byla ustájena ve skupinách po šesti ve standardních boxech při průměrné 

teplotě 22±2 °C, vzdušné vlhkosti 30–70 %, v cyklu 12 hodin světlo a 12 hodin tma. Byla 

krmena standardní stravou bez omezení (Velaz, Praha, Česká republika) a pitnou vodou. Po 

jednotýdenním aklimatizačním období byla zvířata zařazena do vlastní studie.  Medián 

hmotností a další základní demografické a popisné charakteristiky skupin zvířat v každé 

skupině jsou prezentovány v tabulce (Tab. 1). 

Operační výkon 

Hmotnost při 1. operaci 
(gramy) 
medián 

<25thperc. ; 75thperc.> 

Hmotnost při 2. operaci 
(gramy) 
medián 

<25thperc. ; 75thperc.> 

1. Zhmoždění 
414 

<395.5;425.5  > 
481.5 

<460.5;530.3> 

2. Přetětí/anastomóza prostá (AF) 
455 

<427.5;498.5> 
556.5 

<511;601> 

3. Přetětí/anastomóza sblížením (AF) 
423.5 

<402.5;433.3> 
530 

<506;548.8> 

4. Přetětí/anastomóza sblížením (NAF) 
410 

<396.5;451.5> 
508 

<480.5;541> 

5. Přetětí/anastomóza + „leader“ (AF), fixované 
445 

<426;457> 
549 

<515;569> 

6. Přetětí/anastomóza + „leader“ (NAF),fixované 
440 

<421.3;458.5> 
495 

<479.5;557.5> 

7. Přetětí/anastomóza + „leader“ (AF),nefixované 
494.5 

<470;513.3> 
579 

<528;611.8> 

Tab. 1: Demografická data jednotlivých skupin 
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3.2 Operační metodika 
 

Všechny operační výkony byly prováděny v celkové anestézii. Po celonočním lačnění, 

bez omezení přísunu tekutin, byla zvířata uvedena do celkové anestézie intraperitoneálním 

podáním směsi Ketaminu (40 mg/kg – Calypsol, Gedeon–Richter, Budapest, Hungary) 

a Xylazinu (5 mg/kg – Rometar 2% inj ad usum veterinarum, 20 mg/ml, Spofa, Praha). Zvířata 

byla uložena v supinační poloze na operačním stolku s fixováním končetin dle standardní 

metodiky (Obr. 7). Vlastní operace proběhla po oholení operačního pole a za sterilních 

podmínek s využitím jemných chirurgických nástrojů a s použitím zvětšovacích brýlí (zvětšení 

4x, Neitz BLS 3, Japan).  

 

Obr. 7: Poloha zvířete a operační nástroje (Foto z archivu autora) 
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Po přípravě operačního pole byla provedena kožní incize v oblasti třísla v délce  

25 mm. Ostrou a tupou preparací za současného šetření okolních tkání byl postupně 

separován spermatický funikl a izolován chámovod v celé své délce. Velká pozornost při 

preparaci byla věnována zachování cévního zásobení chámovodu (Obr. 8). 

 

Obr. 8: Vypreparované varle a spermatický funikl (Foto z archivu autora) 
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Vlastní operační výkon na chámovodu byl veden ve vzdálenosti 20 mm od hlavy 

nadvarlete a proveden dle zařazení do jednotlivé experimentální skupiny.  

Potkani byli rozděleni do sedmi skupin v závislosti na typu operačního výkonu na 

chámovodu následovně:  

 

1. Skupina   

 

U první skupiny potkanů bylo po vypreparování chámovodu provedeno jeho 

zhmoždění stisknutím peanem ve vzdálenosti 20 mm od hlavy nadvarlete po dobu 2 sekund 

(Obr. 9).  

 

Obr. 9: Kontuze chámovodu peanem (místo kontuze v centrální části chámovodu, 

označené šipkou), (Foto z archivu autora) 
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Ve všech ostatních experimentálních skupinách byl chámovod ve vzdálenosti 20 mm 

od hlavy nadvarlete vypreparován a přeťat (Obr. 10).  

 

 Obr. 10: Přetnutý chámovod po jeho separaci (Foto z archivu autora) 

 

Zvířata byla rozdělena do skupin dle metody ošetření přetnutého chámovodu.  

 

2. Skupina 

Chámovod byl přetnut a provedena prostá jednovrstevná anastomóza jeho konců 

(end to end) třemi jednotlivými stehy vstřebatelným šicím materiálem: Vicryl R 8/0, Lot: AF 

5009, Ethicon / Johnson & Johnson, Summerville, USA (Obr. 11 – str. 32). 
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Obr. 11: Schéma jednovrstevné anastomózy chámovodu end to end jednotlivými stehy 

 

 

3. Skupina  

Chámovod byl přetnut a jeho konce spojeny pomocí intraluminálně zavedeného 

vlákna vstřebatelného šicího materiálu, uloženého jako „vodič“ v lumen chámovodu  

a uzleného na zevní straně stěny chámovodu. Materiál: PDS 7/0, B Braun, Aesculap, 

Tuttlingen, Germany. Vstup šicího vlákna trasmurálně do lumen i výstup z něho byl 5 mm od 

okrajů přetnutého chámovodu (Obr. 12). 

 

 

 Obr. 12: Schéma spojení konců chámovodu pomocí intraluminálně uloženého vlákna 

šicího materiálu  

             

                     

4. Skupina  

Chámovod byl přetnut a jeho konce spojeny pomocí intraluminálně zavedeného 

vlákna nevstřebatelného šicího materiálu, uloženého jako „vodič“ v lumen chámovodu  

a uzleného na zevní straně stěny chámovodu. Materiál: Prolen, 7/0, Lot: KJQ015,  

Ethicon / Johnson & Johnson, Summerville, USA. Vstup šicího vlákna trasmurálně do lumen  

i výstup z něho byl 5 mm od okrajů přetnutého chámovodu.  
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5. Skupina 

Chámovod byl přetnut a provedena prostá jednovrstevná anastomóza jeho konců 

(end to end) třemi jednotlivými stehy vstřebatelným šicím materiálem: Vicryl R 8/0,  

Lot: AF 5009, Ethicon / Johnson & Johnson, Summerville, USA. Tato anastomóza byla 

doplněna o intraluminálně zavedené vlákno vstřebatelného šicího materiálu (PDS 7/0,  

B Braun, Aeskulap, Tuttlingen, Germany), fixovaného na zevní straně stěny chámovodu. 

Vstup šicího vlákna trasmurálně do lumen i výstup z něho byl 5 mm od okrajů přetnutého 

chámovodu. (Obr. 13).  

 

  Obr. 13: Schéma jednovrstevné anastomózy chámovodu doplněné o intraluminální  

vlákno  – „vodič“  

 

 

6. Skupina 

Chámovod byl přetnut a provedena prostá jednovrstevná anastomóza jeho konců 

(end to end) třemi jednotlivými stehy vstřebatelným šicím materiálem: Vicryl R 8/0,  

Lot: AF 5009, Ethicon/ Johnson & Johnson, Summerville, USA. Tato anastomóza byla 

doplněna o intraluminálně zavedené vlákno nevstřebatelného šicího materiálu (Prolen, 7/0, 

Lot: KJQ015, Ethicon/Johnson & Johnson, Summerville, USA), fixovaného na zevní straně 

stěny chámovodu. Vstup šicího vlákna trasmurálně do lumen i výstup z něho byl 5 mm od 

okrajů přetnutého chámovodu.  

 

 

7. Skupina  

Chámovod byl přetnut a provedena prostá jednovrstevná anastomóza jeho konců 

(end to end) třemi jednotlivými stehy vstřebatelným šicím materiálem: Vicryl R 8/0, Lot: AF 



34 

 

5009, Ethicon/ Johnson & Johnson, Summerville, USA. Tato anastomóza byla doplněna 

o intraluminálně zavedené a nefixované vlákno vstřebatelného šicího materiálu (PDS 7/0,  

B Braun, Aeskulap, Tuttlingen, Germany). Vstup šicího vlákna trasmurálně do lumeni výstup  

z něho byl 5 mm od okrajů přetnutého chámovodu.  

 

Ve skupinách 2, 5, 6, 7 byla provedena anastomóza konců chámovodu end to end 

v jedné vrstvě použitím tří jednotlivých stehů vstřebatelného šicího materiálu (Obr. 14).  

 

 Obr. 14: Jednovrstevná anastomóza konců chámovodu (Foto z archivu autora)  

    

Tato anastomóza byla ponechána samostatně (skupina 2), nebo byla u 5.–7. skupiny 

doplněna o intraluminálně uložené vlákno vstřebatelného nebo nevstřebatelného šicího 

materiálu. Cílem použití intraluminálně uloženého vlákna bylo zajistit lepší a přesnější 

obnovení kontinuity lumen chámovodu. Vlákno bylo na proximálním konci chámovodu 
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zavedeno ve vzdálenosti 15 mm od hlavy nadvarlete transmurálním zavedením inzulinové 

jehly (0.3312 mm, U 100, Chirana) do lumen chámovodu a zavedením vlákna do jehly. Na  

distálním konci bylo vlákno pouze zavedeno do lumen chámovodu do vzdálenosti 20 mm.  

U skupiny 5 a 6 bylo toto intraluminálně uložené vlákno fixováno na proximálním konci 

(v místě vpichu po vyjmutí inzulinové jehly) jemným stehem za svalovou vrstvu stěny 

chámovodu. U skupiny číslo 7 bylo vlákno ponecháno bez fixace stehem. Postupné kroky 

provedení anastomózy ukazují obrázky 15–18 (str. 35–37).  

 

 

 Obr. 15: Zavedení inzulinové jehly do lumen chámovodu (Foto z archivu autora) 
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  Obr. 16: Inzulinovou jehlou zavedené vlákno do lumen chámovodu (vpravo), (Foto  

z  archivu autora) 

 

 

 Obr. 17: Zasunutí vlákna do druhé části přerušeného chámovodu (vlevo), (Foto z archivu 

autora) 
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 Obr. 18: Anastomóza s intraluminálně zavedeným vláknem vyvedeným transmurálně vně 

chámovodu (místo anastomózy označeno černou a „vodič“ bílou šípkou), (Foto  

z archivu autora) 

 

U skupin 3 a 4 bylo provedeno spojení konců přeťatého chámovodu pomocí 

intraluminálně uloženého vlákna vstřebatelného nebo nevstřebatelného šicího materiálu. 

Vlákno bylo zavedeno pomocí dutiny inzulinové jehly zavedené transmurálně do lumen na 

proximálním konci chámovodu a zasunutého do lumen na distálním konci chámovodu. Vstup 

a výstup jehly byl 5 mm od obou resekčních okrajů chámovodu. Provedení této anastomózy 

ukazují obrázky 19 a 20 – str. 38. 
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Obr. 19: Navlečené vlákno šicího materiálu do obou konců přetnutého chámovodu (Foto  

z archivu autora) 

 

Obr. 20: Fotoschéma uložení a fixace intraluminálního vlákna vedoucí ke spojení konců 

chámovodu (Foto z archivu autora) 
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  Po výše uvedených operačních výkonech byla operační rána vždy uzavřena  

v anatomických vrstvách. Kůže byla šita pokračujícím stehem vstřebatelným šicím 

materiálem. Následně byla provedena kožní incize v oblasti levého třísla, podkoží a fascie 

byly tupě a ostře rozpreparovány, izolován chámovod v celé jeho délce. Ten byl ponechán 

bez dalšího operačního výkonu. Operační rána byla uzavřena stejným způsobem  

v anatomických vrstvách. Doba operačního výkonu se lišila v závislosti na jednotlivých 

operačních procedurách. Zvířata byla pooperačně ustájena za stejných podmínek jako před 

operací. Analgézie byla zajištěna podáváním kyseliny acetylsalicylové v dávce 100 mg/kg 

hmotnosti zvířete.  

Za 3 týdny po první operaci byl proveden operační výkon pouze u skupin 4 a 6,  

u kterých byl použit nevstřebatelný šicí materiál. Důvodem tohoto výkonu bylo odstranění 

nevstřebatelného šicícho materiálu, který by bránil hojivým procesům v lumen chámovodu. 

Po excizi jizvy po primární operaci a následné preparaci byl chámovod izolován a odstraněno 

vlákno nevstřebatelného šicího materiálu. Operační rána byla opět uzavřena v anatomických 

vrstvách.  

 

 

3.3 Odběr a vyšetření chámovodů 
 

90 dní po primární operaci byla provedena revize operované oblasti u všech potkanů 

ve všech experimentálních skupinách. Po předoperační přípravě byla v celkové anestézii 

excidována jizva po předchozích operacích, po preparaci bylo makroskopicky zhodnoceno 

místo a anatomické poměry v oblasti předchozího výkonu na chámovodu. Makroskopicky 

byla hodnocena jeho kontinuita, tvar, charakter jizvy a eventuální přítomnost patologického 

granulomu (Obr. 21–24, str. 40–41).  
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 Obr. 21: Dokonale zhojená anastomóza (místo anastomózy označeno šipkou), (Foto  

z archivu autora) 

 

Obr. 22: Anastomóza zhojená s makroskopicky patrným zúžením (místo anastomózy 

označeno šipkou), (Foto z archivu autora) 
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Obr. 23: Granulom a zúžení v oblasti anastomózy (granulom označen černou a anastomóza 

bílou šipkou), (Foto z archivu autora) 

 

 

Obr. 24: Velký granulom a zaniklá anastomóza (konce chámovodu označeny černými 

šipkami), (Foto z archivu autora) 
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Ve vzdálenosti 5 mm od hlavy nadvarlete byla resekována 20 mm dlouhá část 

chámovodu, v jejímž centru bylo místo primárního operačního výkonu a reparační změny. 

Tento úsek byl dále podroben funkčnímu a morfologickému vyšetření. Stejným způsobem 

byla resekována dvacet milimetrů dlouhá část levostranného chámovodu, která pro 

vyšetření sloužila jako kontrolní skupina (Obr. 25).  

 

Obr. 25: Resekovaná 20 mm dlouhá část chámovodu v místě předchozího operačního 

výkonu (místo anastomózy označené šipkou), (Foto z archivu autora) 

  

Následně byl potkan usmrcen standardním způsobem vysokou dávkou anestetika. 

 

 

3.3.1 Funkční vyšetření – měření průtoku chámovodem  

 

Dvacetimilimetrové resekáty chámovodů, v jejichž centru bylo místo původní operace 

a tedy pooperačních reparačních změn, byly následně podrobeny dalšímu vyšetření. Prvním 

krokem bylo měření průtoku roztoku metylenové modři. Chámovod byl ve směru peristaltiky 

navlečen svým lumen v délce 5 mm na hrot inzulinové jehly (0.3312 mm, U 100, Chirana)  

a fixován mikroklipem. Následně byl pomocí lineární dávkovací pumpy (Mikrodialyzační 
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pumpa – CMA/102, Solna, Sweden) z inzulinové stříkačky aplikován do chámovodu roztok 

metylenové modři rychlostí 2 ml/min. po dobu 10 minut (Obr. 26).  

 

Obr. 26: Mikrodialyzační pumpa (CMA/102,  Solna,  Sweden, možnosti průtoku   

  0,1 µl – 20 ml/min), (Foto z archivu autora) 

 

Objem roztoku, který za tento časový úsek protekl chámovodem, byl zachycen na 

mikrotampón a poté zvážen. Vzhledem ke známé hustotě roztoku metylenové modři byl tak 

na základě rozdílů hmotností mikrotampónu před a po záchytu metylenové modři vypočítán 

průtok chámovodem. Stejným způsobem byl změřen průtok u vzorků chámovodů po 

operačním výkonu a následném zhojení i u vzorků chámovodů bez předchozí operace  

– kontrolní skupiny (Obr. 27, str. 44). 
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Obr. 27: Měření průtoku roztoku metylenové modři chámovodem (Foto z archivu autora) 

 

 



45 

 

3.3.2 Morfologické – histopatologické vyšetření 

 

Po funkčním vyšetření byly vzorky resekovaných chámovodů fixovány ve formalínu, 

rutinně zpracovány a fixovány v parafinových bločcích. Byly provedeny mikrohistologické 

řezy a obarveny hematoxilinem a eozinem. Všechna následující histopatologická vyšetření 

byla provedena stejným patologem ve  Fingerlandově patologickém ústavu Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové. Patolog nebyl před mikroskopickým vyšetřením preparátu 

seznámen s předchozími výsledky ani typem operačního výkonu, který byl na chámovodu 

prováděn. Nálezy byly hodnoceny u resekátů chámovodů po operačním výkonu  

a porovnávány s druhostrannými chámovody, které byly použity jako kontrola (Obr. 28, 29 - 

str. 45, 46). 

 

 

Obr. 28: Podélný řez normálním chámovodem (Foto z archivu autora) 
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Obr. 29:  Příčný řez normálním chámovodem (Foto z archivu autora) 

 

Při mikroskopickém vyšetření byly u všech resekátů chámovodů hodnoceny 

následující patologické parametry: dilatace lumen chámovodu, jizvení v oblasti zhmoždění či 

resekční linie chámovodu, stáza semenné tekutiny, extravazace semenné tekutiny, tvorba 

pseudocyst vyplněných spermatickou tekutinou, zánětlivá reakce a granulomy z „velkých 

buněk“. Získané nálezy histopatologických změn byly bodově ohodnoceny dle klíče:  

0 – nepřítomné, 1 – minimální výskyt, 2 – hojně zastoupené, 3 – masivně přítomné. Body 

byly u jednotlivých vzorků sečteny a porovnány se zdravou stranou, která sloužila jako 

kontrolní skupina.  Rozdíl mezi pravým a levým chámovodem (operovaným a kontrolní 

skupinou) byl poté skórován dle klíče 0 – nepřítomné změny, 0–5 = 1 bod, 5–10 = 2 body, 

nad 10 = 3 body. Celkový počet bodů byl v jednotlivých skupinách zprůměrován a byla 

vytvořena klasifikace výsledných morfologických změn u vzorků (0 – minimální změny,  

1 – mírné změny, 2 – hojné změny, 3 – těžké, destruktivní změny odpovídající úplné 
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obliteraci chámovodu, nebo rozpadu operované oblasti chámovodu). Výsledky 

histopatologických nálezů u jednotlivých preparátů byly zapisovány do tabulky 2.   

ID 
vzorku 

Dilatace 
(0–3) 

Jizvení 
(0–3) 

Stáza 
(0–3) 

Extra-
vazace 
(0–3) 

Pseudo-
cysta 

(0 n. 1) 

Zánět 
(0–3) 

Granu-
lom 

(0 n. 1) 

Index 
změn 

(suma) 

Porov-
nání se 
zdravou 

skóre 
(0–3) 

          

          

Tab. 2:  Protokol pro zapisování morfologických, histopatologických nálezů jednotlivých 

resekátů  
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4 Statistické zpracování 

 

Všechna získaná data funkčních a morfologických vyšetření vzorků byla následně 

zpracována statisticky. K hodnocení byl použit statistický software SigmaPlot 13,0 (SSI, San 

José, California). Popisné charakteristiky sledovaných parametrů v našem souboru jsou 

vyjádřeny mediány a quartilovým rozpětím. Pro kvantitativní parametry byl použit Fischerův 

přesný test a hodnocení bylo stanoveno v procentech. Jak bylo potvrzeno  

Kolmogorov–Smirnovým a D´Agostinovým testem, hodnoty průtoku měly nenormální 

rozložení, proto byly použity neparametrické testy: Kruskall–Wallis test, One Way ANOVA, 

Turkeyův a Dunnův test mnohonásobného porovnání, Wilcoxonův–Rankův test pro 

neparametrická data a párový t–test a Wilcoxonův test pro zhodnocení rozdílů mezi výsledky 

jednotlivých skupin reparace operovaného chámovodu. Při testování všech hypotéz byla 

považována hodnota p˂0,05 za hranici statistické významnosti.  
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5 Výsledky 

 

 

5.1 Operační časy a místní makroskopické nálezy 

 

U všech skupin byl hodnocen operační čas vlastního výkonu zahrnující dobu od 

provedení kožní incize až po její závěrečné uzavření suturou. Medián operačního času byl 

nejnižší u první skupiny s prostým zhmožděním chámovodu. Ve skupinách, u kterých byl 

chámovod přetnut a ošetřen anastomózou či spojením jeho konců, bylo dosaženo 

nejkratších operačních časů u třetí a čtvrté skupiny. Nejkratší čas operace vyžadovala pouhá 

separace chámovodu bez dalšího operačního výkonu (kontrolní skupina). Tyto časy ale 

nebyly do statistického hodnocení zařazeny.  

U každého zvířete byly dále hodnoceny pooperační změny měkkých tkání v okolí 

chámovodu, náročnost preparace chámovodu a jeho makroskopické změny. Nejsnazší 

preparace a nejmenší změny byly nalezeny u 1. a 3. skupiny, tedy po prosté kontuzi 

chámovodu a po spojení konců přetnutého chámovodu pomocí intraluminálně zavedeného 

vlákna vstřebatelného šicího materiálu uzleného zevně. Výsledky přehledně ukazuje  

tabulka 3 – str. 50. 
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Operační výkon 

Operační čas  
(min.) 
medián 

<25thperc. ; 75thperc.> 

Preparace a nález v místě 
po operačním výkonu 

1. Zhmoždění 12,5 
<11.8;23 > 

Snadná 

2. Přetětí/anastomóza prostá (AF) 23,5 
<21.5;28> 

Granulomy/adheze 

3. Přetětí/anastomóza sblížením (AF) 20 
<18;23> 

Snadná 

4. Přetětí/anastomóza sblížením (NAF) 20 
<19;24.5> 

Granulomy/adheze 

5. Přetětí/anastomóza + „vodič“ (AF), fixované 30 
<26;33> 

Granulomy/adheze 

6. Přetětí/anastomóza + „vodič“ (NAF), fixované 28 
<26;34> 

Granulomy/adheze 

7. Přetětí/anastomóza + „vodič“ (AF), nefixované 25 
<24.8;27.3> 

Granulomy/adheze 

Tab. 3: Výsledky operačních časů a místních makroskopických nálezů po poranění 

chámovodu 

 

 

5.2 Funkční vyšetření – hodnocení průtoku chámovodem 
 

Prvním krokem vyšetření resekovaných chámovodů bylo měření průtoku 

chámovodem pomocí roztoku metylenové modři dávkované kontinuální rychlostí lineární 

mikrodialyzační pumpou. Výsledky v jednotlivých skupinách potkanů jsou uvedeny  

v tabulce 4 – str. 51.  
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Skupina zvířat 

Index úspěšnosti  
= relativní četnost 

„uspokojivého” 
hojení                         

(%) 

Průtok operovaným 
chámovodem  

(μl/min)                   
medián                        

<25thperc. ; 75thperc.> 

Průtok neoperovaným 
chámovodem – kontrola 

(μl/min)  
medián                                       

<25thperc.; 75thperc.> 

1. Zhmoždění 100 
18,2 

<17,5;18,8> 
18,5 

<17,6;19,0> 

2. Přetětí/anastomóza 
prostá                                

(AF) 
50 

8,6 
<0;17,8> 

17,9 
<17,2;18,4> 

3. Přetětí/anastomóza 
sblížením (AF) 

90 
15,6 

<11,1;18,1> 
18,1 

<17,2;18,8> 

4. Přetětí/anastomóza 
sblížením (NAF) 

20 
0,0 

<0;2,7> 
17,2 

<16,2;18,6> 

5. Přetětí/anastomóza + 
+ „leader“ (AF) 

Fixované 
54,6 

17,6 
<0;18,6> 

18,3 
<16,9;18,7> 

6. Přetětí/anastomóza + 
+ „leader“ (NAF) 

Fixované 
33,3 

0,0 
<0.0;17,2> 

18,3 
<17,0;18,8> 

7. Přetětí/anastomóza + 
+ „leader“ (AF) 

Nefixované 

 
54,6 

 

16,1 
<0;18,0> 

17,4 
<17,1;18,2> 

Tab. 4: Hodnoty průtoku chámovody a indexu úspěšnosti v jednotlivých skupinách 

 

 

Průtok resekáty chámovodů byl nejprve statisticky hodnocen kvalitativně. Výsledky 

průtoků v jednotlivých skupinách zvířat byly porovnány se zdravou (kontrolní) skupinou za 

použití Fisherova přesného testu. Index úspěšnosti vyjádřený relativní četností 

„uspokojivého“ hojení činil 100 % v 1. skupině, tedy u pohmoždění chámovodu peánem po 

dobu 2 sekund. Ze skupin s přetnutím chámovodu bylo nejlepšího výsledku dosaženo  

u 3. skupiny, tedy anastomózy pomocí intraluminálně uloženého vlákna vstřebatelného 

šicího materiálu uzleného na zevní straně stěny chámovodu (p = 0,0396) (Graf 1 – str. 52). 
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Graf 1: Index úspěšnosti jednotlivých experimentálních skupin 

 

Při kvantitativním porovnání průtoků v jednotlivých skupinách vůči druhostrannému 

chámovodu a současně mezi jednotlivými skupinami bylo nejlepších výsledků průtoku 

dosaženo také u 3. skupiny, tedy při použití spojení konců přetnutého chámovodu 

intraluminálně uloženým vláknem vstřebatelného šicího materiálu uzleným zevně stěny 

chámovodu (p = 0,131–0,872). Výsledky průtoků v ostatních experimentálních skupinách 

byly v porovnání s kontrolní skupinou neuspokojivé (p = 0,003–0,008). Výsledky přehledně 

ukazuje tabulka 4 (str. 51) a graf 2 (str. 53). 
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Graf 2: Porovnání průtoků v jednotlivých experimentálních skupinách 

 

 

5.3 Morfologické – histopatologické vyšetření  
 

Druhým krokem hodnocení všech resekovaných úseků chámovodů bylo 

histopatologické vyšetření. Resekáty byly fixovány formalínem, obarveny hematoxilinem  

a eozinem a uloženy v parafinových bločcích. Následně byly rozkrájeny a vyšetřeny optickým 

mikroskopem. Všechna vyšetření provedl jeden patolog, aby byla zaručena co největší 

objektivizace výsledků. Byly popsány resekáty s normálním nálezem, dále s částečnou 

obliterací lumen způsobenou vytvořenými granulomy (Obr. 30 – str. 54), s dilatací lumen 

chámovodu se stázou semenné tekutiny (Obr. 31 – str. 54), s tvorbou pseudocyst se 

semennou tekutinou (Obr. 32, 33 – str. 54). Nejhorším nálezem byl úplný rozpad chámovodu 

či kompletní obliterace lumen chámovodu (Obr. 34, 35 – str. 55).  

 

 



54 

 

 

Obr. 30:  Částečná striktura lumen s tvorbou granulomu v místě jizvy (Foto z archivu autora) 

 

 

 

Obr. 31: Dilatace lumen chámovodu se stázou semenné tekutiny (Foto z archivu autora) 
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Obr. 32: Stáza, extravazace a tvorba pseudocyst (Foto z archivu autora) 

 

Obr. 33: Výrazná pseudocysta (Foto z archivu autora) 
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Obr. 34: Kompletní uzávěr chámovodu v příčném řezu (Foto z archivu autora) 

 

Obr. 35: Stáza a kompletní uzávěr chámovodu v podélném řezu (Foto z archivu autora) 
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 Jednotlivé morfologické nálezy byly zaneseny do tabulky, obodovány a body sečteny. 

Takto byla vytvořena výsledná hodnota morfologických změn daného preparátu. Opět byly 

resekáty operovaného chámovodu následně porovnány s druhostranným chámovodem, 

který sloužil jako kontrola. Nejmenší morfologické rozdíly byly nalezeny  

v 1. skupině (zhmoždění chámovodu) s indexem 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; těžké změny: 0 % (0/10) vs. 54 % 

(14/26%) při p = 0.003. Ze skupin s přetětím chámovodu byly nejmenší morfologické změny 

nalezeny v těch skupinách, u kterých byl použit vstřebatelný šicí materiál. Nejlepších 

výsledků hojení bylo dosaženo ve skupinách s prostou jednovrstevnou anastomózou, 

spojením chámovodu provedeným přiblížením konců chámovodu vstřebatelným šicím 

materiálem a anastomózou doplněnou intraluminálně uloženým vláknem vstřebatelného 

šicího materiálu (2., 3., 7. skupina). Průměrný index skóre morfologických změn v porovnání 

s kontrolní skupinou se pohyboval v intervalu 1,75–1,90. Ve skupinách s použitím 

nevstřebatelného šicího materiálu byly morfologické změny naopak výraznější. Průměrný 

index skóre změn v porovnání s druhou stranou se nacházel v intervalu 2,25–2,44 při  

p = 0,027 až p = 0.036.  Výsledky ukazuje tabulka 5 (str. 58-61) a graf 3 (str. 61).  
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Zhmoždění  

ID 
vzorku 

Dilatace 
(0–3) 

Jizvení 
(0–3) 

Stáza 
(0–3) 

Extrava
zace 
(0–3) 

Pseudo-
cysta     

(0 n. 1) 

Zánět 
(0–3) 

Granu-
lom 

(0 n. 1) 

Index 
změn 

(suma) 

Porov-
nání se 
zdravou 

skóre 
(0–3) 

11L 0 1 0 0 0 0 0 1   

11P 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

12L 1 1 0 0 0 0 1 3   

12P 2 2 2 0 0 0 0 6 1 

13L 0 0 0 0 0 0 0 0   

13P 1 1 2 0 0 1 0 5 1 

14L 0 0 0 0 0 0 0 0   

14P 1 1 1 0 0 0 0 3 0 

15L 0 1 0 0 0 0 0 1   

15P 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

16P 1 1 0 1 0 0 0 3 0 

17P 1 2 1 3 1 1 1 10 3 

18P - 2 - 3 1 1 1 8 2 

19P 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

20P 2 1 1 0 0 0 0 4 1 

 
                

Průměr 
= 0,80 

Anastomóza prostá 

 
ID 

vzorku 

Dilatace 
(0–3) 

Jizvení 
(0–3) 

Stáza 
(0–3) 

Extrava
zace 
(0–3) 

Pseudo-
cysta     

(0 n. 1) 

Zánět 
(0–3) 

Granu-
lom 

(0 n. 1) 

Index 
změn 

(suma) 

Porov-
nání se 
zdravou 

skóre 
(0–3) 

21L 0 2 0 0 0 0 1 3   

21P 2 1 1 0 0 1 1 6 2 

22P 1 2 0 0 0 0 0 3 1 

23P 2 3 1 0 0 3 0 9 3 

24L 0 0 0 0 0 0 0 0   

24P 1 2 0 3 1 3 1 11 3 

25P 0 2 0 0 0 2 1 5 1 

26L 0 1 0 0 0 0 0 1   

26P 2 2 1 3 1 2 1 12 3 

27P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28P 0 1 0 0 0 1 0 2 0 

29P 2 1 2 3 1 1 1 11 3 

30P 0 1 0 3 1 1 1 7 2 

 
                

Průměr 
= 1,80 
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Přiblížení vstřebatelné 

 
ID 

vzorku 

Dilatace 
(0–3) 

Jizvení 
(0–3) 

Stáza 
(0–3) 

Extrava
zace 
(0–3) 

Pseudo-
cysta     

(0 n. 1) 

Zánět 
(0–3) 

Granu-
lom 

(0 n. 1) 

Index 
změn 

(suma) 

Porov-
nání se 
zdravou 

skóre 
(0–3) 

31L 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

31P 0 3 0 1 0 2 1 7 2 

32L 2 2 1 0 0 0 1 6   

32P 1 2 1 0 0 0 1 5 1 

33L 1 1 0 0 0 0 1 3   

33P 0 2 0 0 1 3 1 7 1 

34P 3 3 3 3 1 3 1 17 3 

35P 1 3 0 3 1 2 1 10 2 

36L 1 3 2 0 0 3 0 9   

36P 2 1 1 3 1 2 1 11 3 

37L 0 1 1 3 1 2 1 9   

38P 1 2 1 2 1 1 1 9 2 

39P 0 2 0 3 1 2 1 9 2 

40P 1 2 2 0 0 0 1 6 1 

 
                

Průměr 
= 1,80 

Přiblížení nevstřebatelné 

 
ID 

vzorku 

Dilatace 
(0–3) 

Jizvení 
(0–3) 

Stáza 
(0–3) 

Extrava
zace 
(0–3) 

Pseudo-
cysta     

(0 n. 1) 

Zánět 
(0–3) 

Granu-
lom 

(0 n. 1) 

Index 
změn 

(suma) 

Porov-
nání se 
zdravou 

skóre 
(0–3) 

41P 1 2 0 0 0 0 0 3 0 

42L 1 2 2 2 1 2 1 11 3 

43L 0 1 0 0 0 0 0 1   

43P 1 2 1 3 1 1 1 10 3 

44P 2 2 2 0 0 0 0 6 1 

45L 0 0 0 0 0 0 0 0   

45P 1 2 2 3 1 3 1 13 3 

46P - - - 3 1 3 1 8 2 

48L 0 1 0 3 1 3 1 9   

49P 1 1 1 3 1 3 1 11 3 

50P 0 1 0 3 1 3 1 9 3 

 
                

Průměr 
= 2,25 
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Anastomóza + vstřebatelné 

 
ID 

vzorku 

Dilatace 
(0–3) 

Jizvení 
(0–3) 

Stáza 
(0–3) 

Extrava
zace 
(0–3) 

Pseudo-
cysta     

(0 n. 1) 

Zánět 
(0–3) 

Granu-
lom 

(0 n. 1) 

Index 
změn 

(suma) 

Porov-
nání se 
zdravou 

skóre 
(0–3) 

51P 2 2 1 0 0 1 1 7 2 

52P 2 1 1 3 1 1 0 9 2 

53L 1 2 0 0 0 0 0 3   

53P 1 3 1 3 1 1 0 9 2 

54P - 3 - 3 1 3 1 11 3 

55L 3 3 0 3 1 3 1 14 3 

56L 3 1 1 3 1 1 1 11   

57P 2 3 2 2 1 2 1 13 3 

58L 1 1 0 0 0 1 0 3 0 

59P 1 2 1 0 0 1 0 5 1 

60P 2 3 1 1 0 2 1 9 2 

60.2P 0 2 0 2 0 1 1 6 1 

 
                

Průměr 
= 1,90 

Anastomóza + nevstřebatelné 

 
ID 

vzorku 

Dilatace 
(0–3) 

Jizvení 
(0–3) 

Stáza 
(0–3) 

Extrava
zace 
(0–3) 

Pseudo-
cysta     

(0 n. 1) 

Zánět 
(0–3) 

Granu-
lom 

(0 n. 1) 

Index 
změn 

(suma) 

Porov-
nání se 
zdravou 

skóre 
(0–3) 

62P 3 3 3 2 1 2 1 15 3 

63P 3 2 3 3 1 2 1 15   

64L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

64P 0 3 0 2 1 3 1 10   

65L 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

65P 1 1 1 0 0 0 0 3   

66L 0 1 0 0 0 0 0 1 3 

66P 1 3 2 3 1 0 1 11 3 

67P 1 1 2 3 1 3 1 12 3 

68P 2 3 1 2 1 2 1 12 3 

69P 2 2 3 0 0 1 1 9 1 

70P 2 1 1 0 0 0 0 4   

 

                
Průměr 
= 2,44 
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Anastomóza + vstřebatelné nefixované 

 
ID 

vzorku 

Dilatace 
(0–3) 

Jizvení 
(0–3) 

Stáza 
(0–3) 

Extrava
zace 
(0–3) 

Pseudo-
cysta     

(0 n. 1) 

Zánět 
(0–3) 

Granu-
lom 

(0 n. 1) 

Index 
změn 

(suma) 

Porov-
nání se 
zdravou 

skóre 
(0–3) 

71P 1 2 1 0 0 0 0 4 1 
72P 0 2 0 0 1 0 1 4 1 
81P 1 2 0 0 1 1 1 6 1 
82P 1 2 0 0 0 0 1 4 1 
80P 1 2 2 0 1 0 1 7 2 
79P 0 2 0 1 0 2 1 6 1 
78P 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
77P 3 2 1 2 1 1 1 11 3 
76P 0 3 0 0 0 2 1 6 1 
75P 2 1 3 2 1 1 1 11 3 
74P 1 2 2 2 1 2 1 11 3 
73P 1 2 2 3 1 3 1 13 3 

 
                

Průměr 
= 1,75 

Tab. 5: Hodnoty morfologických změn v jednotlivých resekátech chámovodů v přehledu  
 

 

Graf 3: Skórování morfologických změn resekovaných chámovodů v jednotlivých skupinách 

potkanů  
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Jedno zvíře zemřelo v průběhu pooperačního období bez jasné patologické příčiny, 

ale jistě nesouvisející s operačním výkonem. 
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6 Diskuze 

 

 

6.1 Operace tříselných kýl u dětí 

 

Operace tříselných kýl patří k nejčastějším operačním výkonům prováděným na 

pracovištích dětské chirurgie na celém světě (Obr. 36 – str. 64). Tříselné kýly v tomto období 

života člověka jsou v naprosté většině případů nepřímé – procházejí celým tříselným 

kanálem. Etiologicky vznikají neobliterovanou výchlipkou processus vaginalis peritonei 

sestupující do tříselného kanálu, nebo v některých případech až do šourku či stydkých pysků. 

Obsahem vaků tříselných kýl mohou být nejrůznější orgány dutiny břišní. Tyto orgány mohou 

být v kýlním vaku utiskovány a při jejich otoku může dojít k jejich uskřinutí. Situace se pak 

stává akutním stavem vyžadujícím neodkladné chirurgické ošetření. Prvním krokem je pokus  

o repozici orgánů zpět do dutiny břišní – taxi. Úspěšnost tohoto výkonu je vysoká. Vzhledem 

k otoku a stlačení ostatních tkání v tříselném kanálu je pak doporučována plastika tříselné 

kýly až po ústupu největšího otoku tkání, tedy přibližně za 24 až 48 hod. V menším počtu 

případů je taxe kýly neúspěšná – většinou pro delší časový odstup od uskřinutí. V této situaci 

je nutný neodkladný operační výkon. Při uskřinutí tříselné kýly jsou ohroženy nejenom 

orgány uskřinuté v kýlním vaku, ale i tkáně a orgány procházející tříselným kanálem.  

U děvčat je tak situace jednodušší, neboť tříselný kanál neosahuje žádné důležité struktury. 

Nebezpečnější je situace při uskřinutí kýly u chlapců, protože se v těsné blízkosti kýlního vaku 

nacházejí důležité struktury spermatického funiklu – cévy a chámovod. Všechny výše 

uvedené aspekty jsou důvodem, proč by plastiky tříselných kýl měly být prováděny u dětí  

v krátkém časovém intervalu od stanovení diagnózy4,6. Anatomické struktury v tříselném 

kanálu jsou velmi dobře popsány a jejich uložení je jasně dané. Nicméně existuje i celá řada 

anatomických odchylek a variant, které mohou zvýšit riziko poškození těchto struktur17,33,34. 

S operacemi v oblasti tříselného kanálu se setkáváme ale i při jiných operacích v dětském 

věku, nejčastěji při operacích nesestouplých varlat či hydrokél35,36. Tříselný kanál je tak 

jednou z nejčastějších lokalit operovaných v rámci dětské chirurgie. 



64 

 

 

Obr. 36: Pravostranná tříselná (šourková) kýla u chlapce (Foto z archivu autora) 
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6.2 Komplikace operací tříselných kýl 
 

S plastikou tříselné kýly a s výkony v tříselném kanálu se setkáváme ve všech 

věkových skupinách dětí a nevyhýbají se ani novorozencům, kojencům a dětem s nízkou 

porodní hmotností. Vzhledem k anatomickým poměrům a velikostem orgánů procházejících 

tříselným kanálem je riziko ischemického nebo i mechanického poškození struktur 

u nejmenších pacientů nejvyšší. Separace struktur spermatického funiklu od kýlního vaku je 

výkonem, který vyžaduje velmi jemný a šetrný postup37,38.  Jedním z nejdůležitějších kroků je 

velmi opatrné uvolnění chámovodu od kýlního vaku s jednoznačným vyloučením komprese 

chámovodu chirurgickým nástrojem39,40. Těsné souvislosti struktur spermatického funiklu               

a kýlního vaku ukazuje obrázek 37.  

 

Obr. 37:  Peroperačně oddělené struktury spermatického funiklu od kýlního vaku (Foto  

z archivu autora)  

 

Nejčastějšími komplikacemi přicházejícími po operacích tříselných kýl u novorozenců 

a kojenců je pooperační atrofie varlete a recidiva tříselné kýly. Ein41 ve své velké 
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retrospektivní studii zkoumal výsledky operací tříselných kýl prováděných v letech                  

1969–2004 na pracovišti dětské chirurgie v Ontariu v Kanadě. Za toto období bylo provedeno 

6 361 plastik tříselných kýl u chlapců. 12 % operací bylo prováděno pro uskřinutí tříselné 

kýly. Z celkového souboru bylo následně zjištěno 0,3 % atrofií varlete, recidiva tříselné kýly 

byla zachycena a následně reoperována v 1,2 % případů. U 0,4 % chlapců nebyl při operaci 

nalezen chámovod a u 0,1 % operací bylo přiznáno poranění chámovodu peroperačně. 

Všechna peroperačně zjištěná poranění chámovodu byla ponechána bez anastomózy.  

Nagraj8 do své studie zařadil pouze chlapce operované pro tříselnou kýlu s hmotností 

do 5 kilogramů. V období let 1997–2002 bylo na pracovišti v Oxfordu ve Velké Británii 

operováno 154 chlapců s tříselnou kýlou, bylo provedeno celkem 221 plastik tříselných kýl. 

Ve vysokém procentu se tedy jednalo o oboustrannou tříselnou kýlu. Recidiva kýly byla 

pozorována v této studii v 2,3 % a testikulární atrofie dokonce v 2,7 %. Poranění chámovodu 

či struktur v tříselném kanálu nebylo sledováno. Nízká hmotnost operovaného dítěte tedy 

jistě zvyšuje riziko komplikací.  

Dalším faktorem zvyšujícím riziko následných komplikací je nezralost dítěte při 

porodu10,42. Santacruz43 ve své práci porovnával tři skupiny operovaných chlapců s tříselnými 

kýlami. Do první skupiny byli zařazeni chlapci neodkladně operovaní ve fázi prematurity, 

u druhé skupiny byla plastika tříselné kýly odložena až do fáze donošenosti. Do třetí skupiny 

byli zařazeni chlapci primárně donošení. V první skupině byly peroperační i pooperační 

komplikace signifikantně vyšší. Tato práce tedy jednoznačně doporučuje vyčkat s operací 

tříselné kýly u nedonošených chlapců až do fáze donošenosti.  

Operace tříselné kýly ve fázi uskřinutí (není-li úspěšná taxe) nebo brzy po ní riziko 

poškození struktur v tříselném kanálu a varlete ještě zvyšuje9.  

Izolované poranění chámovodu je třetí nejčastější komplikací přicházející při plastice 

tříselné kýly nebo operaci v tříselném kanálu. Relativní četnost poranění chámovodu se  

v jednotlivých studiích výrazně liší. Holcomb44 v Ashcraftově učebnici Dětské chirurgie, která 

je asi celosvětově nejuznávanější učebnicí tohoto oboru, popisuje poranění chámovodu  

u chlapců jen asi v 0,1 % případů. Některé práce dokonce neudávají ve svém souboru žádná 

poranění chámovodu45. Vogels46 ve své retrospektivní studii popisuje 3 128 hernioplastik  

u chlapců provedených na Novém Zélandu v letech 1996–2007, atrofie varlete byla zjištěna 

pooperačně v 0,8 %, poranění chámovodu bylo popsáno v 0,1 % a recidivu kýly popisuje  
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v 0,6 %. Na druhé straně byly publikovány studie, které popisují výrazně vyšší procento 

komplikací ve smyslu poranění chámovodu. Jenkins9 udává ve svém souboru pacientů 

operovaných ve Velké Británii poranění chámovodu u dospělých v 0,3 % a u chlapců  

v 0,2–2,0 %. Větší riziko poranění chámovodů popisuje u inkarcerovaných kýl a operacích 

recidiv kýl. K prakticky stejným závěrům dospěli i další autoři47,48,49. Dle Ridgwaye50 je 27,8 % 

neplodností u mužů dáno neprůchodností chámovodu. Jeho poranění při operaci tříselné 

kýly je tak jednou z nejčastějších příčin vzniku tohoto problému. Matsuda51 ve své práci 

udává relativní četnost poranění chámovodu u neplodných mužů velmi podobně – 26,7 %. 

Tekatli52 se svým autorským kolektivem sebrali v literatuře téměř 20 000 operací tříselných 

kýl u dětí i dospělých. Zabývali se výhradně poraněním chámovodu při těchto operacích. 

Hodnotili prokrvení varlete, spermiogram a velikost varlete. Došli k podobnému závěru, že 

27,8 % neplodností mužů souvisí s operacemi tříselných kýl v dětském věku. Peroperační 

poškození chámovodu včetně přerušení nebo jeho obliterace může vést též k tubulární 

ektázii nadvarlete18.  

 

 

6.3 Laparoskopické operace tříselných kýl u dětí 
 

S příchodem techniky laparoskopického operování tříselných kýl u dětí vyvstává 

otázka, jestli jsou laparoskopické operace zatíženy podobným rizikem komplikací, jako 

operace klasické. Obecně se hovoří o tom, že laparoskopické operace jsou šetrnější  

k operovaným tkáním, jsou zatíženy menší pooperační bolestivostí, vyžadují kratší 

hospitalizací a mají rychlejší rekonvalescencí. Laparoskopické operace jsou nyní prováděny  

i u novorozenců. Byla publikována celá řada článků popisujících laparoskopické operace 

tříselných kýl u chlapců. V naprosté většině se ale nepopisují žádné komplikace týkající se 

struktur spermatického funiklu. Je relativně málo prací, které tuto oblast zmiňují. Chan53 

popisuje zcela nekomplikovaný průběh operací u 12 chlapců bez následných komplikací. 

Podobně Muensterer54, který při operaci doporučuje laparoskopicky striktně 

extraperitoneální přístup pomocí lasso-techniky, nezaznamenal u svých pacientů žádné 

komplikace. Shalaby55 doporučuje laparoskopickou operaci zejména při recidivě tříselné kýly. 

Hlavní výhodu laparoskopie spatřuje ve vynikající přehlednosti operačního pole. Li, Prasad 
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ani Odorica ve svých sděleních nenašli žádný statisticky signifikantně rozdílný výsledek oproti 

klasickým operacím tříselných kýl56,57,58. Parelkar59 zahrnul do své studie 437 chlapců 

operovaných pro tříselnou kýlu laparoskopickou metodou. Bylo provedeno 576 plastik. Opět 

byly tedy plastiky často prováděny pro oboustrannou tříselnou kýlu v jedné době, což je další 

předností této techniky. V souboru bylo zaznamenáno jen 2,4 % recidiv a žádná atrofie 

varlete. Autor v závěru hodnotí své výsledky jako vynikající a tuto metodu jednoznačně 

doporučuje. Výše uvedené řádky ale ukazují, že v dlouhodobém výsledku jsou klasická  

a laparoskopická metoda zcela srovnatelné. Otázka finanční náročnosti, nutnosti 

technického vybavení a erudice lékařů je ale mimo zájem této práce. Přehlednost 

operačního pole při laparoskopické operaci je patrná na obrázku 38.  

 

Obr. 38: Tříselná kýla při laparoskopickém výkonu (Foto z archívu autora) 
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6.4 Histologické vyšetřování resekovaných kýlních vaků 
 

Komplikace plastiky tříselné kýly ve smyslu poranění chámovodu a následné 

neplodnosti mužů byla vedoucí myšlenkou pro studie zabývající se histologickým 

vyšetřováním resekovaných kýlních vaků u dětí60. Postupně vzniklo několik studií zabývajících 

se touto tématikou. Jedna z prvních byla práce Patrika et al.13, kteří v roce 1998 publikovali 

článek s výsledky histologického vyšetření 1 496 resekovaných kýlních vaků odebraných při 

plastikách tříselných kýl u chlapců v letech 1994–1996. V těchto preparátech byly nalezeny  

v 0,13 % případů struktury chámovodu. Následovaly další práce se stejnou problematikou. 

Často se jednalo o multicentrické studie s následujícími výsledky: Steigman et al.61,                   

1999 – 0,53 % zachycených nálezů chámovodu, Miller et al.15, 2003 – 0,88 % preparátů                          

s resekovanými chámovody,  Siddiqui et al.16, 2004 – 0,5 % resekovaných vaků obsahovalo 

struktury ductus deferens. Jednou z posledních publikovaných prací je článek autorů Kim et 

al.14, kteří retrospektivně hodnotili soubor resekovaných kýlních vaků v letech 2000–2009            

s nálezem 0,8% zastoupení chámovodů v resekátech. Histologický nález chámovodu na 

resekovaném kýlním vaku lze vysvětlit dvěma způsoby. Prvním je peroperační poranění 

a resekce jeho části v průběhu operace tříselné kýly. Na tento nález a problém byla 

zaměřena tato dizertační práce. V rámci objektivity je ale nutné uvést i druhou možnost, a to 

přítomnost akcesorního chámovodu na povrchu resekovaného kýlního vaku. V literatuře se 

setkáme s články popisujícími tuto problematiku. Častěji jsou zmiňovány akcesorní 

chámovody jako pozůstatky embryonálního vývoje chámovodu. Tyto embryonální zbytky 

Müllerových vývodů jsou menších rozměrů než regulérní chámovod spojující nadvarle 

s uretrou. Edwina11 ve své studii hodnotil 599 resekovaných kýlních vaků chlapců 

operovaných pro tříselnou kýlu v nemocnici v Denveru. V 1,5 procentech případů byly 

v resekátu zachyceny struktury chámovodu. Nicméně jen 0,33 % z nich mělo kompletní 

histologickou stavbu chámovodu a odpovídající velikost. Průměr embryonálního zbytku 

chámovodu měl jen 0,17 mm, zatímco regulérní chámovod v tomto věku by měl mít velikost 

0,69 - 1,5 mm. K velmi podobným závěrům dospěl ve své práci i Gill62 o dva roky později.               

V této studii byla přítomnost struktur chámovodu na povrchu resekovaného kýlního vaku 

dokonce 4,1%. Velikost embryonálních zbytků byla signifikantně menší oproti normálním 

chámovodům (průměr činil 0,263 mm oproti 0,69–1,5 mm u normálního chámovodu). 
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Damle63 a Binderow12 ve svých kazuistických sděleních upozorňují na možnost pravé 

duplikatury chámovodu, která byla nalezena při operaci tříselné kýly. V obou těchto 

případech byly chámovody jen vizualizovány a ponechány in situ. Výsledky těchto studií 

vedly k myšlence pravidelného histologického vyšetřování resekovaných kýlních vaků  

u novorozenců. Pro nízký klinický přínos a významnou personální, materiální a finanční zátěž 

pracovišť histopatologických ústavů však nebylo paušální histologické vyšetřování 

resekovaných kýlních vaků celosvětově zavedeno14,15,16.  

 

 

6.5 Léčba poranění chámovodu u dětí 
 

Přes výše uvedené studie popisující závažná rizika poranění chámovodu při operacích 

tříselných kýl u dětí jsou v literatuře vzácná sdělení, která by popisovala možnost ošetření 

těchto poranění u dětí. Na rozdíl od dospělé populace nejsou publikovány články, které by 

popisovaly mikrochirurgické ošetření přetnutého chámovodu v dětském věku. Většina článků 

zabývajících se mikrochirurgickými výkony prováděnými v dětské urologii popisuje operace 

varikokély64.65. Mikroskopická operativa v urologii se rozvíjí už od 70. let minulého století. 

Jsou publikovány články, které se touto problematikou zabývají, ale bohužel jen v obecné 

rovině, bez jasných výsledků a doporučení20,66. Chybí recentní publikace popisující možnosti 

a výsledky anastomóz chámovodů provedených pod operačním mikroskopem u dětských 

pacientů. S přihlédnutím k těmto faktům zůstává otázkou, jaká by byla úspěšnost 

mikrochirurgických výkonů prováděných urologem či dětským chirurgem, byť plně 

erudovaným v mikroskopické operativě, v urgentní situaci přetnutí chámovodu při operaci 

dětské tříselné kýly. Odpověď na tuto otázku může být, vzhledem k nedostupnosti 

recentních studií, pouze spekulativní.   

   

 

6.6 Tříselné kýly u dospělých  
 

Tříselné kýly a jejich plastiky se nevyhýbají ani dospělým mužům. Původ  

a problematika tříselných kýl v dospělém věku je ale zcela jiná. Jedná se většinou o kýly 
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vznikající na principu ochablého vaziva v oblasti tříselného kanálu. Proto jsou tříselné kýly  

v dospělém věku prakticky vždy získané a vzhledem k lokalizaci vaku kýly mohou být kýlami 

přímými i nepřímými. Z výše uvedeného vyplývá také zcela odlišná strategie léčby a zejména 

typ operačních výkonů. V současnosti byla původní „klasická“ plastika tříselné kýly s retro či 

prefunikulární plastikou tříselného kanálu nahrazena laparoskopickými výkony s aplikací 

sítěk zpevňujících tříselný kanál a snižujícími jinak vysoké riziko recidivy. V praxi se pak 

setkáváme s dvěma základními typy operací, a to TAPP plastikou, při které dochází k uložení 

zpevňující síťky cestou transperitoneálního přístupu, a TEP, což je metodika preferující zcela 

extraperitoneální přístup. Mění se také materiály, ze kterých jsou siťky vyráběny. Původní  

PP – polypropylenové síťky jsou nahrazeny PVDF – polyvinylidenfluoridem. I přes výše 

uvedené změny v postupech při plastikách tříselných kýl u dospělých tyto výkony zůstávají 

opět jedny z nejčastějších příčin komplikací v oblasti tříselného kanálu. Kromě algických 

obtíží daných fixací sítěk do oblasti symfýzy se opět nejčastěji setkáváme s poraněním  

a útlakem chámovodu při těchto operacích. Obecně je doporučována šetrná preparace 

struktur v oblasti tříselného kanálu a plastiky tříselného kanálu bez napětí25,67,68,69. Byla 

publikována řada prací, které poranění chámovodu při těchto operacích potvrzují70,71,72. 

Clinge25  ve své práci popisuje jako jeden z nejdůležitějších faktorů vedoucích ke snížení rizika 

poranění chámovodu volbu správné síťky a její uložení. Zajímavý je pohled na laparoskopické 

plasticky z hlediska extraperitoneálního či transperitoneálního přístupu. Zatímco Junge24 se 

svými spoluautory v práci publikovali experimentální práci na prasatech srovnávající TAPP  

a TEP metodiku s jednoznačným výsledkem nižšího poranění chámovodu ve prospěch TAPP 

metody, Meyer et al.23 ve své retrospektivní studii sledovali 4 565 pacientů po 

laparoskopických plastikách tříselné kýly a poranění ductus deferens popisují jen  ve dvou 

případech = 0,04 % z celého souboru a žádné poranění nebylo po operaci provedené dle TEP 

metodiky. TAPP metodiku plastiky transperitoneálním přístupem a preperitoneálním 

uložením síťky ukazuje obrázek 39 – str. 72.  
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Obr. 39: Transabdominální preperitoneální laparoskopická plastika kýly (TAPP)73 

 

Poruchy ejakulace či bolesti při ejakulaci jsou popisovány v 1–2 % po 

laparoskopických operacích tříselných kýl. V těchto případech se doporučuje přetnutí 

ilioinguinálního a iliohypogastrického nervu a dekomprese nebo odstranění chámovodu74,75. 

Větší riziko poranění chámovodu je samozřejmě dáno i anatomickými odchylkami uložení či 

dokonce zdvojení chámovodu63,76. V klinické praxi je obtížné hodnotit průchodnost 

chámovodu, a tak byly popsány velké přehledové studie retro- i prospektivní, které sledovaly 

průtoky spermatickými cévami a varletem dle UZ Dopplerovského vyšetření, velikost varlete,  

objem a složení ejakulátu po laparoskopických operacích tříselných kýl u mužů. Nebyl 

nalezen signifikantní nárůst těchto poškození oproti klasické otevřené operaci77,78,79. 

Yamaguchi80 nicméně ve své práci kontroverzně doporučuje u mužů, kteří půjdou na plastiku 

tříselné kýly s použitím síťky, preventivní uschování spermií ve spermabance. 
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6.7 Neplodnost u mužů a operace tříselné kýly v anamnéze 
 

Všechna výše uvedená fakta nabývají na důležitosti v souvislosti s problémem, který 

je stále častější a v poslední době často diskutovaný, a tím je neplodnost mužů. Jedná se  

o situaci, která trápí mladé i starší páry a je častým důvodem jejich návštěvy odborných 

ambulancí. Vedle obecně publikovaných a zmiňovaných faktorů, které k neplodnosti vedou, 

jako je věk, faktory životního prostředí a obecně životní styl současné populace, jsou ale 

jasně popsány i objektivní důvody, které k neplodnosti vedou. Z hlediska naší práce je 

důležité se zaměřit na neplodnost u mužů danou obstrukcí semenných cest. Kubíček81 ve své 

práci popisuje, že obecná neplodnost u mužů v populaci České republiky dosahuje 12–15 %, 

u mužů ve vyšší věkové skupině nad 50 let až 45 %.  Z hlediska medicínských příčin popisuje 

na prvním místě varikokélu, tedy vakovité rozšíření žil v oblasti plexus pampiniformis. 

Varikokéla je onemocnění, které lze operačně velmi dobře ošetřit, dokonce pomocí několika 

metodik. Jako druhý nejčastější důvod neplodnosti u mužů v ČR popisuje obstrukci 

semenných cest, jejíž léčba je ale poměrně obtížná a vzhledem k limitacím mikrochirurgie  

i ne zcela dobře dostupná. Mardešic82 je ve své práci daleko stručnější, obstrukci chámovodu 

zmiňuje jako jeden z možných původů mužské neplodnosti. Podíváme-li se do světové 

literatury popisující mužskou neplodnost, přiklánějí se autoři spíše k prvně citovanému 

českému autorovi. Dle Manzanose et al.83, kteří publikovali přehlednou práci o sekundární 

sterilitě u mužů s azoospermií, je obstruktivní původ neplodnosti s 30 % dokonce na prvním 

místě. Navíc jednoznačně popisuje stav po plastice tříselné kýly v minulosti jako jeden 

z nejčastějších důvodů obstrukce chámovodu. I Parkhouse84 ve své práci již v roce 1991 

anamnesticky pátral u neplodných mužů po údaji o plastice tříselné kýly v dětském věku, 

tento výkon u nich nalezl ve 20 %.      

 

 

6.8 Léčba poraněných chámovodů u dospělých mikrochirurgicky 
 

Léčba mužské neplodnosti je multidisciplinární a složitá. Jako cíl našeho výzkumného 

projektu jsme si dali jen malou část tohoto problému a to prevenci obstruktivního poškození 

chámovodu v souvislosti s plastikou tříselné kýly. Na úvod je nutné si uvědomit rozměry 
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chámovodu. Ductus deferens je orgán, jehož největší část je tvořena podélnou a příčně 

uloženou hladkou svalovinou. Lumen v centru chámovodu je vystlané cylindrickým 

dvouřadým epitelem, v distální části i s řasinkami. Zevní průměr chámovodu u dospělého je 

2,1 mm a lumen jen 0,43 mm. U prepubertálních dětí je průměr chámovodu 1,0 mm a lumen 

má průměr pouhých 0,19 mm69. Léčebné chirurgické výkony, které mají za úkol obnovit 

průchodnost chámovodu, jsou tedy prováděny na velmi malém orgánu. Proto také je většina 

těchto výkonů dobře popsána a publikována výhradně pro dospělou mužskou populaci.  

Relativně málo prací je publikováno o operačních výkonech u mužů bez použití 

operačního mikroskopu. Například Birol a Benkin85 ve své práci popisují kazuistiku dospělého 

muže laparoskopicky operovaného pro tříselnou kýlu. Při této operaci došlo k přetnutí 

chámovodu, proto byl operační přístup konvertován na otevřenou operaci. Bez použití 

operačního mikroskopu byla následně provedena anastomóza chámovodu pomocí 

jednotlivých stehů PDS 6/0. Spermiogram provedený měsíc po operaci vykazoval normální 

hodnoty. Nicméně v práci nebylo uvedeno, jestli muž měl jen jedno varle před touto operací, 

a tak mohl být výsledek jednoznačně ovlivněn dobrou funkcí druhostranného varlete  

a chámovodu. Stejně tak nebylo uvedeno, jestli byla anastomóza chámovodu provedena za 

pomoci lupových brýlí, nebo bez nich. Podobně Flechter et al.86 uvádějí kazuistiku muže 

operovaného laparoskopicky pro tříselnou kýlu. Komprimovaný chámovod v oblasti vnitřního 

anulu byl tak spíše náhodným, vedlejším nálezem. Operace byla také konvertována na 

otevřenou, chámovod částečně resekován a provedena anastomóza pěti jednotlivými stehy 

Prolene 7/0 bez použití operačního mikroskopu. V tomto případě za šest měsíců po operaci 

vasografie prokázala kompletně neprůchodný chámovod. Najari87 se svým kolektivem 

publikovali práci o mobilizaci chámovodu komprimovaném po laparoskopické plastice 

tříselné kýly s použitím síťky. Výkon byl prováděn za pomoci robotické chirurgie. Pooperační 

vyšetření spermiogramu ukázalo normální hodnoty. Ani v tomto případě není uváděna 

informace o stavu druhostranného varlete.  

Nicméně naprostá většina operačních výkonů pro obliteraci chámovodu neplodných 

mužů je prováděna na specializovaných pracovištích za pomoci operačního mikroskopu. 

Jedná se o plánované výkony prováděné vysoce erudovaným týmem. Byla popsána dlouhá 

řada prací, jejichž výsledky jsou velmi podobné. Chen et al.88 se ve své práci zaměřují 

zejména na časnost mikrochirurgického výkonu. Úspěšnost mikrochirurgické operace byla 
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posuzována dle zlepšení nálezu na spermiogramu a při vasografii. Při operačním výkonu 

provedeném do pěti let od vzniku obstrukce je úspěšnost mikrochirurgie popisována 62,3 %. 

Fischer89 dospěl ve své práci k úspěšnosti 88–90 %, ale jen za situace, pokud byla obstrukce 

řešena do 36 měsíců od jejího vzniku. Nenašel signifikantní rozdíl v použití jednovrstevné či 

dvojvrstevné anastomózy. Časový faktor lze ale ovlivnit pouze v případě, ve kterém 

rekonstrukce chámovodu nastupuje po předchozí ligatuře chámovodu jako výkonu pro 

„dočasnou“ sterilizaci, tedy opět jako plánovaný výkon. Hoops90 popisuje výsledky 

mikrochirurgické anastomózy po operacích pro hydrokély v dětském věku. Celkem  

8 pacientů bylo operováno průměrně 16 let po první operaci. Přesto byla v této práci 

dosažena úspěšnost výkonu v 83 %. Matsuda19,91 již v letech 1998 a 2000 publikoval dvě 

práce, v nichž byla u 22 mužů s obstrukcí chámovodu trvající průměrně 30,5 let provedena 

dvojvrstevná mikrochirurgická anastomóza s úspěšností 88,9 %, těhotenství bylo dosaženo 

ale jen u 33,3 % párů. Sheynkin92 ve stejném roce publikoval přehlednou retrospektivní studii 

u 472 pacientů s azoospermií v New Yorku. V jeho sestavě mělo 7,2 % mužů iatrogenní 

poranění chámovodu pravděpodobně po plastice tříselné kýly. U všech byla provedena 

dvojvrstevná anastomóza za použití operačního mikroskopu. Průchodnost byla obnovena  

u 69 % chámovodů, těhotenství bylo dosaženo u 39 % párů. Téměř o deset let dříve  

v Moskvě publikoval Vasilev93 kazuistiky u osmi chlapců s obstrukcí chámovodu. Šest z nich 

bylo léčeno mikrochirurgicky s úspěšností v obnovení průtoku u 50 % případů. Z novějších 

retrospektivních studií se například Peng94 zabýval stejnou problematikou v Číně. V jeho 

retrospektivním souboru z let 2006–2009 bylo operováno celkem 134 mužů, 1,2 % z nich 

mělo uvedenu v anamnéze plastiku tříselné kýly v dětství, 50 % mužů mělo již přítomnou 

atrofii varlete. U 96 pacientů byla provedena mikroskopická operace s 63,9% úspěšností. 

Osama95 ve své práci zdůrazňuje mobilizaci chámovodu po jeho anastomóze a transpozici 

chámovodu do vnitřního anulu, což snižuje riziko jeho obliterace ve druhé době. Je tedy 

patrné, že úspěšnost mikrochirurgických výkonů na chámovodech je vysoká a pohybuje se 

mezi 50–90 %. Nicméně tato vysoká úspěšnost je dána jednak jasně známou anamnézou 

obstrukce chámovodu, včasností operace a dostupností mikrochirurgického výkonu. 

Schwarzer96 ve své práci popisuje vysokou obtížnost tohoto výkonu a nutnost jeho provedení 

velmi erudovaným operačním týmem. Na rozsáhlem souboru mužů zjistil, že inoperabilita je  

i přes vysokou centralizaci vysoká.  
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Malé rozměry chámovodu vedly k myšlence, zda nebude větší úspěšnost při 

provádění anastomóz nikoliv chámovodu s chámovodem, ale chámovodu s nadvarletem  

a jeho kanálky. Hernandez97 již v roce 1999 publikoval retrospektivní analýzu u dospělých 

mužů s provedením vaso-epididymo anastomózy oproti vaso-vaso anastomóze. V jeho práci 

byla signifikantně lepší anastomóza obou konců chámovodu. Jako vedlejší faktor výrazně 

zhoršující výsledek průchodnosti anastomózy popisuje kouření. V práci Pasqualotto et al.98 

bylo naopak dosaženo úspěšnosti u anastomózy s nadvarletem v 80 % a při anastomóze 

konců chámovodu jen v 65 %. Goldstein99 ve své přehledové práci analyzoval data  

z dostupné literatury. Výsledkem byla úspěšnost 70–90 % u vaso-vaso anastomózy oproti 

40–90 % při vaso-epididymo anastomóze. Je tedy patrná velká variabilita výsledků 

jednotlivých metod. Sandlow100 ve své práci vyslovuje názor, že volba typu operačního 

výkonu mezi anastomózou konců chámovodu nebo anastomózou mezi chámovodem  

a nadvarletem by měla být provedena podle zvyklostí pracoviště a zkušeností operatérů. 

Výsledky obou těchto metod hodnotí jako srovnatelné. Tento závěr se zdá být obecně 

nejpřijatelnější.  

S rozvojem robotické chirurgie lze předpokládat ještě vyšší úspěšnost při šití 

anastomóz, které je dáno preciznějším, jemnějším a přesnějším zakládáním jednotlivých 

stehů. Tuto myšlenku podporují práce z posledního období. Předpokládá se vyšší úspěšnost 

zprůchodnění chámovodu a tedy i odpovídající změny ve spermiogramu a těhotenství kolem 

90 %, což popisují již některé práce101,102. Objevily se i studie, které kombinují 

mikrochirurgické výkony s použitím tkáňového lepidla. Ho21 v roce 2005 publikoval soubor  

42 pacientů operovaných v letech 2002–2004. Mikrochirurgická jednovrstevná anastomóza 

byla u těchto pacientů podpořena ještě použitím fibrinového tkáňového lepidla. Výsledky 

byly zjišťovány analýzou spermiogramu za 6 měsíců po operaci. Úspěšnost této metody byla 

85 % při současném zkrácení doby operačního výkonu. Stále ale hovoříme  

o mikrochirurgických či robotických přístupech u plánovaných výkonů. Mikrochirurgie  

a robotická chirurgie ale není dostupná paušálně na všech pracovištích. Proto byly 

u dospělých v minulosti zvažovány operační postupy bez tohoto technického zázemí.  

Poměrně pozitivních výsledků bylo dosaženo již v práci Hsieha et al.103, kteří 

porovnávali jednovrstevnou anastomózu prováděnou mikrochirurgicky a jen pomocí 

lupových brýlí. Překvapivě nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl ve výsledcích obou 
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metod. Blouchos104 ve své práci dospěl k podobným výsledkům a závěrům. Jednovrstevnou 

anastomózu šitou pomocí lupových brýlí hodnotí za zcela srovnatelnou v kvalitě její 

průchodnosti a jako levnější i rychlejší oproti dvojvrstevné anastomóze prováděné pod 

operačním mikroskopem. Naopak téměř ve stejné době publikovaná práce Jee22 a jeho 

kolektivu porovnávala ve stejných parametrech 50 mužů operovaných pro azoospermii. 

Úspěšnost mikrochirurgie byla v tomto případě 96 %, operace s lupovými brýlemi dosáhly 

úspěšnosti 72 %, těhotenství bylo dosaženo v 40 % ku 20 %, opět ve prospěch 

mikrochirurgie. Jediným faktorem, který hovořil proti mikrochirurgii, byl zaznamenaný čas 

operačního výkonu.  

Z výše uvedených dat je patrné, že neexistuje shoda a tedy ani jednoznačné 

doporučení pro použití jedné z výše uvedených metod.  

 

 

6.9 Zhmoždění chámovodů 
 

V předchozích kapitolách bylo uvedeno, že chámovod je orgánem, který má relativně 

velký průměr, ale velmi malé lumen, protože 80 % jeho stěny je tvořeno cirkulárně 

a longitudinálně uspořádanými vlákny hladké svaloviny. Tento orgán je spolu se 

spermatickými cévami separován v průběhu operace tříselné kýly z povrchu kýlního vaku. 

Incidence poranění chámovodu (pohmoždění nebo jeho přerušení) v průběhu této operace 

se sice dle jednotlivých literárních pramenů liší, ale v průměru k němu dochází v 0,5–1,8 % 

všech operací tříselných kýl. Z výše uvedených faktů by se dala předpokládat jeho velká 

zranitelnost, zejména s ohledem na obliteraci lumen při jeho separaci a uchopení nástrojem. 

Proto se také potvrzení či vyvrácení této hypotézy stalo jednou ze základních myšlenek této 

experimentální práce.  

V souvislosti s těmito fakty byla v minulosti provedena celá řada studií. Shandling                                

s Janikem105,106 již v roce 1981 publikovali první část své experimentální práce na potkanech. 

Operovali celkem 40 zvířat, které rozdělili do čtyř skupin. U první komprimovali chámovod 

prstem po dobu 30 sekund. U této skupiny nedošlo k obliteraci lumen chámovodu a nebyly 

patrné ani výraznější zánětlivé změny při histologickém vyšetření. U druhé skupiny 

klampovali chámovod cévní svorkou „buldog“ po dobu 2–3 sekund. I v tomto případě byly  
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v preparátech patrné jen zánětlivé změny, ale k obliteraci lumen nedošlo. Při kompresi 

Adsonovou pinzetou ve třetí skupině po dobu 2–3 sekund již došlo k obliteraci lumen 

chámovodu ve 30 % případů a při použití klampu moskitem na 2–3 sekundy byla obliterace 

lumen chámovodu přítomná ve 100 %. O rok později tuto práci uzavřeli se závěrem, že 

komprese peanem či pinzetou vede v 30–100 % k obliteraci chámovodu. K obdobným 

závěrům dospěl i Abasiyanik107 se svým kolektivem v roce 1997. V jeho studii vedlo stlačení 

peanem po dobu 2 sekund i 2 minut k obliteraci chámovodu při histologickém vyšetření  

v 80–100 %. Chehval27 vyšetřoval, jestli obliterace chámovodu u potkanů povede k poškození 

varlete. V jeho studii bylo zjištěno, že obliterace chámovodu způsobila poškození u 40 % 

varlat. V 80 % procentech bylo při poškození stejnostranného varlete pozorováno i poškození 

druhostranného varlete a byla zachycena zvýšená produkce antispermatických protilátek. 

Následné uvolnění klipů nevedlo nikdy k rekanalizaci chámovodu. Lee108 ve své práci u živých 

potkanů pozoroval reakci chámovodu na manipulaci podobnou jako při operaci tříselné kýly. 

Po třech týdnech byla histologicky vyšetřována velikost a struktura chámovodu a varlete. 

Závěr této práce ukázal signifikantně statisticky významné změny velikosti varlete i průměru 

chámovodu při jeho předchozí separaci a Lee tak jednoznačně nedoporučuje provádět 

bilaterální operace tříselných kýl v jedné době.  

Podobně postupoval i Marciel109, který ve své experimentální práci potkanům do 

oblasti třísla k chámovodu vkládal PP (polypropylenové síťky). I v tomto případě byl po  

90 a 120 dnech pozorován významný induktivní zánět v oblasti třísla, který vedl  

k histologickým změnám na chámovodu potkanů. Ceylan26posuzoval, jak působí tah v dlouhé 

ose na chámovod. Opět pozoroval čtyři skupiny potkanů, kterým byl chámovod napínán pod 

různým tahem. Po 28 dnech pak porovnával chámovody s kontrolní skupinou bez tahu 

a zjistil v 42,9 % nekrotické změny na varleti již při malém tahu za chámovod.  Výsledky 

těchto studií potvrzují relativně velkou zranitelnost chámovodu. Přiklánějí se tedy k teoriím, 

které nedoporučují provádět oboustranné operace tříselných kýl u chlapců vzhledem 

k vysokému riziku poškození nejenom chámovodu, ale následně i varlete.  

Operace tříselných kýl jsou jedním z nejčastějších chirurgických výkonů dětské 

chirurgie a patří tedy téměř ke každodenním výkonům na operačním sále. Separace 

chámovodu od povrchu kýlního vaku je základní součástí operace tříselné kýly. Tato část 

operace by měla být prováděna velmi šetrně, ke spermatickým cévám a chámovodu by se 
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mělo přistupovat s maximální opatrností a ideálně je neuchopovat operačními nástroji. Toto 

jsou klasická pravidla, která by měla být dodržována při každé operaci tříselné kýly. Nicméně 

je známo, že v některých případech, zejména u nejmenších dětí, je oddělení chámovodu od 

kýlního vaku velmi obtížné. Proto byla v této experimentální práci zvolena modelová situace 

komprese chámovodu po dobu 2 sekund. K tomu by nemělo v průběhu standardní operace 

tříselné kýly vůbec dojít, nicméně tato doba by měla být dostačující, aby si operatér svoji 

chybu uvědomil a chámovod uvolnil. 

Současně ve výše uvedených publikacích a studiích byl chámovod následně 

vyšetřován většinou jen histologicky. V našem experimentu jsme prováděli i vyšetření 

průtoku chámovodem po jeho kompresi, tedy vyšetření funkční. Výsledky našeho 

experimentu jsou částečně překvapivé. Na rozdíl od výše citovaných prací dvousekundové 

stisknutí chámovodu nevedlo k obliteraci jeho lumen při histologickém vyšetření. Index 

zánětlivých a morfologických změn byl signifikantně nižší než u ostatních operovaných skupin 

a velmi podobný jako u kontrolní, neoperované skupiny. Hojení těchto chámovodů  

v našem experimentu bylo 100%.  Při funkčním hodnocení průtoku chámovodem po jeho 

zhmoždění peanem nedošlo k statistické významné změně oproti neporaněnému 

chámovodu. Tím nebyla potvrzena vstupní hypotéza o možnosti kompletní obliterace 

chámovodu při jeho zhmoždění. Navzdory těmto závěrům se lze jednoznačně přiklonit  

k doporučení velmi šetrného a opatrného preparování kýlních vaků při operacích tříselných 

kýl u dětí, zejména nejnižších věkových skupin novorozenců a kojenců. Chámovod by neměl 

být v průběhu těchto operací chirurgickými instrumenty vůbec uchopován a jeho uvolňování 

od kýlního vaku a okolních struktur by mělo probíhat striktně ve tkáních v okolí chámovodu.    

 

 

6.10  Ošetření přetnutého chámovodu v experimentu 
 

V předchozích oddílech své práce jsem se zabýval mikrochirurgickými výkony, které 

jsou používány například v léčbě mužské neplodnosti způsobené obliterací nebo poškozením 

chámovodu při operacích tříselných kýl v dětství, nebo jako reverzní výkon po předchozí 

mužské sterilizaci. V těchto případech se jednalo o operační výkony prováděné plánovaně, 

po důkladném předchozím vyšetření a přípravě pacientů. Výkony jsou prováděny relativně 
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vzácně a to pouze na specializovaných chirurgických nebo urologických pracovištích. Tato 

pracoviště musí být náležitě technicky vybavena, minimálně operačním mikroskopem,  

v ideálním případě i možností robotické chirurgie. To ale kromě technického vybavení 

vyžaduje i dobře proškolený a plně erudovaný a zacvičený tým chirurgů či urologů. Z výše 

uvedených velkých studií je ale patrné, že k poranění chámovodu dochází i při operacích 

tříselných kýl a hydrokél u dětí. V případě rozpoznání poranění chámovodu se v tomto 

případě ale jedná o urgentní situaci, která vyžaduje okamžité řešení. Většina standardních 

chirurgických pracovišť pro dospělé či děti po celém světě není technicky vybavena ani 

operačním mikroskopem, ani robotickou chirurgií. Personál běžných pracovišť není pro 

takové výkony proškolen. Co tedy dělat, jestliže při jinak standardní operaci tříselné kýly 

dítěte dojde k přetnutí chámovodu? Asi nejběžnější praxe je, že se dané poranění nezachytí. 

Protože je varle i chámovod u mužů párovým orgánem, nemusí v budoucnosti jeho 

jednostranné poškození vést k neplodnosti. Rekonstrukční výkony na chámovodu nejsou 

prováděny v těchto situacích možná také proto, že neexistuje jasné doporučení, jak se  

v dané situaci zachovat. Neexistuje ani snadná metoda ošetření chámovodu, která by byla 

použitelná v běžné praxi pracovišť dětské chirurgie. Proto jsme se v této experimentální práci 

snažili najít takovou metodu ošetření peroperačně přetnutého chámovodu, která by byla 

proveditelná jen s použitím lupových brýlí a běžně erudovaným dětským chirurgem.  

V minulosti vzniklo na toto téma několik vědeckých prací, ze kterých jsme vycházeli, a jejichž 

nálezy a závěry jsme se snažili rozvinout a potvrdit.  

První skupina experimentálních prací byla založena na aplikaci polymerických  

gelů – lepidel, které usnadní provedení anastomózy a zlepší její výsledky.  Detweiler28 tento 

typ anastomózy, dokonce bez doplňující sutury, provedl na potkanech již na přelomu století. 

Lepení anastomózy doporučoval doplnit intraluminálně uloženým cat-gutovým vláknem. 

Výsledky této práce byly povzbudivé a úspěšnost se pohybovala kolem 80 %. Podobným 

směrem se vydal ve své práci i Kozlov30. V roce 2012 publikoval práci, ve které se 6 měsíců po 

této operaci u potkanů všechny anastomózy zhojily a byly dobře průchodné.  

Experimentálně pozoroval výsledky mikrochirurgické operace u potkanů ve své práci 

i Kolletis31. Úspěšnost mikrochirurgické anastomózy s podporou tkáňového lepidla byla 86 %, 

nicméně sám poukazuje na nutnost velké zručnosti a erudice operatéra. Dipaola110 ve své 

práci rozvinul myšlenku mikrochirurgického výkonu – anastomózy prováděné materiálem 
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Nylon 10/0 doplněné o intraluminálně uložené vlákno catgut 4/0. Úspěšnost byla 

posuzována vasograficky a hodnocením průtoku po 60 dnech od operace. Tento typ 

anastomózy dosahoval v jeho studii úspěšnost 80 %. I Schoor111 ve své experimentální práci 

popisuje mikrochirurgickou metodu anastomózy chámovodu navíc prováděnou pomocí 

robotické chirurgie. Výsledky byly jednoznačně lepší než při klasické mikrochirurgické 

operaci, ale sám Schoor hodnotí jako největší nevýhodu této metody omezenou dostupnost 

robotické chirurgie.  

Jiným směrem se ubírají vědecké práce, které jako anastomozující materiál v oblasti 

chámovodu používají stent. Paralelně probíhaly ve světě dvě studie. Aryukhin112 používal 

jako stent tubulární silikonovou protézu a experiment prováděl na psech. Výsledky nebyly 

uspokojivé, vedly v 85 % k spermatogranulomům, přerůstání duktálního epitelu na protézu 

a obliteraci chámovodu. Vrijhof113,114,115 ve svých studiích použil k anastomóze 

biopolymerický stent. Výsledky hojení po této anastomóze pak porovnával s klasickou 

mikrochirurgickou anastomózou. Výsledkem byla signifikantně menší tkáňová reakce na 

stent než na šicí materiál 15 % vůči 38 %, hodnoty měřeného průtoku pak byly statisticky bez 

rozdílu.  

Jako nejzajímavější, s ohledem na jednoduchost provedení, se pak zdají práce 

Ozena29 a Schmitenbechera116. V těchto článcích byly poprvé popsány možnosti spojení 

konců chámovodu bez nutnosti anastomózy, jen s přiblížením konců chámovodu pomocí 

intraluminálně uloženého vlákna šicího materiálu. Tyto práce se tak staly základem pro náš 

experiment. Rozpracovali jsme tuto metodiku a porovnali ji s jednovrstevnou ručně šitou 

anastomózou za pomoci zvětšení operačního pole lupovými brýlemi.  

V souladu s těmito publikacemi se nám podařilo potvrdit, že samotné přiblížení konců 

chámovodu k sobě pomocí intraluminálně uloženého vlákna šicího materiálu vede ke srůstu 

chámovodu. Použití nevstřebatelného šicího materiálu vedlo k tvorbě granulomů 

a obliteraci. Další nevýhodou použití nevstřebatelného šicího materiálu se zdá být nutnost 

další operace s odstraněním tohoto materiálu 30 dní po první operaci. Při tomto výkonu 

dochází jistě k porušení reparačních procesů v měkkých tkáních třísla i vlastního chámovodu. 

Takto lze vysvětlit větší množství vzniku spermatických granulomů a leaků v oblasti 

anastomóz prováděných nevstřebatelným šicím materiálem. Histologicky byla prokázána při 

této metodě jednoznačně nejvyšší zánětlivá aktivita a odezva okolních tkání. Použití 
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nevstřebatelného šicího materiálu vedlo k nejhorším výsledkům jak při metodě přiblížení 

konců chámovodu, tak i při jednovrstevné anastomóze doplněné intraluminálně uloženým 

„vodičem“ v podobě vlákna nevstřebatelného šicího materiálu. Prostá jednovrstevná 

anastomóza prováděná pomocí jednotlivých stehů vstřebatelným šicím materiálem se 

ukázala jako velmi vhodná metoda.  Nicméně se operace pouze za použití lupových brýlí 

ukázala jako hraniční z hlediska přehlednosti a možnosti založení jednotlivých stehů 

anastomózy. Proto jsme rozpracovali metodiku kombinující jednovrstevnou anastomózu 

šitou vstřebatelným šicím materiálem a intraluminálně vloženého stentu vstřebatelného 

šicího vlákna před vlastním provedením anastomózy. Tento postup se nám velmi osvědčil, 

i když vyžadoval nácvik určité technické zručnosti. Vlákno intraluminálně vloženého šicího 

materiálu pak k sobě lépe adaptovalo okraje přetnutého chámovodu a usnadňovalo 

zakládání stehů vlastní anastomózy. Použitím vstřebatelného šicího materiálu jako „vodiče“ 

také odpadla nutnost druhé operace s odstraněním vlákna v průběhu reparačních procesů, 

jak to bylo nutné při použití nevstřebatelného šicího materiálu. Jelikož bylo vlákno „vodiče“ 

do lumen zaváděno pomocí transmurálního vpichu inzulinovou jehlou mimo resekční linii 

chámovodu, vyvstala v průběhu experimentu otázka, jestli nedochází po resorpci vlákna 

vstřebatelného šicího materiálu k úniku spermatu transmurálním defektem po vpichu 

inzulinové jehly. Tuto teorii podporoval občasný vznik granulomu v místě vpichu. Proto byla 

do experimentu zařazena ještě sedmá skupina, která tento problém eliminovala zavedením 

stentu ze vstřebatelného šicího materiálu pouhým navlečením do lumen obou konců 

chámovodu. Celkové výsledky nakonec tuto teorii nepotvrdily. Byly srovnatelné se  

6. skupinou, u které bylo vlákno zavedeno transmurálním vpichem inzulinové jehly. Tento 

stav si je možné vysvětlit dobrou reparační schopností stěny chámovodu. Ze všech metod 

použitých k ošetření přetnutého chámovodu jsme získali nejlepší výsledky u skupiny  

s prostým přiblížením konců chámovodu pomocí intraluminálně uloženého vlákna 

vstřebatelného šicího materiálu. Tento závěr je v souladu s prací Ozena62. Výsledek je pro 

nás určitým překvapením, ale ukazuje opět na dobrou reparační schopnost chámovodu. Za 

největší výhodu této metody považujeme nejlepší adaptaci lumen chámovodu a jeho konců 

"end to end" a také nejmenší traumatizaci dalším šicím výkonem a materiálem. Tato metoda 

byla také ve svém provedení nejrychlejší a nejsnažší. Otázkou zůstává, pod jakým tlakem 

k sobě stáhnout oba konce chámovodu pomocí intraluminálního zevně uzleného vlákna.  
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Vzhledem k tomu, že bylo provedeno s přibližně stejným výsledkem celkem 10 výkonů a vždy 

jedním chirurgem, považujeme za dostatečné přiblížení konců chámovodu bez nahrnutí 

okrajů. Síla šicího materiálu odpovídala běžně publikovaným údajům. V mikrochirurgii 

standardně používané šicí materiály síly 10/0 nejsou při šití pouze s podporou lupových brýlí 

snadno použitelné. Pro šití anastomóz jsme tak zvolili běžně používanou sílu vlákna 8/0, 

která je volně dostupná na většině dětských chirurgických pracovišť a je možné s ní bezpečně 

šít při užití lupových brýlí. Sílu vlákna pro intraluminální použití jsme přizpůsobili průsvitu 

lumen chámovodu, aby nedocházelo k jeho úplné obstrukci a traumatizaci epitelu. Užili jsme 

nevstřebatelné či vstřebatelné šicí vlákno síly 7/0. I tato vlákna jsou běžně používána na 

standardních pracovištích dětské chirurgie. Tímto postupem jsme se snažili co nejvíce naplnit 

hlavní myšlenku celé výzkumné práce – navrhnout terapeutický postup ošetření přetnutého 

chámovodu při operaci tříselné kýly u novorozence či kojence aplikovatelný na běžném 

pracovišti dětské chirurgie či urologie. 
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7 Závěr 

_________________________________________________________________ 

 

Základním cílem celé naší experimentální práce bylo posoudit citlivost chámovodu na 

poranění při operacích tříselných kýl u novorozenců, kojenců a nedonošených chlapců, 

možnosti jeho reparace a pro jeho poškození nalézt co nejjednodušší a v běžné praxi 

proveditelný operační výkon, kterým by bylo možné poraněný chámovod ošetřit.                     

K poškození chámovodu při těchto operacích dochází dle literatury až ve dvou procentech 

případů. Pokud se jedná o poškození oboustranné, může být toto poranění zdrojem 

neplodnosti u daného muže v dospělosti. Vzhledem k nemožnosti klinické studie jsme zvolili 

experimentální model na potkanech, jejichž chámovody jsou z hlediska morfologie  

a rozměrů velmi podobné chámovodům chlapců v novorozeneckém a kojeneckém věku.  

První část experimentu byla jednodušší a spočívala v posouzení zranitelnosti 

chámovodu při běžném operačním výkonu. Jako modelovou situaci jsme použili stisknutí 

chámovodu peanem po dobu dvou sekund. Tento čas jsme zvolili s přihlédnutím k reálné 

situaci při operaci tříselné kýly. Doba dvou sekund by měla být dostatečná, aby si operující 

chirurg svoji chybu uvědomil a chámovod z komprese chirurgickým nástrojem uvolnil. 

Výsledkem našeho experimentu bylo relativně malé poškození chámovodu při takové 

kompresi. Zhmoždění chámovodu peanem vedlo jen k malým histopatologickým změnám 

stěny chámovodu a malé zánětlivé reakci. Stisknutí chámovodu nebylo následováno 

obliterací jeho lumen. Přesto v souladu s obecně známými doporučeními z literatury  

a běžnou klinickou praxí doporučujeme při operacích tříselných kýl velmi šetrnou preparaci 

chámovodu od povrchu kýlního vaku a okolních struktur. Za správné považujeme 

neuchopovat chámovod v průběhu operace tříselné kýly zejména u malých dětí žádným 

chirurgickým nástrojem.  

Druhá část naší práce byla rozsáhlejší. Hlavním úkolem následujících experimentů 

bylo vyzkoušet různé varianty ošetření přetnutého chámovodu. Pokusili jsme se nalézt 

algoritmus ošetření takového poranění, navíc aplikovatelný v urgentní situaci a na většině 

standardních pracovišť dětské chirurgie či urologie. Z tohoto důvodu jsme v našem 

experimentu nepoužívali operační mikroskop, ale všechny výkony byly prováděny jen 
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s pomocí lupových brýlí s čtyřnásobným zvětšením. Porovnávali jsme několik různých variant 

ošetření a reparace přetnutých chámovodů potkanů. Jako základní metodu jsme zvolili 

prostou jednovrstevnou anastomózu konců přetnutého chámovodu "end to end" pomocí 

jednotlivých stehů vstřebatelným šicím materiálem. V průběhu tohoto výkonu jsme zjistili 

relativně obtížnou adaptaci konců chámovodů a jejich lumen pomocí lupových brýlí. Celková 

úspěšnost této metody byla 50 %. Pro zlepšení adaptace lumen přetnutého chámovodu jsme 

v dalších skupinách tuto jednovrstevnou anastomózu doplnili zavedením vlákna šicího 

materiálu jako „vodiče“ do lumen před vlastním šitím anastomózy. Subjektivní pocit chirurga 

z takto provedené anastomózy byl výrazně lepší. Nicméně závěrečné výsledky se zlepšily jen 

nepatrně. Pokud jsme použili k napojování lumen chámovodu vlákno vstřebatelného šicího 

materiálu, zvýšila se celková úspěšnost jen o 5 %, na celkových 55 %. Když jsme jako stent 

použili vlákno stejného průměru, ale z nevstřebatelného šicího materiálu, celková úspěšnost 

metody poklesla na 33 %. Zánětlivá reakce organizmu byla největší a ke špatnému výsledku 

metod s použitím nevstřebatelného šicího materiálu přispěla jistě i nutnost další operace 

spočívající v odstranění vlákna nevstřebatelného šicího materiálu.  

Nejlepších výsledků při ošetření přetnutého chámovodu jsme dosáhli metodou 

spojení chámovodu konec ke konci pomocí intraluminálně zavedeného vlákna 

vstřebatelného šicího materiálu (bez šité anastomózy). Celková úspěšnost této metody byla 

90 %. V hodnocení průtoku ošetřeným chámovodem i histopatologických změn jsme u této 

metodiky získali statisticky ověřený nejlepší výsledek v porovnání s ostatními metodami. 

Metoda spojení konců chámovodu pomocí intraluminálně zavedeného vlákna 

vstřebatelného šicího materiálu byla také technicky nejjednodušší a vlastní operační výkon 

byl nejrychlejší. Byla snadno proveditelná jen za pomocí zvětšení lupovými brýlemi, což byla 

naše základní podmínka. Lze ji tedy doporučit jako nejlepší metodu k ošetření přetnutého 

chámovodu při operaci tříselné kýly u chlapců v novorozeneckém a kojeneckém věku 

v běžné klinické praxi.  

 
 

 

 

 

 



86 

 

 

8 Seznam použité literatury: 

_________________________________________________________________ 

1. Čihák R. Zeslabená místa břišní stěny - Canalis inguinalis in Čihák R. Anatomie 1, 

druhé doplněné a upravené vydání. Grada, Avicenum, Praha, 2006, 362-366 

2. Netter FH. Anatomický atlas člověka, překlad 3. rozšířeného vydání Grada, 

Avicenum, Praha 2005, 251-254 

3. Čihák R. Systém pohlavní – ductus deferens in Čihák R. Anatomie 2, druhé doplněné 

a upravené vydání. Grada, Avicenum, Praha, 2002, 312-317 

4. Šimsová M. Tříselná kýla a hydrokéla in Šnajdauf J, Škaba R et al. Dětská chirurgie, 

Galen, Praha, 2005, 268-272 

5. Deveney KE. Hernie a další léze břišní stěny in Lawrence W. Way, Současná 

chirurgická diagnostika a léčba. Grada, Avicenum, Praha, 1998, 887-901. Přeloženo  

z anglického originálu "Current Surgical Diagnosis & Treatment",  

10. přepracovaného a doplněného vydání, vydaného v roce 1994 nakladatelstvím 

Appleton & Lange, Connecticut, USA 

6. Tovar JA. Hernias – Inguinal, umbilical, epigastric, femoral and hydrocele in Puri P, 

Höllwarth et al. Pediatric Surgery. Springer, Berlin Heidelberg, 2006,139 -152 

7. Grosfeld JL, Engum SA, Tam PKH. Hernias in children in Spitz L and Coran A et al. 

Operative Pediatric Surgery Seventh Edition, CRC Press Boca Raton, London, New 

York, 2013,  277-300 

8. Nagraj S, Sinha S, Grant H, Lakhoo K, Hitchcock R, Jonson P. The incidence of 

complications following primary inguinal herniotomy in babies weighing 5 kg or less. 

Ped Surg Int. 2006;22:500-502. doi: 10.1007/s00383-006-1695-7 

9. Jenkins JT, O´Dwyer PJ. Inguinal hernias. BMJ. 2008 Feb 2;336(7638):269-272 

doi: 10.1136/bmj.39450.428275 AD 



87 

 

10. Baird R, Gholoum S, Laberge JM, Puligandla P. Prematurity, not age at operation or 

incarceration, impacts complication rates of inguinal hernia repair. J Ped Surg. 

2011;46:908-911. doi 10.1016/j.jpedsurg.2011.02.059 

11. Edwina J, Popek MAC MC. Embryonal remnants in inguinal hernia sacs. Hum Pathol. 

1990;21:339-349. doi. org/10.1016/0046-8177(90)90236-X 

12. Binderow SR, Shan KD, Dolgin SE. True duplication of the vas deferens. J Ped Surg. 

1993;28(2):269-270 

13. Patrick DA., Bensard DD, Karrer FM, Ruyle SZ. Is pathological evaluation of pediatric 

hernia sacs justified? J Ped Surg. 1998;33:1090-1094 

14. Kim B, Leonard MP, Bass J, Ruzhynsky V, de Nanassy J,  Guerra L.  Analysis of the 

clinical significance and cost associated with the routine pathological analysis of 

pediatric inguinal hernia sacs. J Urol. 2011;186:1620-1624.  

doi: 10.1016/j.juro.2011.03.071 

15. Miller GG, McDonald SE, Milbrandt K, Chibbar R. Routine pathological evaluation of 

tissue from inguinal hernias in children is unnecessary. Can J Surg. 2003;46:117-119. 

16. Siddiqui K, Nazir Z, Ali SS, Pervaliz S. Is routine histological evaluation of pediatric 

hernia sac necessary? Ped Surg Int. 2004;20:133-135. doi: 10.1007/s00383-003-

1106-2 

17. Hirabayashi T, Ueno S. Rare variant of inguinal hernia, interparietal hernia and 

ipsilateral abdominal ectopic testis, mimicking a spiegelian hernia. Case report. 

Tokai J Exp Clin Med. 2013;38:77-81 

18. Ishigami K, Abu-Yousef MM, El-Zein Y. Tubular ectasia of the epididymis: a sign of 

postvasectomy status. J Clin Ultrasound. 2005;33:447-451. doi: 10.1002/jcu.20162 

19. Matsuda T, Muguruma K, Hiura Y, Okuno H, Schichiri Y, Yoshida O. Seminal tract 

obstruction caused by childhood inguinal herniorrhaphy: results of microsurgical 

reanastomosis. J Urol. 1998;159(3):837-840 



88 

 

20. Silber SJ. Microsurgery in pediatric urology. Birth Defects Orig Artic Ser. 1977;13(5): 

445-454 

21. Ho KLV, Witte MN, Bird ET, Hakim S. Fibrin glue assisted 3-suture vasovasostomy.  

J Urol. 2005; 174:1360-1363. doi 10.1097/01.ju.00000173941.87775.35 

22. Jee SH, Hong YK. One-layer vasovasostomy: microsurgical versus loupe assisted. 

Fertil steril 2010;94:2308-2311. doi: 10.1016/j.fertnstert.2009.12.013 

23. Meyer A, Blanc P, Balique JG, Kitamura M, Juan RT, Delacoste F, Atger J. 

Laparoscopic totally extraperitoneal inguinal hernia repair: twenty-seven serious 

complications after 4565 consecutive operations. Rev Col Bras Chir. 2013;40:32-36 

24. Junge K, Binnebosel M, Kauffmann C, Rosch R, Klink C, von Trotha K, Schoth F, 

Schumpelick V, Klinge U. Damage to the spermatic cord by the Lichtenstein and 

TAPP procedures in a pig model. Surg Endosc. 2011;25:146-52. doi 10.1007/s00464-

010-1148-1 

25. Klinge U, Weyhe D. Hernia surgery: minimization of complications by selection of 

the "correct mesh". Chirurg. 2014;85:105-111. doi: 10.1007/s00104-013-2592-y 

26. Ceylan H, Karakok M, Guldur E, Cengiz B, Bagci C, Mir E. Temporary stretch of the 

testicular pedicle may damage the vas deferens and the testis. J Ped Surg. 

2003;38:1530-1533. doi 10.1016/S0022-3468(03)00508-6 

27. Chehval MJ, Martin SA, Alexander NJ, Winkelmann T. The effect of unilateral injury 

to the vas deferens on the contralateral testis in immature and adult rats. J Urol. 

1995;153:1313-1315 

28. Detweiler MB, Detweiler JG, Fenton J. Sutureless and reduced suture anastomosis 

of hollow vessels with fibrin glue: A review. J Investigative Surg. 1999;12:245-262 

29. Ozen I, Bagbanci B, Demitrola A , Karabulut R, Ozen O, Demirogullari B, Turkyilmaz 

Z, Sommez K, Basaklar AC, Kale N.  A novel technique for vas deferens transection 

repairs. Ped Surg Int. 2006;22:815-819. doi: 10.1007/s00383-006-1734-4 



89 

 

30. Kozlov Y, Novogilov V, Rasputin A, Podkamenev A, Krasnov P, Weber I, Solovjev A. 

Laparoscopic inguinal preperitoneal injection - novel technique for inguinal hernia 

repair: preliminary results of experimental study. Journal of Laparoendoscopic  

& Advanced Surgical Techniques. 2012;22:276-279. doi: 10.1089/lap.2011.0090 

31. Kolletis PN, Burns JR, Nangia AK, Sandlow JI. Outcomes for vasovasostomy 

performed when open sperm parts are present in the vasal fluid.  

J Androl. 2006;27:565-567. doi:10.2164/jandrol.05190 

32. Pryor JL, Mills SE, Howards SS. Injury to the pre-pubertal vas deferens. Histological 

analysis of pre-pubertal human vas. J Urol. 1991;146:473-476 

33. Sirasanagandla SR, Nayak SB, Jetti R, Bhat KM. Unilateral duplication of vas 

deferens: a cadaveric case report. Anat Cell Biol. 2013;46:79-81 

34. Merrot T, Delarue A, Chaumoitre K, Panuel M, Sigaudy S, Chazalette JP, Alessandrini 

P. Congenital bilateral absence of vas deferens and inguinal herniorrhaphy in an 

infant: an early and rare presentation of cystic fibrosis. Archives De Pediatrie. 

2001;8:728-730. doi: 10.1016/s0929-693x(00)90306-3 

35. Celayir AC, Sander S, Elicevik M. Timing of surgery in perineal ectopic testes: 

analysis of 16 cases. Ped Surg Int. 2003;17:167-168 

36. Muensterer OJ, Georgeson KE. Multimedia manuscript: inguinal hernia repair by 

single-incision pediatric endosurgery (SIPES) using the hydrodissection-lasso 

technique. Surg Endosc. 2011;25:3438-3439. doi: 10.1007/s00464-011-1713-2 

37. Keely JL. Isolation and management of the sac of hernias in infants and small 

children. Surg Clin North Am. 1971 Dec;51(6):1377-1382 

38. Sheldon AS. Undescended testis and testicular torsion. Surg Clin North Am. 

1985;65:1303-1327 

39. Cox JA. Operative management of inguinal hernia of childhood. Surg Clin North Am. 

1985;65: 1336-1342 



90 

 

40. Redman JF. An atraumatic anatomic technique for separation of the pediatric hernia 

sac from the spermatic cord. Urology 2000;56:496-498 

41. Ein SH, Njere I, Ein A. Six thousand three hundered sixty-one pediatric inguinal 

hernias: a 35-year review. J Ped Surg. 2006;41:980-986.  

doi: 10.1016/j.jpedsurg.2006.01.020 

42. Vogels   HD,   Bruijnen   CJ,  Beasley   SW.   Predictors   of  reccurence   after  inguinal  

herniotomy in boys. Ped Surg Int. 2009;25:235-238 

doi:10.1007/s00383-008-2309-3 

43. Santacruz GM, Navarro JM, Goenechea AE, Ceballos AG, Zaplana HS, Cobo BJ. Low 

prevalence of complications of delayed herniotomy in the extremely premature 

infant  Ac Ped. 2004;93:94-98. doi: 10.1080/08035250310006629 

44. Holcomb GW, Murphy JP, Ostlie DJ. Injury to the Spermatic Cord or Testis: Inguinal 

Hernias and Hydrocoeles. Ashcraft´s Pediatric surgery VI. ed. 2014;685-686 

45. Tabrizian F, Raisolsadat SM, Houshmand B, Yaghubi MA. Assessment of the 

necessity of sac high ligation in inguinal hernia open surgery among children.  

J Ped Surg. 2013;48:547-549. doi 10.1016/j.jpedsurg.2012.08.003 

46. Vogels HD, Bruijnen CJ, Beasley SW. Estabilishing benchmarks for the outcome of 

herniotomy in children. Br J Surg. 2010;97:1135-1139. doi: 10.1002/bjs.7041 

47. Lynn HB, Johnson WW. Inguinal herniorrhaphy. A critical analysis of 1 000 cases. 

Arch Surg. 1961 Oct;83:573-579. doi: 10.1001/archsurg.1961.01300160085010 

48. Kramer WC. Meacham RB.  Vasal reconstruction above the internal inguinal ring: 

what are the options? J Androl. 2006;27:481-482 

49. Shepherd G, Rajimwale A. Embryology of the absent vas supported by 2 cases of 

congenital unilateral absence of vas with varied associations. Urol Case Rep. 

2014;2:49-50. doi: 10.1016/j.eucr.2013.12.010 

 



91 

 

50. Ridgway PF, Shah J, Darzi AW. Male genital tract injuries after contemporary 

inguinal hernia repair. BJU Int. 2002;90:272-276 

51. Matsuda T, Hiura Y, Okuno H, Horii Y, Yoshida O. Quantitavive analysis of testicular 

histology in patients with vas deferens obstruction caused by childhood inguinal 

herniorrhaphy: Comparison to vasectomized men. J Urol. 1996;155:564-567. doi 

10.16/S0022-534(01)66450-4 

52. Tekatli H, Schouten N, van Dalen T, Burgmans I, Smakman N. Mechanism, 

assessment, and incidence of male infertility after inguinal hernia surgery: a review 

of the preclinical and clinical literature. Am J Surg. 2012;204:503-509. doi: 

10.1016/j.amsurg.2012.03.002 

53. Chan KL, Tam PK.  A safe laparoscopic technique for the repair of inguinal hernias in 

boys.  J Am Coll Surg. 2003;196:987-989. doi 10.1016/S1072-7515(03)00121-2 

54. Muensterer OJ. Laparoscopic single-stage Fowler-Stephens orchidopexy in a case of 

orchidogastric fusion. Urology 2011;78:687-688. doi 10.1016/j.urology.2012.12.032 

55. Shalaby R, Ismail M, Gouda S, Yehya AA, Gamaan I, Ibrahim R, Hassan S, Alazab A. 

Laparoscopic management of recurrent inguinal hernia in childhood. J Ped Surg. 

2015;50:1903-1908. doi10.1016/j.jpedsurg.2015.07.015  

56. Li C, Xu L, Peng Y, Liang X, Lin W. Effects of single-port laparoscopic percutaneous 

extraperitoneal closure on the orientation of the vas deferens and testicular 

perfusion and volume: Experience from a single center. J Ped Urol. 

2016;12:170.e1-5 

57. Prasad R, Lovvorn HN, Wadie GM, Lobe TE. Early experience with needleoscopic 

inguinal herniorrhaphy in children.  J Ped Surg. 2003;38:1055-1058 

58. Ordorica  FR, Figueroa R, Perez EF, Lorias D, Minor MA, Olivares CH, Zalles VC, Nieto 

ZJ. Pediatric inguinal hernia repair with a single-incision approach using an Endo 

Close suturing device. Surg Endosc. 2016;3:163. doi: 10.1007/s00464-016-4806-0 



92 

 

59. Parelkar SV, Oak S, Gupta R, Sanghvi B, Shimoga PH., Kaltari D, Prakash A, Shekhar 

R, Gupta A,  Bachani M.  Laparoscopic  inguinal  hernia repair  in the pediatric age  

group - experience with 437 children. J Ped Surg. 2010;45:789-792. 

doi. 10.1016/j.pedsurg.2009.08.007 

60. Cerilli LA, Sotelo-Avila C, Mills SE. Glandular inclusions in inguinal hernia sacs: 

morphologic and immunohistochemical distinction from epididymis and vas 

deferens.  Am J Surg Pathol. 2003;27:469-476 

61. Steigman CK, Sotelo-Avila C, Weber TR. The incidence of spermatic cord in inguinal  

hernia sacs from male children. Am J Surg Pathol. 1999;23:880-885 

PMID: 10435556 

62. Gill B,  Favale  D,  Kogan SJ,  Bennett E,  Reda E, Levitt SB. Significance of accessory 

ductal structures in hernia sacs. J Urol. 1993;148(2):697-698. 

doi. org/10.1016/S0022-5347(17)36697-1 

63. Damle S, Cothren CC, Moore EE, Kim FJ. Double trouble: Duplication of vas deferens 

encountered due to inguinal hernia repair. J Am Coll Surg. 2005;201:141. 

doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2004.12.031  

64. Yaman O, Soygur T, Zumrutbas AE, Resorlu B. Results of microsurgical subinguinal 

varicocelectomy in children and adolescents. Urology 2006;68(2):410-412 

65. Schiff J, Kelly C, Goldstein M, Schlegel P, Poppas D. Managing varicoceles in 

children: results with microsurgical varicocelectomy. BJU Int. 2005;95(3):399-402 

66. Schultheiss D, Denil J. History of the microscope and development of microsurgery: 

a revolution for reproductive tract summary. Andrologia 2002;34(4):234-241 

67. Khodari M, Ouzzane A, Marcelli F, Yakoubi R, Mitchell V, Zerbib P, Rigot JM.  

Azoospermia and a history of inguinal hernia repair in adult. Prog Urol. 

2015;25:692-697. doi: 10.1016/j.pururol.2015.06.008 

 



93 

 

68. Valenti G,  Baldassarre E. Vasal obstruction after hernioplasty: the importance of 

surgical strategy in preventing azoospermia. Ann Surg. 2006;244:160 

69. Witkowski P, Trabucco EE.  Is there an increased risk of the vas deferens occlusion 

after mesh inguinal hernioplasty and what can we do about it? Ann Surg. 

2007;245:153-154 

70. Deane LA, Suding PN, Lekawa ME, Narula N, McDougall EM. Sperm granuloma of 

the inguinal vas deferens mimicking recurrent incarcerated inguinal hernia. Urology  

2007;69:1209.e1-3. doi: 10.1016/j.urology.2007.03.046 

71. Valenti G, Baldassarre E, Torino G. Vas deferens obstruction due to fibrosis after 

plug hernioplasty. Am Surg. 2006;72:137-138 

72. Zaidi MT, Khan AA. Effects of longstanding inguinal hernia on the microstructure of 

testis and spermatic tract system. Biomedical Research-India 2011; 22: 183-186  

73. Sahu D, Swain S, Wani M, Reddy PK. Amyand´s hernia: Our experience in the 

laparoscopic era. J Min AcSurg. 2015;11(2):151-153 

74. Aasvang EK, Kehlet  H. Postherniotomy dysejaculation: successful treatment with 

mesh removal and nerve transection. Hernia 2008;12:645-647. 

doi. 10.1007/s10029-008-0373-1. Epub 2008 Apr 25 

75. Cohen JJ, Houig SC.  Ejaculatory pain after herniorrhaphy: Diagnostic testing and 

treatment of vasal obstruction with vasectomy. J Sex Med. 2008;5:37. 

76. Inoue K, Higaki Y, Yoshida H. Inguinal hernia of seminal vesicle cyst. Int J Urol. 

2004;11:1039-1040. doi: 10.11111/j.1442-2042.00923.x 

77. Skawran S, Weyhe D, Schmitz B, Belyaev O, Bauer KH. Bilateral endoscopic total 

extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair does not induce obstructive 

azoospermia: data of a retrospective and prospective trial. World J Surg. 

2011;35:1643-1648. doi 10.1007/s00268-011-1072-0 

 



94 

 

78. Stula I, Druzijanic N, Srsen D, Capkun V, Perko Z, Sapunar A, Kraljevic D, Bosnjak N, 

Pogorelic Z. Influence of inguinal hernia mesh repair on testicular flow and sperm 

autoimmunity. Hernia 2012;16:417-424. doi 10.1007/s10029-012-0918-1 

79. Sucullu I, Filiz AI, Sen B, Ozdemir Y, Yucel E, Sinan H, Sen H, Dandin O, Kurt Y, Gulec 

B Ozyurt M. The effects of inguinal hernia repair on testicular function in young 

adults: a prospective randomized study. Hernia 2010;14:165-169. 

doi 10.1007/s10028-009-0589-8 

80. Yamaguchi K, Ishikawa T, Nakano Y, Kondo Y, Shiotani M, Fujisawa M. Rapidly 

progressing, late-onset obstructive azoospermia linked to herniorrhaphy with mesh. 

Fertil Steril. 2008;90:2018e5-7. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.04.062 

81. Kubíček V. Mužská neplodnost je léčitelná, přesto se v ČR téměř neléčí. Lékařské 

listy plus 2014;V:15-16  

82. Mardešic T. Diagnostika a léčba poruch plodnosti. Galen 2013;16-18. ISBN 978-80-

247-4458-2 

83. Manzanos SB, Fernandez AF, Rubio RM, Castellanos FM. Clinical cases about 

secondary sterility caused by obstructive azoospermia with surgical repair 

possibilities  Actas Urologicas Espanolas 2008;32:656-658. 

84. Parkhouse H, Hendry WF. Vasal injuries during childhood and their efect on 

subsequent fertility. Brit J Urol. 1991;67:91-95 

85. Birol S, Bekin A. How to perform an extracorporeal ductus deferens anastomosis 

without conversion to open inguinal hernioplasty in total extraperitoneal 

procedure.  ANZ J Surg. 2014;84:197. doi 10.1111/ans.12451 

86. Flechner L, Smith J, Treseler P, Maa J. Vasal injury during inguinal herniorrhaphy:  

a case report and review of the literature. Perm J. 2014 Fall;18:85-88. 

doi: dx.doi.org/10.7812/TPP/14-073 

 



95 

 

87. Najari BB, Li PS, Mehta A, Green D, Tewari A, Goldstein M. Robotic-assisted 

laparoscopic mobilization of the vas deferens for correction of obstructive 

azoospermia induced by mesh herniorrhaphy. J Urol. 2013;189:E654-E655 

88. Chen XF, Wang HX, Liu, YD, Sun K, Zhou LX, Huang YR, LiZ, Ping P. Clinical features 

and therapeutic strategies of obstructive azoospermia in patients treated by 

bilateral inguinal hernia repair in childhood. Asian J Androl. 2014;16:745-748. 

doi 10.4103/1008-682X.131710 

89. Fischer MA, Grantmyre JE. Comparison of modified one- and two-layer 

microsurgical vasovasostomy. BJU Int. 2000;85:1085-1088 

90. Hopps CV, Goldstein M. Microsurgical reconstruction of iatrogenic injuries to the 

epididymis from hydrocelectomy. J Urol. 2006;176:2077-2080. 

doi 10.1016/j.juro.2006.07.042  

91. Matsuda T. Diagnosis and treatment of post-herniorrhaphy vas deferens 

obstruction. Int J Urol. 2000;7:S35-38 

92. Sheynkin YR, Hendin BN, Schlegel PN, Goldstein M. Microsurgical repair of 

iatrogenic injury to the vas deferens. J Urol. 1998;159:139-141. 

93. Vasilev V. Herniotomy as a cause of male infertility. Khirurgia(Mosk) 1990;8:70-74. 

94. Peng J, Yuan Y, Cui W, Zhang Z, Gao B, Song W and Xin Z. Causes of suspected 

epididymal obstruction in Chinese men. Urology 2012;80:1258-1261. 

doi: 10.1016/j.urology.2012.08.057 

95. Osama K, Shaeer Z, Shaeer KZ, Pelviscrotal vasovasostomy: refining and 

troubleshooting. J Urol. 2005;174:1935-1937.  

doi: 10.1097/01.ju.0000176738.55343.75 

96. Schwarzer JU. The influence of inguinal surgery on the success of a vasectomy 

reversal. Urolog. 2012;8:1099-1103. doi: 10.1007/s00120-012-2951-1 



96 

 

97. Hernandez J, Sabanegh ES. Repeat vasectomy reversal after initial failure:overall 

results and predictors for success. J Urol. 1999;161:1153-1156 

98. Pasqualotto FF, Pasqualotto EB, Agarwal A, Thomas JAJ. Results of microsurgical 

anastomosis in men with seminal tract obstruction due to inguinal herniorrhaphy.  

Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo. 2003;58:305-309 

99. Goldstein M, Tanrikut C. Microsurgical management of male infertility. Natur clin 

pract urol. 2006;3:381-386. doi: 10.1038/ncpuro0524 

100. Sandlow JI, Kolettis PN. Vasovasostomy in the convoluted vas deferens: indications 

and outcomes.  J Urol. 2005;173:540-542. 

doi: 10.1097/01.ju.00000149981.89230.50 

101. Chan PT. The evolution and refinement of vasoepididymostomy techniques. Asian  

J Androl. 2013;15:49-55 

102. Trost L, Parekattil S, Wang J, Hellstrom WJG. Intracorporeal robot-assisted 

microsurgical vasovasostomy for the treatment of bilateral vasal obstruction 

occurring following bilateral inguinal hernia repairs with mesh placement. J Urol. 

2014;191:1120-1125. doi: 10.1016/j.juro.2013.11.107 

103. Hsieh ML, Juany HC, Chen Y, Juany ST, Chany PL.  Loupe assisted vs microsurgical 

technique for modified one-layer vasovasostomy: Is the microsurgery really better? 

BJU int. 2005;94:864-866. doi: 10.1111/j.1464-410X2005.05727.x 

104. Blouchos K, Boulas KA, Tselios DG, Hatzigreorgiadis A, Kirtsis P. Iatrogenic vas 

deferens injury due to inguinal hernia repair. Hell J Surg. 2012;84:356-362 

105. Shandling B, Janik JS. The vulnerability of the vas deferens. J Ped Surg. 1981;16:461-

464 

106. Janik JS, Shandling B. The vulnerability of the vas deferens.II: The case against 

routine bilateral exploration. J Ped Surg. 1982;17:585-588 

 



97 

 

107. Abasiyanik A, Güvenc H, Yavuzer D, Peker O, Konya UI. The effect of iatrogenic vas 

deferens injury on fertility in an experimental rat model. J Ped Surg. 1997;32:1144-

1146 

108. Lee SL, DuBois JJ, Rishi M. Testicular damage after surgical groin exploration for 

elective herniorrhaphy. J Ped Surg. 2000;35:327-330 

109. Maciel LC, Glina S, Palma PCR, Costa NFC, Netto NR. Histopathological alterations of 

the vas deferens in rats exposed to polypropylene mesh. BJU International. 

2007;100:187-190. doi: 10.1111/j.1464-410X.2007.06782x 

110. Dipaola G, Camoglio FS, Chironi C, Giacomello L, Cervellione RM, Cecchetto M, 

Bianchi S. Reconstruction of the vas deferens: an experimental study on the rat. 

Minerva Urol Nefrol. 2001;53:125-128. PMID: 11723436 

111. Schoor RA, Ross L, Niederberger C. Robotic assisted microsurgical vasal 

reconstruction in a model systém. World J Urol. 2003;21:48-49. 

doi: 10.1007/s00345-003-0324-5 

112. Artyukhin AA. Plastic repair of the deferent duct with a silicone tubular prothesis 

under conditions of a chronic  experiment on laboratory animals. Bull of Exper. Biol 

and Medicine. 2007;144:91-95 

113. Vrijhof EJ, De Bruine A, Zwindermann AH, Nijeholt AL, Kooles LH. The use od a newly 

designed nonabsorbable polymeric stent in reconstructing the vas deferens:  

a feasibility study in New Zealand white rabbits. BJU int. 2005;95:1081-1085. 

doi 10.1111/j.1464-410X.2005.0547.x 

114. Vrijhof EJ, De Bruine A, Zwindermann AH, Nijeholt AL, Kooles LH. New 

nonabsorbable stent versus a microsurgical procedure for vasectomy reversal: 

evaliating tissue reactions at the anastomosis in rabbits. Fertil Steril. 2005;84:743-

748. doi 10.1016/j.fertnstert.2005.03.063 

 



98 

 

115. Vrijhof EJ, De Bruine A, August AB, Lycklama N, Koole LH. A polymeric mini-stent to 

faciliate the vasectomy reversal operation. A rabbit model study. Biomaterials 

2004;25:729-734. doi: 10.1016/S0142-9612(03)00569-6 

116. Schmittenbecher P. A novel technique for vas deferens transection repairs. J Ped 

Surg. 2007;42:1311 

 

 


