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Dążenie do pełnego i dokładnego diagnozowanie
rozmaitych schorzeń w jamie brzusznej oraz gwahow-
ny rozwój myśli technicznej i rosnące zapotrzebowa-
nie rynku medycznego, owocują powstawaniem co-
raz doskonalszych technik badawczych. Wymagania
współczesnej diagnostyki dawno wyszły poza ramy
klasycznej rentgenografii i ultrasonograiri. Często zda-
rza się, że rozpoznanie oparte na tych metodach jest
wątpliwe i wskazuje na koniecznośó wykonania lapa-
rotomii diagnostycznej. Zastęplje jącoraz częściej la-
paroskopia, jako nowa, nieporównanie mniej inwazyj-
na i w pełni komplementarna metoda obrazowania
wnętrza jamy otrzewnowej,

Początki laparoskopii sięgające 1901 r., oscylowaĘ
całkowicie w sferze diagnosĘkt. Z czasem wzrastaŁa
ilo śc portów op eracyj ny ch, po szer zaj ąc chirurg om za-
kres działania. Opracowano techniki biopsji laparos-
kopowych, stanowiących konkurencj ę dla klasycznych
biop sj i pr zezskómych. Do skonalono metody hemo sta-
zy, wprowa dzaląc elektrokoagulacj ę, termokoagulacj ę
laserową klipsowanie oTaz staplery. W 1987 r. doko-
nano pierwszej laparoskopowej cholecystektomii (7,
10, 18). W chwili obecnej, laparoskopowe operacje
przepuklin (7, 10), appendektomie (7, 10, 18), fundo-
plikacje, gastropexie (7,I0,13, 19), a nawet skompli-
kowane zabiegi resekcji i zespoleń jelitowych zuży-
ciem staplerów (1, 5,7,I3), staĘ się codziennąrutyną
w chirurgii laparoskopowej.

Laparo skop ta stńa się b ardzo pomocną meto dą diag-
nosĘki nowotworów wątroby, śledziony, nerki, trzustki
i jelit (8, 9,12). Umożliwia pobranie materiału do ba-

dania histopatologicznego lub aspirację płnu do ba-
dania clologicznego (16). Jest metodą pozwalającą
na diagnozowanie poszczęgolnych narządów we-
wnętrznych, nawet w bardzo zĘm stante klinicznym
(np. wstrząs po wypadku drogowym), umożliwiając
obrani e naj właś c iw s zej dro gi ter ap euty c znej . U p acj en-
tów wymagających dokonania konwersji, metoda ta
pomvala na wybór najodpowiedniejszego rodzaju cię-
cia pod kątem rozpoznanej endoskopowo przyczyny
,,ostrego brzucha" ( 1 0). Zastosowanie minilaparoto-
mlt oraz morcellatorów umożliwiło laparoskopową
splenektomię (4, 1 I), orazusuwanie innych duzych na-
rządow i tkanek.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie
podstawowych mozliwo ści j akie stw ar za diagno sĘka
laparoskopowa, j edna z najnowoc ześniejszy ch tech-
nik obrazowania.

0pis metody

Przęd zabiegiem psy należy poddać 24 godzinnej
diecie głodowej oraz wstrzymać podawanie wody na
6 go dzin pr ze d znię cztllentem. W s zys tki ch p acj entów
przed zabiegiem naleĘ cewnikowac. Różni autorzy
postuĘą odmienne modele zntecz;tllęń do zabiegów
laparoskopowych. Tu przedstawiono kilka z nich.

1, Premedykacj a: atropina w dawce 0,05 mg/kg m. c.,
diazepam w dawce 0,2 mglkg m.c. Indukcjanarkozy:
kombinacja ksylazyny w dawce 2 mglkgm.c., zketa-
minąw dawce 5-10 mgikg m.c.

2. Premedykacja: atropina 0,04 mg/kg m.c., aceĘ-
lopromazyna 0,1 mglkg m.c. Indukcja narkozy: tio-
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pental 10-25 mglkg ffi,c., t.v. oraz podtrzymanie znie-
czlllenia: halotan w stężeniu 1,5% (15).

3. Premedykacja: atropina 0,04 mglkg m.c., i.m.,
acetylopromazyna0,04 mg/kg m.c., i.m, Indukcja nar-
koz!: ti,opental 15 mg^(g m.c., i.v. oraz podtrąmanie
zniecztlęnia: mieszanina halotarłu z tlenem, w syste-
mie półzamkniętym (1 9).

4, Premedykacj a: atropina 0,05 mg/kg m. c., s. c., dia-
zepaml,Zmgkgm.c., s.c., buprenorfina 10 pglkg m.c.
Indukcja narkozy: ketamina oraz podtrzymanie znie-
czulenia,. mieszanina tlenku azotu z tlenem i isoflura-
nem (14).

5. Premedykacja: atropina (Polfa) 0,04 mg/kg m.c.,
medetomidyna (Domitor) 40 p,glkg m.c., i.m. Induk-
cjanarkozy: Tiopental (Biochemie Vienna) 8-10 mg/
kg m,c., I.m. orazpodtrzymanie zniecnllenia: miesza-
nina tlenu z izofluranem (2),

6. Premedykacja: atropina 0,02 mglkg m.c., i.m.,
medetomidyna 10 pglkg m.c., i.m, Indukcja narkozy:
propofol 2,2 mgkgm.c., i.v. orazpodtrzymanię znie-
Ćzttlenta: mieszanina halotanu z tlenem w systemie
półzamkniętym (3).

Do rutynowego, diagnostyc znegobadania laparosko-
powego, wystarczy znieczulenie trwające 10-20 minut.

Psy należy wygolic w okolicy pępkowej od wyrost-
ka mieczykowatego mostka do spojenia miedniczne-
go, a pole operacyjne przygotować zgodnie zzasada-
mi asep§ki chirurgicznej. Pacjentów układamy i wy-
wiązujemy w pozycji grzbietowej, Igłę Veress'a, słu-
żącądo wytworzenia odmy otrzewnowej (2,6,20), po
nacięciu skóry wprowadzamy w linii pośrodkowej 2
do 3 cm przed pępkiem. Miejsce to predysponowane
jest z uwagi na małe prawdopodobieństwo nakłucia
naczyń powłok brztlsznych. Ponadto w miejscu Ęm
\\ystępuję silne połączenie między otrzewną ścienną
oraz powię zią poprzeczną i b|aszką wewnętrzną po-
chewki mięśnia prostego brzucha, co zabezptecza
przed rozwarstwieniem się powłok jamy brzusznej i
powstaniem odmy podskórnej (7). Igłę prowadzimy
pod kątem 45", tak aby uniknąć uszkodzeni a wlęzadła
Ś i erp owate go (l i g am en tum fa ] c i form e h ep a ti s), b ie gną-
cego z otrzewnej ściennej dolnej ściany jamy brzasz-
nej do powierzchni przeponowej wątroby. W więza-
dle tym znajduje się zobliterowana żyła pępkowa two-
rzącatzvv. więzadło obłe wątroby (Lis. teres hepatis),
przyczepiające się na wątrobie pomiędzy jej płatem
lewym a czworobocznym. Jest to także twór anato-
miczny, który jako jeden z plerwszych podlega obra-
zowaniu w trakcie rutynowego przeglądu j amy otrzew-
nowej. Należy takżę zwtócić uwagę na ewentualne
występowante blizn w linii pośrodkowej, mogących
świadczyć o przebYej w przeszłości laparotomii (np.

ovoriohisterectomii u suk). Niesie to wysokie praw-
dopodobieństwo występowania w tym obszarze zro-
stów otrzewnowych, utrudniaj ących wprow adzęnię
opĘki i manipulowanie wewnątrz jamy otrzewnowej.
Należy wówczas odpowiednio zmienić miejsce wpro-
wadzenia igĘ Veress'a.

reSS'a.

CO, ok. 1 Vmin (7,I6),awielkość ciśnieniawewnątrz-
otrz]ewnowego w granicach od 10 do 15 mmHg, w
zależności od wielkości psa.

Następną czynnościąj est instalacj a portu optyki W
zależnoŚci od średnicy teleskopu, stosujemy tuleje od
5 do I2 mm. Jest to drugi newralgiczny punkt zabte-

t'on1';
azowa-

nia nawet bardzo ograntczonych miejscem struktur i



|, , -

większa jest średnica teleskopu tym większarozdziel-
czość,jasnośó, kontrast i pole widzenia. Na ekranie
monitora owocuje to zwiększeniem głębi ostrości, jas-
nością drugiego planu i zbliżonym do rzeczywistego
obrazemjamy brzusznej. W wielu przrypadkach, wy-
sokiej klasy obraz laparoskopow przęWższaw szczę-
gołach obraz uzyskiwany podczas klasycznej laparo-
tomrr.

Po wykonaniu tzw. balansu bieli, (zawzór moze słu-

Ęćbiała gaza), teleskop wprowadza się do uprzednio
zainstalowanego portu optyki. Często popełnianym
błędem podczas diagnostyki laparoskopowej jest pod-
Łączatte przewodu insuflatora do porfu optyki. Takie
działanie prowadzi do chłodzenia metalowej osłony
teleskopu w zimnych strugach rozprężanego CO, i w
efekcie do kondensacjlpary wodnej na jego końóów-
ce. Na ekranie monitora objawia się to gwahownym
pogorszeniem jakości obraza. Efekt zamglenia moż-
nazmniejszyć podając poptzęztuleję portu opĘki, ok.
2 cmzimnęgo płynu ftzjologicznego. Czynnośó ta ma
na celu zmniejszenie różnicy temperatur pomiędzy
gazem insuflacyjnym a środowiskiem wewnątrzo-
trzewnowym, przez co spowalniamy proces konden-
sacji pary wodnej. Innymi sposobami polepszenia wi-
doczności jest ustalenię nięzależnego od portu opĘki
źrodła insuflacji (np. pozostawienie igĘ Veressa), za-
nurzenie teleskopu w ok. 50o roztworze NaCl, lub
sto s owani e sub st ancj i zap obie gaj ący ch zap ar owaniu
obiekĘwu teleskopu (trw. anti fog solution). Nowo-
c ze sny sprz ęt 1 ap aro skop owy zawi er a ur ządzenta tnv .

termoflatory podające gaz insuflacyjny o temperatu-
rze idenĘcznej do aktualnej temperatury ciała pacjen-
ta. Po wprowadzeniu opĘki możliwa jest instalacja,
pod kontrolą monitora, kolejnych portów roboczych,
sfużących do wprowa dzania odpowiednich manipula-
torów.

0blazowanie natządów wewnęt]znych

Podstawow ązasadądiagnosĘki laparoskopowej j est
dokładne i metodyczne działanie wykluczające pomi-
nięcie jakichkolwiek strŃtur t narządow.

Oglądanie zaczynamy od godziny 12, przeslwając
się w prawo zgodnie z kierunkiem wskazówekzegara
(7),zataczamy pehre koło (360"), aż do punkhrwyjścia.
Większośó narządow jamy otrzewnowej możemy obej-
rzęc po odpowiednim ułożeniu pacj enta. Można to lzy -
skać przez nachylenie stołu, lub ptzez zmianępozycjt
psa na stole poziomym. StrŃtury tnarządy nie dające
się obejrzeć w sposób bezpośredni,można odpowied-
nio eksponować uż;yw ając manipulatorów wkładanych
pTzęz poĄ robocze pod kontroląmonitora.

Laparoskopowe obrazowanie jamy otrzewnowej
pozwala na jednoczesną monitorową kontrolę wzro-
kową narządów wewnętrmy ch pr zez ws zystkich człon-
ków zespołu operacyjnego. Możliwość ta nie istnieje
w przypadku laparotomii konwencjonalnej. Do pew-
nych utrudn ień rw iązanych z op i sywaną meto dą z ali -

czyć można fakt, iż wzrok operującego pada w innym

kierunku, niz skierowane są jego ręce. Także czlcię
dotyku, poptzęz najczęściej długi instrument laparo-
skopowy, jest mocno zntekształcone, co zmntejszaw
pewnym zakresie ilość informacji ptynących z pola
operacyjnego do chirurga (10).

Na godzinie 12, zaczynamy oglądanie od prawego,
boczne go płata wątroby. W obliczu o graniczone go pola
widzenia, wyjątkowo istotne jest odnalezięnię głów-
nych punktów anatomicznych, umożliwiających pra-
widłowąnawigacj ę wewnątrz j amy otrzewnow ej. Prze-
suwając się w prawo widzimy pęcherzyk żółciowy (na

wysokości 8 przestrzeni międzyżebrowej ) wkompo-
nowany pomiędzy prawy przyśrodkowy i czwor obocz-
ny płat wątroby (,yc. 1). Następnie uwidacznia się
wspomniane więzadło sierpowate wątroby, p omiędzy
jej płatem czworobocznym i lewym przyśrodkowym
(ryc.2).Ztego miejsca, w dalszej perspektywie, oglą-
damy przeponę z centralnte usytuowanym środkiem
ścięgnisĘm,przęz który widoczne jest bicie koniusz-
kowe serca oraz peryferyjnie położoną częścią mię-
śniową. Przesuwając się na godzinę I3-I4, widzimy
(u mało i średnio otłlszczonych psow) głowę śledzio-
ny, którą dodatkowo można wyeksponować,, układa-
jąc psa w pozycji Trendelenburga. Należyjednak pa-
miętać, że pozycja ta nie jest fizjologlczna, obntża
pojemnośc oddechową phlc, zaburza wymianę gazo-
wąorazprzyczynia się do wystąpienia hipoksji zasto-
inowej. Pozycjataw połączel7lul z odmą otrzewnową
powoduj e ucisk na zyłę główną doogonow ą(vena cava
caudalis), utrudniając powrót krwi żylnej do prawego
s erca, przęz co naleĘ jąutrzymyw ać możliwie krótko
(16). Cofając teleskop, aby uzyskaó większąperspek-
tywę obrazu widzimy wycisk żołądkowy lewego płata
wątroby, powierzchnię brzuszną żoŁądka oraz jego
Ł,rzywiznę większą i mniejszą (13), Bardzo labilne
rozmiary żołądka mogą znacząco wpływać na anato-
mię topogr aftczną narządow j amy brzusznej . Doko-
nujemy tutakże ogólnej oceny sieci i powierzchni je-
Iit, zwracając uwagę na widok otrzewnej trzewnej,
vrrygląd naczyń krwionośnych krezki jelitowej oraz
występowanie zrostów otrzewnowych.

Na godzinie 15,wyrńnie widoczna śledziona oraz
po przechyleniu stoh,r na stronę lewą uwidacznia się
luźno położona lewa nerka. U suk, bezpośrednio za
tylnym biegunem nerki widoczny jest lewy jajnik, po-
łączony z lewym rogiem macicy.

P rzecho dząc na go dzinę 1 7 : 3 0 uwid acznia się lewy
pierścień pachwinowy wewnętrzny, w którym u sam-
ców vryraźnie widoczny jest przebiegający nasienio-
wódoraztętnica tżyła jądrowa (ryc. 3).W przypadku
wystąpienia wnętrostw a brzlsznego widoczne j est
wystające zkanaŁapachwinowego jądro (15). Gdy ją-
dro utknęło w kanale pachwinowym (wnętrostwo pa-
chwinowe), widoczna jest większa częśc splofu wi-
ciowatego Qllexus pampiniforis), (ryc, 4). Częstąnie-
prawidłowością w Ęm obszarze jest obecność prze-
pukliny pachwinowej.



] 330

Ry,c. 1. Fęcherzvk
rrv przyśrodkowy

żółciou,1,, wkompono\!,any, ptlmiędz}, pra-
i czlvoroboczn1, płat wątrobY

Medycyna Wet. 2002, 58 {5)

Rl-c, 4. \\'nętrostn,o pachlvinorve. Część splotu lricior\atcgo
rr kanale pachrlinorr,3,nr

Ryc. 2. Więzadło sierpolvate rvątroby. pomiędzv jej płatem Rl,c. 5. Pęcherz moczo\yy z rvięzadłem poŚrodkowym pęche-

czrvorobocznym i lewym prą,środkowym rza

Ryc. 3. Lcwy pierścień pachwinorvy welvnętrzny; nasienio-
wód oraz tętnica i żyła jądrowa

Na godzinie 18, na pierwszym planie widoczny jest
p ę cherz moczowy z w ięzadłem po środkowym p ęche-
rua (ryc.5). Doogonowo od niego znajduje się prosta-
ta(I7),która w przypadku nowotwofzenia, osiąga czę-
sto znac zne r ozmiary . C o faj ąc te 1 e skop widzimy wi erz-
chołek pęchęrza moczowęgo oTaz u suk, leżące po-

między nim a prostnicą rozwidlenie rogów macicy,
jej korpus i szyjkę. Trzon macicy mozemy uwidocz-
nic poprzez delikatne przesunięcie kleszczykami pę-
cherza w kierunku bocznym.

Przechodząc na stronę lewą na godzinie 18:30 uwi-
dacznia się prawy pierścień pachwinowy.

Ryc. 6. Wyeksponowana pralva nerka



Na godziniężI widoczna jest część zstępująca dwu-
nastnicy Qlars descendens duodenl), zaopatrzona w
dość długą krezkę oraz po odsunięciu manipulatorem
pętli jelita czczęgo, prawy płat trzustki. Na wysokości
V-VI kręgu lędźwiowego, kaudalnie od prawej nerki,
znajduje się zgięcie dwunastnicy doogonowe (flexura
duodeni caudaliś), w kształcie .,tJ". Od tego miejsca,
dwunastnica biegnie w lewo i dalej w kierunku kra-
nialnym, chowając się pod pętle jelita czczego. Zgię-
cie ,,IJ" oraz część wstępująca dwunastnicy (krótka
krezka), są połączon e z I<r ezką okrężnicy zstępuj ącej
(colon descendens), w jej końcowym przebtegl. fał-
dem dwunastniczo-okr ężniczym @l i ca duodeno co]i -
ca). Fakt ten praktycznie uniemozliwia obrazowanie
części wstępującej dwunastnicy otazjej zgięcia dwu-
nastniczo- c zczę go (fl ex ura d u o d en oj ej un a I i s) (I 3).

Po przechyleniu stołu na stronę prawą na wysoko-
ści 13 żebra, widzimy prawąnerkę (ryc. 6), LeĘ ona
bardziej dogłowowo niż nerka lewa i jest połączona z
prawym bocznym płatem wątroby więzadłem wątro-
bowo-nerkowym (l ig. h epatorenal e).'P o dobnie j ak po
stronie przeciwnej , zanerkąprawą znajduje się u suk,
prawy jajnik, połączon7l z prawym rogiem macicy.
Kończymy oglądanie jamy otrzewnowej na prawym
bocznympłacie wątroby. Podczas całego badania zlvra-
camy uwagę na wygląd otrzewnej ściennej. Jej czer-
wona powierzchnia oraz obecność płynu w jamie
brntsznej wskazująnatoczący się proces zapalny (I3).
Ewenfualne zrosty lub złogi włóknika, świadczyc mogą
o przebyych w ptzeszłości stanach zapalnych jamy
otrzewnowe1.

Zabieg kończ5rmy poprzez usunięcie, pod kontrolą
monitorowąkleszczyków roboczych i ich portów, te-
leskopu i portu opĘki oraz caŁkowitądesuflację. Otwo-
ry w powłokach jamy brzusznĄ zamykamy szwami
dwuwarstwowymi, zaĘadanymi na mięśnie i skórę.

Laparoskopowe obrazowanie j amy otrzewnowej
psów, jest obecnie trudną do zastąpienia metodą diag-
nostyczną a w wielu przypadkach jest czynnikiem
decydującym o tozpoznaniu i wyborze techniki ope-
racyjnej, Potwierdzenie tego faktu uzyskuje się w co-
dziennej prak§ce klinicznej. Ogromna ilość uzyski-
wanych w czasie zabieg,l, informacji, przy jednocze-
snej bardzo niskiej inwazyjności, stawia tą metodę
badawczą w ścisłej czołów cę metod diagno stycznych,
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Enzootyczne ronienie owiec (OEA) wywołane przez Chlamydophi}a abońls
(Chkmydia psittacl serotype 1) ma duże znaczenie ekonomiczne i epidemiolo-
giczne w wielu krajach. Mechanizmy immunologiczne uruchamiane po szcze-
pleniu C abońltsprzebadano na modelu myszy, które otrzymaĘ szczepionki A
i B namnożone na hodowli tkankowej i inaktywowane {beta}-propiolaktonem, i

adsorbowane na wodorotlenku glinu lub szczepionki C i D zawierające ten zara-
zek namnożony na zarodkach jaja kurzego l inaktyłvowany formaliną. Szcze-
pionka C zawierała dodatkowo montanid ISAW, a szczepionka D markol 82.

Ponadto zastosowano własną ż}nvą atenuowaną szczepionkę opańą o szczep C.

abońus lB. Myszy szczepiono podskómie, dwukrotnie w odstępie 12 dni szcze-
pionkami A,B,C i D zaś jednorazowo szczepionką atenuowaną Po 30 dniach

zakażano je dootrzewnowo dawką 106jtk C. abortus AB7. Wszystkie szczepion-

ki komercyjne cechowały się podobnym działaniem ochronnym. Najlepsze ef'ekty

dawałajednak szczepionka własna, po zastosowaniu której poziom INF wynosił
6,8 ng/m1, a miano przeciwciał 5,4. 
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