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ńuch chenper,,,biitl. mo:ić]]l,difficult:, manual bowel śutui
instruments as described in several publications has
confirmed by radiology contrast control using a water
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Chirurgia laparoskopowa jest udziałem ostatnich 10
lat. Obecnie nawet trudne technicznie zabiegi rekon-
strukcyjne stały się domeną laparoskopowej wiscero-
chirurgii (3). Około 7a-80% wszystkich operacji we-
wnątrz jamy brzusznej i miednicznej można wykonać
z clęc nieco większych niż 1 cm (6),przyjmuje się tak-
że, iż nie ma takiej operacji wewnątrzbrzusznej, ktorej
nie wykonano by techniką laparoskopową (7). Laparo-
skopowe szycie jelit należy do zabiegów trudnych tech-
nicznie, wymagaj ących duzego doświadczenia, umie-
jętności i czasu. Ztychwzględow wielu chirurgów ode-
szło od klasycznych metod zespalania tkanek, zastępu-
jąc je nowoczesnym, łatwiejszym w lżyciu, szwem
mechanicznym (5), Rozwinięto techniki staplingu
w większości zabiegów laparoskopowych, jednak ich
wysoka cena narzuca powazne ograniczenia w medy-
cynie weterynaryjnej.

Celem badań było zarówno opfacowanie mętod la-
paroskopowej enterotomli z użyciem endozacisków
w sposób zapewniający szczelną wiscerosyntezę, jak
i próba oceny przydatności w tych zabiegach taniego,
laparo skopowe go ręcznego szycia j elit. Ni ska lnw azy j -
ność tych operacji oraz ich aspekt ekonomiczny miały
na celu wykazanie celowości przedstawionej metody
oraz jej konkurencyjność względem konwencjonalnej
1aparotomii.

Matefiał imetody
Operacje przeprowadzono na 10 świniach rasy wielka biała

polska obojga płci (5 samców i 5 samic), w więku ok. 2 miesię-
cy i masie ciała ok. 30 kg, Przeprowadzono zabiegi ęnterotomii
laparoskopowej metodą tzw. fu ll laparoscopic procedure (FLP),
Na przeprowadzęnię badań uzyskano zgodę Lokalnej Komisji
Etycznej UWM w Olsztynie.

Do operacji uzyto kompletnej kolumny laparoskopowej, skła-
dającej się ze wszystkich niezbędnych urządzeń elektronicz-

nych, umozliwiających przeprow adzanie laparoskopowych ope-
racji enterotomii (Stryker endoscopy Quantunr 4000 Light
Sourcc, Stryker endoscopy, 597 Medical Mdeo Camera, elęk-
tronicznlz insuflator nopa flow l6 L Future 200). Ponadto,
operacyjna sala laparosl<opowa wyposazona została w komplet-
ne instrumentarium endooperacyj ne . Poza nim do każdego za-
biegu przygotowyrvano zestaw narzędzi do chirurgii miękkicj,
stanowiący zabezpieczcni e w przypadku potrzeby przeprowa-
dzenia konwcrsji. Elenent nowości stanowiło mechaniczne
ramię trzymające teleskop - konstrukcji autora, umozliwiaja.ce
trwałe ustalcnie teleskopu iaparoskopowego w do.,volnej płasz-
czyżnie.IJrządzente to niweluje efekt,,drzącej ręki" w czasie
nagrywania zabiegu na taśmie video, a dzięki wieloprzegubo-
rł,ej konstrukcji z powodzeniem zastępuje drugą asystę, co wy-
mierrrie powiększa zakres swobody ruchów przy stole opera-
cyjnym.

Wszystkich pacjentów poddano przedoperacyjnej 1 2-godzin-
nej głodówce oraz wstrzymano podawanie wody na 8 godz.
przed zabiegami, Prem ędykacj ę przepr ow adzono Atropinum
sulfuricum (Poifa) w dawce 0,05 mg/kg ms. oraz azaperonem
w preparacie Stresnil (Janssen Animal Health BVBA) w dawce
4 mglkg m.c. podawanym i.m. Indukcję narkozy przeprowa-
dzano tiobarbituranem (Tiopental-Biochemie) w roztworze
2,5oń,w dawce 10-20 mg/kg m.c., podawanym i ,v.w żyłębrzeż-
ną ucha (12, 13). Następnie, po podaniu chlorku suksameto-
nium (chlorku sukcynylocholiny) w preparacie Chlorsuccillin
(Jelfa), w dawce 0,1 mg/kg m.c., i.v., przy pomocy laryngosko-
pu zw ierzęta intub owano. N arkozę p o dtrzymywano hal otanęm
(Narcotan-Lećiva) w stęzeniu 1-Ij% podawanym na nośniku
z mieszaniny gazów wentylacyjnych, tlenu i podtlenku azotu
w stosunku 2 l do 41. Anestezję wziewnąprzeprowadzano w sys-
temie półzamkniętym o okrężnym przepływie gazów.

U wszystkich zwierzątprzez cały czas znięczulenia oddech
pozostawał samoistny. W cęlu wyparcia anestetykow wzięw-
lych z pęcherzyków płucnych ok. 1 0 min, przed końcem kaz-
dej operacji zamykano dopływ halotanu i podtlenku azotll,przy
zachowanej wentylacji tlenowej. Wybudzanie następowało
w granicach l0-30 min, po skończonej operacji. Operacyjne po-
stępowanie anestetyczne kończyło podanie i,m. środka analge-



L-l - linia pośrodkowa
L-2 - linia pachowa

Ryc. 1. Rozmieszczenie portu optycznego i portów roboczych

tycznego: metamizol (norarninoph enazon), (Biovetalgin-
-Biovet), w dawcę ok. 50 mg/kg m.c., który podawano do
3. dnia po zabiegu.

Czynnością p oprzedzającąprzcptow adzenie wszystkich ope-
racji laparoskopowych było wytworzenie odmy otrzewnowej
oraz instalacja portu optyki, co u wszystkl,ch 20 zwterząt wyko-
nano tym samym sposobem. Zwierzęta układano i wywięy-
wano w pozycji grzbietowej, a pole opcracyjne przygotowywa-
no jak do klasycznego zabiegu laparotomii.

Do instalacji pierwszego pofiu laparoskopowego (8,9) za-
stosowano trokar l2 mm, zaopatrzony w mechanizm osłaniają-
cy ostrze po przebiciu powłok brzusznych. Po uprzednim usu-
nięciu igły Veressa, trokar wprowadzano w tym samym miej-
scu ruchem zygzakowatym, co wykluczało wytworzenie jed-
noosiowego tunelu penetrującego wszystkie warstwy powłok
ścian jamy brzuszne1, a w konsekwencji mozliwości powstania
przepukliny pooperacyjnej
(6). Po usunięciu trokara
wprowadzano poprzęz
jego tuleję do wnętrza
jamy brzusznej teleskop
opty czny. Od tego momen-
tu instalacja pozostałych
portów odbywała się pod
kontrolą monitorową.
O wyborze miejsc instala-
cj i decydował ro dzaj prze-
prowadzanego zabiegu.
Dla upr oszczęnia orienta-
cji porty ponumerowano,
przy czym nr 1, otrzymał
port znajdujący się najbli-
żej pępka byl to także
port zainstalowany jako
p|ęrwszy.

Wykonano enterotomię
laparoskopową w połącze-
niu z szyciem ściany jelit
wewnątrz jamy brzusznej.
Rozmteszczenie portów
roboczych i optycznego
ilustruje ryc. l. Ostatecznie
port nr 3 ustalano portem
optycznym 1 montoWano
przy nim, opisane wcześ-
nlęJ, ramlę tfzyrnaJące te-
leskop. Porly 1 i 2 ustala-
no portami operacyjnymi.

Następnie do porlu nr 1 wprowadzano grasper laparoskopowy,
a do nr 2 - zacisk jelitowy zahaczony na prowadnicy.

Po 1 aparo skopowym z1 okalizowaniu odcinka j e Iita przezna-
czonego do enterotomii ustawiano ramię trzymające teleskop
w stałej pozycji iblokowano je tak, aby przezcały czas trwania
zabiegu utrzymyłvało pole operac}jne w centnjm obrazu. Na-
stępnie odszukany odcinek jelita ujmowano grasperem typu
Kelly i wprowadzano pomiędzy rozwartę szczęki endozacisku
jelitowego firmy Storz - Cuschięri Endoscopic Clamps, nale-
żącego do specjalistycznego instrumentarium endooperacyjne-
go (ryc. 2). Prawidłowo założony zacisk powinien przebiegac
prostopadle do osi długiej 1elita oraz obejmowaó je na całym
jego przekroju. Opisaną procedurę powtarzano w taki sposób,
aby pomiędzy dwoma endozaciskami zawarty był ok. l0 cm
odcinekjelita. Tym razem do poftu nr 1 wprowadzano zacisk
z prowadnicą, a do portu nr 2 grasper jelitowy,

Kolejną czynnością było podwieszenie endozacisków do
ścian jamy brzusznej w celu wyeksponowania pola operacyj-
nego (ryc. 3). Punkty podwieszeń wybrano tak, aby przecho-
dząceprzeznie nici ustalające naciągały przymocowanę do nich
zaciski, odpowiednio do przodu i do tyfu od ich pierwotnej 1o-

kalizacji. Opisane punkty znajdowały się w linii strzałkowej,
oddalonej o 10 do l5 cm od linii pośrodkowej, po stronie prze-
ciwnej poftu nr 3 i były oddalonę od siebie o ok. 30 cm. Na tak
wyeksponowanym, przebiegaj ącym w płaszczy źnie strzałkowej
jelicie, wykonywano przy pomocy grasperów typu Kel|y i en-
donozyczek podłuzne, prze cho dząc e pr zez w szy slkie warstwy
cięcie, długości 3-4 cm, Enterotomię u wszystkich zwierzątwy-
konywano na brzegu przeciwkrezkowym jelita (ryc. a). Po wy-
płukaniu pola operacyjnego z zastosowaniem aquapuratora
M.LS,S. IS-1 Pump System z podwójnym kompletem silikono-

Ryc. 3. Podwieszanie endozacisku do ścianv
jamy brzusznej

Ryc. 4. Enterotomia na brzegu przeciwkrezko-
wym jelita

Ryc. 5. Szycie jelita przy pomocy zestawu wg
Szabo-Berci (kleszczyki asystujące typu Fla-
mingo-Jaw i imadło z zamkiem Ępu Parrot-Jaw)

Ryc. 2. Zakladanie endozacisków na j elito czcze
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wych przewodów wprowadzano ptzęz port nr 2 do wnętrza
jamy otrzewnej, resorbowalny, monofilamentowy materiał
§zęwny o nominale 4/0 Biosyn (USSC). Materiał ten uzbro-
jony jest w atraumatyczną półokrągłą igłę, którą przed wpro-
wadzeniem do wnętrza jamy brzusznej modelowano na kształt
igły typu sky-needle. Następnie poprzęz porty 1 i 2 wprowa-
dzano endoinstrumenty do szycia typu Szabo-Bęrci, odpowied-
nio: kleszczyki asystujące typu Flamingo-Jaw oraz imadło z za-
ciskiem typu Parrot-Jaw. Na ranę jelita zakładano jednowar-
stwowy, wwijający szew ciągĘ Mikulicza (ryc. 5).Końce nici
przycinano noży czkami wprowadzonymt poprzez port nr 2, a na-
Stępile usuwano na Zęwl7ątrz.

Po finalnym przepłukaniu i odessaniu pola operacyjnego
zwalniano i usuwano lejce podtrzymujące endozaciski. Następ-
nie, po uchwyceniu haczykiem prowadnicy uszek endozaciskóq
otwi eran o j e i usuwano na zęwnątr z. Zabi e g kończyła de sufl a-
cjaoraz usunięcie tulei portów operacyjnych i optycznego, Rany
po trokarach zamykano poj edynczymi szwam i nrateracowymi,
zakładanymi w dwóch warstwach, zgodnie z kanonami chirur-
gii klasycznej.

Po upływie 2 dni po zabiegach zwierzęta poddano kontras-
towej kontroli radiologicznej przy uzyciu wodnego roztworu
siarczanu baru, w celu potwierdzenia szczelności połączeń ścian
przewodu pokarmowego. Papkę barytową w ilości 3-5 ml/kg
m.c. podawano doustnie 20 mI strzykawką a następnie po upły-
wie ]20 i 180 minut wykonywano ręntgenogramy kontrolne.
Zdjęcia rtg wykonywano w projekcji bocznej prawo-1ewostron-
nej oraz dodatkowo w projekcji strzałkowej brzuszno-grzbieto-
wej, o paramętrach32 mAs i 57 kV.

Po upĘwie 4 tygodni od operacji u losowo wybranych 5 zwie-
rząt, wykonano badanie histopatologiczne w celu ocenyjakoś-
ci blizny ścian przewodu pokarmowego. Pobrane pośmierlnie
wycinki miejsc zespoleń przewodu pokarmowego zatapiano
w bloczki parafinowe, a uzyskane skrawki mikrotomowe gru-
bości ok, 1 pm barwiono hernatoksyliną i ęozyflą.

Wyniki iomówienie
Prowadzona przęz okres 4 tygodni obserwacja 10

świń pozwoliła stwierdzić, żę u zadnej z nich nie wy-
stąpiły komplikacj e związane z przeptowadzoną ope-
racj ą. Wszy stki e zwierz ęta r ozp o czy nały norrnalne p o -

bieranie pokarmu po 48 godz. od zabiegu. Nie zaobser-
wowano zabvr zęh b ehawioralnych i klinicznych zw ia;
zanych z przebytąnarkozą i osłabieniem pooperacyj-
nym. Zastąpienie długich linii cięć powłok brzusznych,
wykonywanych podczas klasycznej laparotomii, punk-
towymi nakłuciami trokarów, znacznie zredukowało
zaczerwlęnienia i obrzęki przyranne, związane zlokal-
nymi stanami zapalnymi skóry i podskórza. Okresowe
badania kliniczne niewykazały ogólnych objawów cho-
robowych. Temperafura wewnętrzna ciała, tętno i licz-
ba oddęchów mieściły się w granicach norm fizjolo-
gicznych. Ptzez caĘ okres obserwacji pacjentów nie
zanotowano zaburzęit w pobieraniu pokarmu.

Przeprowadzone po upĘłvie 2 dni od zabiegów kon-
trolne, kontrastowe badania radiologicznę przy użyciu
wodnego roztworu siarczanu baru nie y,ykazały żad-
nych wycieków spowodowanych ewentualnymi nie-
szczelnościami połączeń ścian żołądka i jelit. Podany
doustnie barytbezprzeszkod i w normalnym czasie pa-
sażował przez kolejne odcinki przewodu pokatmowe-

go, potwierdzając ftzjologiczny tonus i perystaltykę je-
lit. Wykonane w projekcjach strzałkowej, brzlszno-
-grzbietowej i bocznej, prawo-lewostronnej radiogra-
my nie wykazały równiez zalegantabarytu, co potwier-
dzlło brak występowania atonii mięśniowki przewodu
pokarmowego.

Przeprowadzone badania histopatolo giczne wykazaĘ
znacznąregenerację wszystkich 4 warstw przewodu po-
karmowego, z zachowaniem ich laminarnej struktury.
Błona śluzowa i podśluzowa wykazywały daleko idącą
re generacj ę, Z nieznacznie zaakc entowanym i, mi ej s c o -

wymi spadkami grubości. Wyrażnie widoczne fałdy
okręzne cechowały słabo wyks ztałcone, pokrywaj ące
je kosmki jelitowe. W okolicach blaszki właściwej błony
śluzowej wykazano takze obecnośc zregenerowanych
gruczołów j elitowych. Zanotow ano powiększenie po-
wierzchownych grudek chłonnych samotnych, które
r o zpy chaj ąc gruc z oły j e 1 itow e, p enetrował y pt ze z b 1 as z -

kę mięśniową błony śluzowej, az do błony podśluzo-
wej. Wykazano obecność niewielkiej liczby komórek
pIazmaĘ cznych, makro fagów, l i mfo cytów, fibrob las -

tów, a także komórek eozynofilnych. W błonie mięś-
niowej stwierdzono typowy dla jelit cienkich dwuwar-
stwowy układ mięśni gładkich, będący wyTazem za-
awansowanych procesów naprawy (ryc. 6).

Najczęściej stosowana w laparoskopii pozycja Tren-
delenburga przy zachowanym oddechu własnym pa-
cj enta w połączeniu z odmą otrzewnową (PnP) niezbęd-
n ą w zabie gach l ap aro skop owych powoduj e zmniej sze -

nie pojemności oddechowej płuc (11), a w konsekwen-
cji pogorszenie warunków krązenia i respiracjl.Pozy-
cja Trendelenburga powoduje również wzrost ciśnie-
nia śródbrzusznego, mogącego spowodować spadek
ciśnienia tętniczego poprzez ucisk na żyłęczczątylną
i utrudniony powrót krwi zylnej do prawego serca. Taka
sytuacja moze stać sięprzyczyną hipoksji zastoinowej.
obrzęku mozgu i odwarstwienia siatkówki (11). W prze-
prowadzonych operacjach odpowiednią ekspozycję
nat ządow wewnętrznych uzyskiwan o popr zez usta|e -

Ryc.6. Typowa
mięśni gładkich

dwuwarstwowa struktura
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nie ich układem nici ustalających, a nie odpowiednim
nachyleniem ciała. W efekcie zachowanej w czasie ca-
łego zabiegu poziomej pozycji grzbietowej pacjenta
niwelowano opisane negatywne skutki PnĘ znieczule-
nia i ułozenia pacjenta na stole operacyjnym.

Ko lej nym usprawnieniem było skonstruow ane pr zez
autora ramię trzymajage teleskop. Urządzenie to zopry-
malizowało pod względem jakości obrazu nagrywany
na taśmię vidęo przebieg operacji orazumożliwiło re-
dukcję dodatkowej asysty. Zastosowanie u zwierząt
endozaciskow jelitowych, Cuschieri Endoscopic
Clamps (Storz), nie było dotąd opisane w jakimkolwiek
opracowaniu. Instrumenty te w istocie działania są ana-
logiem klasycznych zacisków jelitowych, jednak ich
konstrukcja oraz sposób zakładanla istotnie odbiegają
od r ozw iązań chirurgii konwencj onalnej . Ich dw uczęś-
ciowa budowa, sprowadzająca się do oddzielenia częś-
ci roboczej od uchwytu i prowadzenia,przyczyniła się
do zn ac zn e j m ini atlry zac j i ur zalzeni a. Ro zw i ąz an i e t o
urn oz1 iwia równiez usunięc ie uchwytu prowadza.cego
i zwolnienie tym samym portu operacyjnego dla wpro-
wadzenia kolejnych endoinstrumentów, przy równo-
czesnym pozostawieniu zarnkniętego na jelicie zacisku,
Instrument moze współpracować z portem o średnicy
5 tnm, co nadaje mu charakter uniwersalny. Dodatko-
wą istotną zaletą instrumentu jest jego mimośrodowe
zamykanie, minimalizuj ące efekt miażdżenia tkanek.
Dzięki specjalnej dźwigni szczękl urządzenia otwiera-
ją się i zamykająrównolegle, co zapewnia jednakowy
i rownomierny rozkład slł wzdłuż całego przebiegu
części chwytnej instrumentu. Nie występuje tu efekt
,,nozycowy", charakterystyczny dla większości używa-
nych w chirurgii instrumentów.

Powszechnie stosowane w chirurgii 1aparoskopowej,
mechaniczne szycie jelit (1-5, J, 14, l5) praktycznie
wyklucza możliwość zespolenia jelita po enterotornii
bez zrnniejszenia jego światła. Dlatego w niniejszych
badaniach zostało ono poszerzone o nieporównanie tań-
szy i zarazem trudniejszy w wykonaniu, szew ręczny.
Zespalanie tą metodą wykonywane pod kontrolą dwu-
wymiarowej ptzestr zeni obr azu monitorow e go or az
brak mozliwości dotykowego czucia tkanek moze na-
sffęczac pewne trudności ( 1 5). Wym aga zatem odpo-
wiedniego przygotowania i treningu na specjalnieprze-
znaczonych do tego celu przyrządach ćwiczebnych
(,,trainerach"). Stosowanę przez większość autorów
laparoskopowe szycie uzbrojone w atraumatyczną
igłę typu sky-needle, lub spoon-needle (5, 14), zostało
zastąpione zwykłym, monofi lamentowym, resorbuj ą-
cym szyciem jelitowym o nomina7ę 4-0, typu Biosyn
(USSC), z igłąY2,20 mm o stozkowym ostrzu.

Igły typu sky-needle lub spoon-needle są znacznie
bardziej wskazane w połączeniu z technikami endoope-
racyjnymi nlżklasyczne igły i nici stosowane w chirur-
gii miękkiej, jednak ich cena jest niewspółmiernie wy-
soka w porównaniu z szyciem klasycznym. Używane
przęz altoTa szycie, po uprzednim, ręcznym wymode-
lowaniu kształtu igły do potrzeb chirurgii laparosko-

951

powej, okazało się w pełni satysfakcjonującym rozwią-
zaniem alternatywnym. Zastosowanie zalecanego przez
większość autorów jednowarstwowego szyclajelit (4,
5, l0, 16, I7) zapewniło wystarczającą wytrzymałośc
i szczelność zespalanych tkanek. Opisywane w nielicz-
rrych doniesieniach laparoskopowe, ręczne szycie jelit,
przy pomocy endoinstrumęntów (I4,16), zostało zmo-
dyfikowane przez autora przęz zastosowanie ciągłego,
wwijającego szwu Mikulicza. Zespolenie tą metodą
okazało się w pełni wystarczające, co zostało udowod-
nione próbą szczelności z zastosowaniem papki bary-
towej. Wykonane radiogramy nle wykazały obecności
jakichkolwiek wycieków roztworu siarczanu baru, co
uznano za p otwierd zenie szczelno ś c i p oł ączeń.

B adani em hi stopatol o gicznym pobranych pośmier1-
nie wycinków miejsc zespoleń przewodu pokarmowe-
go, pTzeprowadzonym w celu oceny jakości blizny ścian
przewodu pokarmowego, stwierdzono powiększenie
powierzchownych grudek chłonnych samotnych, będą-
cy ch o dpow ie dzią i mmuno l o g iczną na pro c e s zap alny
zaistntały w okresie gojenia się rany. Obecność nie-
wielkiej liczby komórek plazmaty cznych, makrofa-
gów, limfocytow orazkomorek eozynofilnych była śla-
dem zejścia opisanego procesu zapalnego. Obecnośc
fibroblastów w nacieku zapalnymśwtadczyła o trwaja.-
cych mechanizmach przebudowy j elita or az wytw arza-
niu się blizny w miejscu ziarniniaków zapalnych.Znacz-
na ręgeneracja błony śluzowej i podśluzowej z zacho-
waną strukturą gruczołów j elitowych oraz fałdow okręż-
nych świadczyła o prawidłowo zakończonych proce-
sach naprawy.
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