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1 Souhrn 

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

Various surgical techniques for the repair of injured vas deferens in rat 

experiment 

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. 
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. = 3. using non-absorbable 
sewing material, 5. = 2. combine with intraluminally situated absorbable sewing fibre fixed 
externally,6. = 5. combine with intraluminally situated non-absorbable sewing fibre fixed 
externally, 7. = 5. 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 opposite inguinal canal were resected and examined at the same time. They 
were used as a control group.  
Results: 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 success rate of healing in the qualitative analysis of patency of VD 
was 100% in subgroup number 1. The best result in subgroups with transection of VD was 
achieved in group 3 - the index was 90% (p = 0.0396). The best patency of VD in the 
quantitative comparison were achieved in group number 3 (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 - 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 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 intraluminally 
lead fibre of absorbable sewing fibre knotted externally using operating loupe and fine surgical 
instruments. 
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3 Úvod do problematiky 

Operace tříselných kýl patří k nejčastějším chirurgickým výkonům prováděným v dospělé 
i dětské chirurgii. Nevyhýbá se všem věkovým skupinám a tak jsou velmi časté 
 i u novorozenců a kojenců. Vzhledem k anatomickým poměrům a velikostem orgánů 
procházejících tříselným kanálem je riziko poškození těchto struktur u nejmenších pacientů 
nejvyšší. Nejčastějšími komplikacemi přicházejícími po operacích tříselných kýl 
 u novorozenců, zejména s hmotností menší než 5 kilogramů, jsou atrofie varlete v 2,7 %  
a recidiva tříselné kýly v 2,3 % (Ref 1). Operace tříselné kýly ve fázi uskřinutí, nebo brzy po taxi 
uskřinuté tříselné kýly riziko poškození struktur v tříselném kanálu a varlete ještě zvyšuje2. 
Prematurita operovaného dítěte je dalším faktorem zvyšujícím riziko následných komplikací3. 
Operace tříselné kýly u dětí je nejčastějším původcem iatrogenního poškození chámovodu4.  

 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 popisují5,6. Nicméně druhou možností je nevratné poškození 
chámovodu při operaci tříselné kýly7. 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  
však nebylo paušální histologické vyšetřování resekovaných kýlních vaků celosvětově 
zavedeno8,9,10.  

Incidence mužské neplodnosti po operacích tříselných kýl v dětském věku je vyšší než 
v obecné populaci a je popisována v 0,8–2 % (Ref. 2). 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 popsány11,12,13. 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. 14). Nicméně i zde 
jsou popisovány situace vedoucí k poškození chámovodů v souvislosti s užitím těchto sítěk15. 
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. Zkušenosti a úspěšnost mikrochirurgických výkonů 
prováděných na chámovodech dětských pacientů navíc nebyly dosud publikovány16,17. 
Mikrochirurgie není metodou běžně dostupnou na standardních pracovištích dětské chirurgie, 
 a to jak z hlediska vybavení přístroji 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.  
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Byly vydány experimentální práce, které se zabývaly poraněním chámovodu a možností 
jeho ošetření u potkanů, králíků a prasat14,18,19,20,21. V těchto experimentech byly použity 
standardní šicí materiály, ale i nové metody a materiály, jako lepidla a stenty20,22. Některé 
přinesly zajímavé výsledky, nicméně nebylo dosud stanoveno jasné doporučení aplikovatelné 
 v běžné klinické praxi23,24. 
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4 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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5 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. 

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 resekátů. Histopatologicky 
byly resekáty následně vyšetřeny ve spolupráci s Fingerlandovým patologickým ústavem 
Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy. 

5.1 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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5.2 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. 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).  

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. 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. 

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. 1). 

 
             Obr. 1: 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. 2). 

 
                 Obr. 2: Schéma spojení konců chámovodu pomocí intraluminálně uloženého 

          vlákna šicího materiálu  
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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. 

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. 3).  

                         
             Obr. 3: 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 
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. 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 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 
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inzulinové jehly) jemným stehem za svalovou vrstvu stěny chámovodu. U skupiny číslo 7 bylo 
vlákno ponecháno bez fixace stehem.  

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 (Obr. 4).  

 

            Obr. 4: Fotoschéma uložení a fixace intraluminálního vlákna vedoucí ke spojení 
                        konců chámovodu (Foto z archivu autora) 
 
  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.  
 

5.3 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.  
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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.  

  Následně byl potkan usmrcen standardním způsobem vysokou dávkou anestetika. 
 
5.3.1 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 pumpa 
– CMA/102, Solna, Sweden) z inzulinové stříkačky aplikován do chámovodu roztok metylenové 
modři rychlostí 2 ml/min. po dobu 10 minut.  

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. 
 
5.3.2 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. 

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 obliteraci chámovodu, nebo rozpadu 
operované oblasti chámovodu).  
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6 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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7 Výsledky 

7.1 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. 

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 
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7.2 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.  

 

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“ 
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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). 

 

                             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. 16) a graf 2. 
 

                      

                         Graf 2: Porovnání průtoků v jednotlivých experimentálních skupinách 
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7.3Morfologické – 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, s dilatací lumen chámovodu se stázou semenné 
tekutiny, s tvorbou pseudocyst se semennou tekutinou. Nejhorším nálezem byl úplný rozpad 
chámovodu či kompletní obliterace lumen chámovodu. 

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 graf 3.  

   

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6 7

Skórování morfologických změn v porovnání
s kontrolou

Skórování morfologických změn    
v porovnání  s kontrolou

Sk i

Skupina

S
u
ma
  
b
o
dů

 

            Graf 3: Skórování morfologických změn resekovaných chámovodů v jednotlivých                            
                          skupinách potkanů  

Jedno zvíře zemřelo v průběhu pooperačního období bez jasné patologické příčiny, ale 
jistě nesouvisející s operačním výkonem. 
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8 Diskuze 

8.1 Operace tříselných kýl u dětí a jejich komplikace 

Operace tříselných kýl patří k nejčastějším operačním výkonům prováděným na 
pracovištích dětské chirurgie na celém světě. 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. 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 diagnózy4,25. Vzhledem 
k anatomickým poměrům a velikostem orgánů procházejících tříselným kanálem je riziko 
ischemického nebo i mechanického poškození strukturu nejmenších pacientů nejvyšší. Separace 
chámovodu a spermatických cév od kýlního vaku je výkonem, který vyžaduje velmi jemný  
a šetrný postup s jednoznačným vyloučením komprese chámovodu chirurgickým 
nástrojem26,27,28,29.  

Nejčastějšími komplikacemi přicházejícími po operacích tříselných kýl u novorozenců 
 a kojenců je pooperační atrofie varlete a recidiva tříselné kýly. Nízká hmotnost při operaci toto 
riziko zvyšuje. U chlapců s hmotností do 5 kilogramů je riziko atrofie varlete téměř 3%  
a recidiva tříselné kýly mírně přesahuje 2 % (Ref. 1). Dalším faktorem zvyšujícím riziko 
následných komplikací je nezralost dítěte při porodu3,30. Byly publikovány práce doporučující 
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 zvyšuje2. 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, nicméně dosahuje 0,1-1,7 % (Ref. 2,31) Dle 
Ridgwaye32 je 27,8 % neplodností u mužů dáno neprůchodností chámovodu. Jeho poranění při 
operaci tříselné kýly je tak jednou z nejčastějších příčin vzniku tohoto problému.  

8.2 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 dětí33. Postupně vzniklo několik multicentrických prací, které 
prokázaly téměř 2% nález chámovodů na resekovaných kýlních vacích7,9. 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. Tyto embryonální 
zbytky Müllerových vývodů jsou menších rozměrů než regulérní chámovod spojující nadvarle 
s uretrou. Edwina5 ve své studii hodnotil 599 resekovaných kýlních vaků. V 1,5 % případů byly 
 v resekátu zachyceny struktury chámovodu. Nicméně jen 0,33 % z nich mělo kompletní 
histologickou stavbu chámovodu a odpovídající velikost. 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 zavedeno8,9,10.  
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8.3 Léčba poranění chámovodů 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. 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 doporučení17,34. 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. 

8.4 Tříselné kýly u dospělých  

Tříselné kýly a jejich plastiky se nevyhýbají ani dospělým mužům. Jedná se většinou 
 o kýly vznikající na principu ochablého vaziva v oblasti tříselného kanálu Z toho 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. Byla publikována řada prací, které poranění chámovodu při těchto operacích 
potvrzují14,15. 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 operaci35,36. 

8.5 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. 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 jako například obstrukce semenných cest. Kubíček37 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 %.  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. 
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8.6 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 
chámovodu. Ductus deferens je orgán, jehož největší část je tvořena podélnou a příčně 
uloženou hladkou svalovinou. 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 mm1. Léčebné chirurgické výkony, které mají za úkol obnovit průchodnost chámovodu, 
jsou tedy prováděny na velmi malém orgánu.  

Proto také je většina operačních výkonů pro obliteraci chámovodu prováděna 
 u dospělých mužů a 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 dobré a popisují úspěšnost mikrochirurgické anastomózy 
chámovodu mezi 60-85 %. (Ref. 16,38,39,40). Nicméně tato vysoká úspěšnost je dána jednak 
jasně známou anamnézou obstrukce chámovodu, včasností operace a dostupností 
mikrochirurgického výkonu. Malé rozměry chámovodu vedly k myšlence, zda nebude větší 
úspěšnost při provádění anastomóz nikoliv chámovodu s chámovodem, ale chámovodu  
s nadvarletem a jeho kanálky. Goldstein41 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. Sandlow42 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.  

8.7 Zhmoždění chámovodů 

Chámovod 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 0,1–1,7 % všech operací tříselných kýl. Z výše uvedených dat 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 řada studií. Závěry těchto 
experimentů byly podobné. Komprese chámovodu prstem po dobu 2-3 sekund nevedla  
k obliteraci lumen chámovodu a nebyly patrné ani výraznější zánětlivé změny při histologickém 
vyšetření. Klamp chámovodu cévní svorkou „buldog“ po stejnou dobu byl následován jen 
zánětlivými změnami, ale k obliteraci lumen nedošlo. Komprese Adsonovou pinzetou již měla 
za následek obliteraci lumen chámovodu ve 30 % případů a při použití klampu moskitem na 
 2–3 sekundy byla obliterace lumen chámovodu přítomná ve 100 % (Ref. 43,44). Výsledky 
těchto studií potvrzují relativně velkou zranitelnost chámovodu. 

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 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 
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zvolena modelová situace komprese chámovodu peanem 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, tedy vyšetření funkční. 
Výsledky našeho výzkumu jsou částečně překvapivé. Na rozdíl od výše citovaných prací 
dvousekundové stisknutí chámovodu peanem 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. 

8.8 Ošetření přetnutého chámovodu v experimentu 

V předchozích oddílech své práce jsem se zabýval plánovanými mikrochirurgickými 
výkony a situacemi, které jsou dopředu známy. Co ale 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. Úspěšnost těchto 
operačních výkonů byla kolem 80 % (Ref. 20, 23). Dipaola45 ve své práci rozšířil myšlenku 
mikrochirurgického výkonu – anastomózy prováděné materiálem Nylon 10/0 a doplnil ji 
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 %. Jiným směrem se ubírají vědecké práce, které jako anastomozující materiál 
 v oblasti chámovodu používají stent. Výsledky nebyly uspokojivé, vedly v 85 % 
k spermatogranulomům, přerůstání duktálního epitelu na protézu a obliteraci chámovodu46,47. 
Jako nejzajímavější práce, s ohledem na jednoduchost provedení, se pak zdá práce Ozena21.  
V této publikaci byla poprvé popsána možnost spojení konců chámovodu bez nutnosti 
anastomózy, jen s přiblížením konců chámovodu pomocí intraluminálně uloženého vlákna 
šicího materiálu. 

Tato práce se tak stala základem pro náš experiment. Rozpracovali jsme tuto metodiku 
 a porovnali ji s jednovrstevnou ručně šitou anastomózou za pomoci zvětšení operačního pole 
lupovými brýlemi. Podařilo se nám potvrdit, že samotné přiblížení konců chámovodu k sobě 



23 

 

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 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.  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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

9 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 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.  



26 

 

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. 
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