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Εικ. 9. Ένας βοηθός μπορεί να κρατήσει τα χείλη του  τραύματος 
σε απόσταση με τα δάκτυλα ή με διαστολείς χειρός όπως τα 
άγκιστρα Farabeuf, τα οποία  απεικονίζονται στη φωτογραφία.

Εικ. 10. Η διενέργεια πλύσεων και αναρρόφησης της 
περιτοναϊκής κοιλότητας πριν την σύγκλειση της λαπαροτομής 
μειώνει την πιθανότητα δευτερογενούς επιμόλυνσης λόγω 
εκθέσεως στο περιβάλλον, και απομακρύνει ξένα σώματα, 
πήγματα, και άλλους παράγοντες που αναστέλλουν την ανάνηψη 
του ασθενούς. Για την αποφυγή απόφραξης του στομίου 
του σωλήνα αναρρόφησης από το επίπλουν ή το έντερο, η 
αναρρόφηση μπορεί να γίνει διαμέσου των δακτύλων η γάζας 
λαπαροτομής.

Πριν προχωρήσετε στη σύγκλειση της περιτο-
ναϊκής κοιλότητας, πρέπει να ελέγξετε ότι δεν 
υπάρχει ενεργή αιμορραγία στους ιστούς που 
πραγματοποιήθηκε τομή, ούτε παραμένο-
ντα πήγματα αίματος ή ξεχασμένα επιθέματα 
χειρουργικών γαζών. Συστήνεται να γίνονται 
πλύσεις και στη συνέχεια αναρροφήσεις της 
περιτοναϊκής κοιλότητας με θερμό φυσιολογικό 
ορό ώστε να απομακρυνθούν υπολείμματα 
ιστών, πήγματα αίματος και βακτήρια (Εικ. 10).

Κατά τη διάρκεια της λαπαροτομής, τα ενδοκοιλιακά όργανα 
πρέπει να προστατεύονται από την αφυδάτωση, χρησιμοποι-
ώντας χειρουργικές γάζες λαπαροτομής και/ή θερμό αποστει-
ρωμένο φυσιολογικό ορό.

Κατά την πραγματοποίηση ερευνητικής λαπαροτομής, πρέπει να διενερ-
γούνται, συστηματικά, εξονυχιστικοί έλεγχοι των ενδοκοιλιακών οργάνων 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ακολουθεί:

■■ Απομακρύνετε προσεκτικά τον σπλήνα εκτός της περιτοναϊκής κοιλότη-
τας και αφού τον ελέγξετε, καλύψτε τον με γάζες λαπαροτομίας ή οθό-
νες χειρουργικού πεδίου, και αφήστε τον σε μία πλευρά. 

■■ Παρατηρείστε και επιθεωρήστε τους ηπατικούς λοβούς και τον θόλο 
του διαφράγματος. Ελέγξτε την κατάσταση και την διαβατότητα των 
χοληφόρων πόρων, της χοληδόχου κύστης και του κοινού χοληδόχου 
πόρου. 

■■ Ελέγξτε το επίπλουν, και παρατηρείστε και παρακολουθήστε όλα τα 
τμήματα του στομάχου. 

■■ Εξετάστε το δωδεκαδάκτυλο και το πάγκρεας. Οι χειρισμοί στο πά-
γκρεας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότεροι και να προστατεύο-
νται από κακώσεις από εξωτερικούς παράγοντες. 

■■ Μετά τον εντοπισμό του δωδεκαδακτυλο-κολικού συνδέσμου ο οποίος 
συγκρατεί το δωδεκαδάκτυλο στην οροφή της κοιλίας, συνεχίστε με την 
εξέταση της νήστιδας και του ειλεού μέχρι την ειλεοτυφλική βαλβίδα. 
Παράλληλα, ελέγξτε την συνέχεια και την σωστή αγγείωση του γαστρε-
ντερικού σωλήνα, την απουσία τυχόν ανωμαλιών στο μεσεντέριο και 
την κατάσταση των επιχώριων λεμφαδένων. 

■■ Στη συνέχεια, εξετάστε το κόλον μέχρι την πυελική κοιλότητα.

■■ Για τον έλεγχο του επινεφριδίου, του νεφρού, της ωοθήκης και του οπι-
σθοπεριτοναικού χώρου της δεξιάς πλευρά, μετακινήστε το δωδεκαδά-
κτυλο προς τα αριστερά. Για να παρατηρήσετε τον αριστερό κενεώνα, 
μετακινήστε το κατιόν κόλον προς τα δεξιά. 

■■ Τέλος, εξετάστε την ουροδόχο κύστη και την μήτρα (στα θηλυκά) ή τον 
προστάτη(στα αρσενικά). 
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Η σύγκλειση της περιτοναϊκής κοιλότητας μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις και την εμπειρία του χειρουργού. Οι συγγραφείς προτείνουν 
την παρακάτω τεχνική:

■■ Χρήση ραμμάτων κατασκευασμένων από συνθετικό, μονόκλωνο υλικό. 
Αυτά είναι συνήθως απορροφήσιμα, αλλά σε περίπτωση που ο ασθενής 
έχει διαταραχές επούλωσης, συστήνεται η χρήση μη απορροφήσιμων. 

■■ Για την σύγκλειση της περιτοναϊκής κοιλότητας(Πίνακας Ι), συστήνεται 
η χρήση συνεχόμενης ραφής με ατραυματική στρογγυλή ή στρογ-
γυλή κόπτουσα βελόνα. Η ραφή αυτή είναι το ίδιο αποτελεσματική όσο 
αφορά την πιθανότητα να γίνει διάσπαση της τομής (Εικ. 11). Σε μεγαλό-
σωμους και παχύσαρκους ασθενείς, συστήνεται η τοποθέτηση αρκετών 
οριζόντια επιστρεφόμενων ραφών για να ενισχύσουν τις προηγούμενες 
(Εικ. 12). 

■■ Οι ραφές πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο την έξω θήκη του ορθού κοι-
λιακού μυός κάθε πλευράς. 

Εικ. 11. Η σύγκλειση της λαπαροτομής με συνεχόμενη ραφή 
με μονόκλωνο απορροφήσιμο ράμμα ελαχιστοποιεί την κάκωση 
που προκαλείται στην μυϊκή περιτονία καθώς διέρχεται το ράμμα. 
Τα ράμματα πρέπει να περικλείουν μόνο την έξω θήκη χωρίς την 
σύλληψη μυϊκού ιστού ή περιτόναιου, όπως και αρκετό ιστό για 
να σταθεροποιήσουν την σύγκλειση και να μειώσουν τον κίνδυνο 
διάσπασης της τομής.

Εικ. 12. Σε παχύσαρκα ζώα, οι προηγούμενες ραφές ενισχύονται 
με χωριστές οριζόντια επιστρεφόμενες ραφές (για μεγαλύτερη 
ευκολία). Στη φωτογραφία απεικονίζεται μία βελόνα να διέρχεται 
μέσω της αντίθετης πλευράς από την πλευρά που είναι το ράμμα.

■■ Το περιτόναιο και το μυϊκό τοίχωμα δεν χρειάζονται συρραφή, καθώς η 
χρήση επιπλέον ραμμάτων μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή, άλγος και 
ισχαιμία. 

■■ Τοποθετήστε τα ράμματα ομοιόμορφα κατά μήκος της τομής. Η βελόνα 
δεν θα πρέπει να διαπερνά την περιτονία πολλές φορές ώστε να μην την 
αποδυναμώσει, και τα ράμματα δεν θα πρέπει να τοποθετούνται υπερ-
βολικά κοντά ούτε μεταξύ τους ούτε κοντά στα χείλη του τραύματος.   

■■ Η σύγκλειση του δέρματος μπορεί να γίνει με απλές χωριστές ή κάθε-
τες επιστρεφόμενες ραφές, ενδοδερμική ραφή (Εικ. 13) ή συρραπτικά. 
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν χωριστές ραφές ή συρραπτικά, 
συστήνεται η συρραφή του υποδόριου ιστού με συνεχόμενη ραφή 
για να μειωθεί το ενδεχόμενο να στραφούν προς τα έσω τα χείλη του 
τραύματος.

Είναι πολύ σημαντικό να μην επι-
τραπεί η είσοδος λιπώδους ιστού 
από τον υποδόριο ή από το εσωτε-
ρικό της περιτοναϊκής κοιλότητας, 
στην γραμμή συρραφής. O λιπώδης 
ιστός αναστέλλει την επούλωση.
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Εικ. 13. Με την εφαρμογή ενδοδερμικής ραφής επιτυγχάνεται 
απόλυτα στεγανή σύγκλειση με αισθητικά καλό αποτέλεσμα. 
Για την απλοποίησή της, συστήνεται να διατηρείται το δέρμα σε 
έκταση.  Επομένως, ένας βοηθός πρέπει να ασκεί έλξη στην άκρη 
του τραύματος που έχει συρραφτεί με την βοήθεια λαβίδων με 
οδοντωτές σιαγόνες.

Πίνακας I.

Συστάσεις για την σύγκλειση της λαπαροτομής

Υλικό κατασκευής 
ραμμάτων 

Μονόκλωνα, απορροφήσιμα, συνθετικά ράμματα μεγέθους από 3/0 μέχρι 1 USP, ανάλογα με 
το μέγεθος και το βάρος του ασθενή, τα οποία είναι ενσωματωμένα σε στρογγυλή βελόνα.

Είδος ραφής
Απλή συνεχόμενη ραφή σε μικρόσωμα ζώα. Εκτός από τη συνεχόμενη ραφή, οριζόντια 
επιστρεφόμενες χωριστές ραφές για μεγαλύτερη ενίσχυση σε μεγαλόσωμα και παχύσαρκα 
ζώα.

Κατανομή ραμμάτων Τοποθέτηση ραμμάτων σε απόσταση 5-10mm από τα χείλη της τομής και περίπου 3-8 mm 
μεταξύ τους. 

Είδος ιστού που πρέπει να 
συρραφτεί 

Έξω θήκη ορθού κοιλιακού μυός σε κάθε πλευρά της λαπαροτομής.

Κόμποι Ο αρχικός και ο τελικός κόμπος απαιτούν 7 βρόχους για τη διασφάλιση μεγαλύτερης 
σταθερότητας.

Δέρμα Ενδοδερμική ραφή με μέγεθος ραμμάτων 3/0-4/0 USP και χρήση κόπτουσας βελόνας.

Υποδόριος ιστός- δέρμα
Συνεχόμενη ραφή με 3/0-4/0 USP απορροφήσιμο ράμμα. Οι χωριστές ραφές οι οποίες είτε 
είναι απλές χωριστές είτε κάθετες επιστρεφόμενες με μη απορροφήσιμο μονόκλωνο ράμμα 
το οποίο είναι ενσωματωμένο σε κόπτουσα βελόνα. Χειρουργικά συρραπτικά δέρματος.
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Εικ. 2. Για την διενέργεια ορχεκτομής παράλληλα με οσχεκτομή 
γίνεται μία τομή περιμετρικά του οσχέου, η εκτέλεση της οποίας 
γίνεται με κατεύθυνση προς την έσω επιφάνεια, στο σημείο στο 
οποίο εντοπίζονται τα αγγεία του όρχη και ο σπερματικός πόρος 
της κάθε πλευράς. Στην φωτογραφία, απεικονίζεται η κλειστή 
τεχνική, στην οποία δεν γίνεται τομή στον ινώδη χιτώνα, ενώ τα 
αγγεία και ο σπερματικός πόρος απολινώνονται en bloc.

Εικ. 1. Στην φωτογραφία απεικονίζεται η διενέργεια ορχεκτομής 
σε ασθενή με ενδοκοιλιακή κρυψορχία, ο οποίος παρουσιάζει 
στροφή. Η στροφή του όρχη συνήθως παρατηρείται σε 
κρυψορχίες ή σε νεοπλασίες όρχεων, αλλά μπορεί επίσης να 
εμφανιστεί και σε όρχεις που βρίσκονται στην φυσιολογική 
ανατομική τους θέση στο όσχεο.

Ορχεκτομή
Οι συχνότερες ενδείξεις για την ορχεκτομή του σκύλου είναι ο πληθυσμι-
ακός έλεγχος, η αποκατάσταση των ορμονικών ανισορροπιών και των δι-
αταραχών συμπεριφοράς, και η πρόληψη εμφάνισης νεοπλάσματος των 
όρχεων και υπερπλασίας του προστάτη. Επίσης ορχεκτομή ενδείκνυται για 
την αντιμετώπιση των περιπρωκτικών αδενωμάτων, άλλων παθήσεων του 
προστάτη, της κρυψορχίας και της στροφής του όρχη (Εικ. 1).

Η ορχεκτομή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκι-
νώματος του προστάτη, αιμαγγειοσαρκώματος, οστεοσαρκώ-
ματος και καρκινώματος του μεταβατικού επιθηλίου.

Η ορχεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα με οσχεκτομή (Εικ. 
2), αλλά συνήθως εφαρμόζεται μέσω μίας τομής προ-οσχεικά κατά μήκος 
της μέσης γραμμής (Εικ. 3).
Μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με την ανοι-
κτή ή την κλειστή τεχνική. Και στις δύο τεχνι-
κές, ένας από τους δυο όρχεις προωθείται 
προοσχεικά προκειμένου να γίνει η τομή χω-
ρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να τραυματιστεί η 
ουρήθρα. 

Στην κλειστή τεχνική, δεν γίνεται διάνοιξη του ελυτροειδούς χιτώνα, 
εντοπίζεται ο σπερματικός τόνος και αποκολλάται από το λίπος και το περί-
τονο πέταλο του ελυτροειδούς με κατεύθυνση τον ασθενή με την βοήθεια 
ενός επιθέματος γάζας. Στο σημείο στο οποίο η διάμετρος του σπερμα-
τικού τόνου μειώνεται (Εικ. 2), πραγματοποιείται en bloc απολίνωση σύμ-
φωνα με την τεχνική που εμπιστεύεται ο χειρουργός. 

Οι συγγραφείς προτιμούν την διενέργεια ανοικτής τεχνικής καθώς πιστεύ-
ουν ότι είναι ασφαλέστερη. Για την εφαρμογή της, ακολουθήστε τα παρα-
κάτω βήματα:

■■ Προωθήστε τον όρχη προς τα εμπρός ώστε να γίνει τομή στο δέρμα και 
τον υποδόριο ιστό, πάνω από αυτόν. 

■■ Συνεχίστε και επεκτείνετε την τομή πάνω από τον ινώδη και τον ελυτρο-
ειδή χιτώνα ώστε να αποκαλυφθεί ο όρχης (Εικ. 4).

José Rodríguez, Jorge Llinás,  
Roberto Bussadori, Salvador Guillén
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Εικ. 3. Η ορχεκτομή στους σκύλους συνήθως πραγματοποιείται 
μέσω μίας τομής στο δέρμα προοσχεικά, η οποία είναι επαρκούς 
μήκους ώστε να απομακρύνονται εύκολα οι όρχεις.

Εικ. 4. Γίνεται μία τομή στους χιτώνες που καλύπτουν τον όρχη, η οποία στη συνέχεια επεκτείνεται με 
ψαλίδι ώστε η εξαίρεση του όρχη να πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερη ευκολία.
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■■ Απομακρύνετε την ουρά της επιδιδυμίδας 
(οσχεικό σύνδεσμο) και τον κρεμαστήρα 
μυ, ώστε να εντοπιστούν με ακρίβεια και να 
απολινωθούν τα αγγεία του όρχη καθώς και 
ο σπερματικός πόρος (Εικ. 5 και  6).

Εικ. 5. Μετά την αφαίρεση του όρχη και την επέκταση της τομής 
στους χιτώνες του όρχη, εντοπίζονται καθαρά, τα αγγεία του 
όρχη, ο σπερματικός πόρος και η ουρά της επιδιδυμίδας, όπου ο 
αντίστοιχος σύνδεσμος έρχεται σε επαφή με τον κρεμαστήρα μυ 
(βέλος).

Εικ. 6. Τα αγγεία του όρχη διαχωρίζονται από τον σπερματικό 
πόρο προκειμένου να απολινωθούν ξεχωριστά.

Εικ. 7. Η δημιουργία κόμπου Miller, ασφαλίζει και σταθεροποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την απολίνωση 
των αγγείων του όρχη.

■■ Απολινώστε τα αγγεία του όρχη και τον σπερματικό πόρο, μεμονωμένα 
ή en bloc, ανάλογα με την τεχνική που θα επιλέξει ο χειρουργός, ώστε να 
επιτευχθεί αιμόσταση. Οι συγγραφείς πραγματοποιούν απλή απολίνωση 
του σπερματικού πόρου και απολίνωση με κόμπο Miller στα αγγεία του 
όρχη (Εικ. 7 και  8).
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Εικ. 8. Γίνεται αποκλεισμός του σπερματικού πόρου με μία απλή απολίνωση, καθώς η πίεση της 
αγγείωσής του είναι πολύ χαμηλή και το ενδεχόμενο δευτερογενούς αιμορραγίας ελάχιστο.

Εικ. 9. Η αιμόσταση των αγγείων του όρχη μπορεί να επιτευχθεί 
με σχηματισμό κόμπων μεταξύ αυτών και του σπερματικού πόρου.

■■ Πριν την απελευθέρωση των κολοβωμάτων που έχουν απολινωθεί, 
πρέπει να συγκρατούνται με λαβίδα, από ένα σημείο τους, ώστε να μην 
υποχωρήσουν εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας με το που γίνει η δια-
τομή τους και να γίνει έλεγχος ότι έχει επιτευχθεί κατάλληλη αιμόσταση.

Στις γάτες και σε μικρόσωμους σκύλους, η αιμόσταση των αγγείων του 
όρχη μπορεί να επιτευχθεί σχηματίζοντας κόμπους μεταξύ αυτών και του 
σπερματικού πόρου, και ποιο συγκεκριμένα αρκετούς απλούς κόμπους 
(Εικ.  9-11).

Η τοποθέτηση των απολινώσεων γίνεται κοντά στον ασθενή 
ενώ παράλληλα δίνεται προσοχή ώστε η απολίνωση να μην 
συμπεριλάβει ανατομικές δομές που περιβάλλουν τον όρχη, 
καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση της απολίνωσης 
σε περίπτωση που κινητοποιηθεί ο ασθενής.

Ανατρέξτε στις Διεγχειρητικές 
τεχνικές αιμόστασης. Κόμπος Miller 
στο βιβλίο με τίτλο 
Αναίμακτη Χειρουργική Σελίδες 90-92
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Εικ. 10. Σχηματίζονται αρκετοί απλοί ημιδεσμοί  για να 
σταθεροποιήσουν την απολίνωση.

Εικ. 11. Σε μικρόσωμα και νεαρά ζώα, η ορχεκτομή μπορεί είναι 
μία απλή, σύντομη τεχνική αλλά πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 
κόμποι έχουν δεθεί με ασφάλεια και σταθερότητα.

Εικ. 12. Για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του κόμπου που 
σχηματίστηκε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία σταγόνα κόλλας 
ιστών. Η εφαρμογή της μπορεί να γίνει εύκολα και με ακρίβεια, αν 
τοποθετηθεί σε σύριγγα ινσουλίνης, και η έγχυσή της γίνει με τη 
βοήθεια λεπτής βελόνας.

Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία όσο 
αφορά την σταθερότητα των κόμπων που 
σχηματίστηκαν, ο σπερματικός πόρος μπορεί 
να επικολληθεί στο αγγειακό πλέγμα με κόλλα 
ιστών (Εικ. 12).
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Εικ. 13. Η ενδοδερμική ραφή είναι ιδιαίτερα καλαίσθητη με 
δεδομένο ότι δεν αφήνει υπολείμματα ραμμάτων, τα οποία 
ενδεχομένως να προκαλέσουν δυσφορία στον ασθενή, και παρέχει 
μεγάλη στεγανότητα, η οποία αναστέλλει την δευτερογενή 
επιμόλυνση.

■■ Επαναλάβετε τη διαδικασία για τον ετερό-
πλευρο όρχη. 

■■ Ολοκλήρωση της επέμβασης με σύγκλειση 
του δέρματος σύμφωνα με την τεχνική συρ-
ραφής που επιλέγει ο χειρουργός (Εικ. 13).

Μετεγχειρητική φροντίδα 
Η φλεγμονή του όσχεου είναι πολύ συχνή, και ιδιαίτερα αν στην τομή πε-
ριλαμβάνεται και αυτό. Για τον λόγο αυτό, πρέπει η φυσική άσκηση να πε-
ριορίζεται, να γίνονται ψυχρά επιθέματα στην περιοχή και να προτείνεται η 
χρήση κολλάρου Ελισσάβετ.

Τυχόν αιμορραγίες από την τομή, συνήθως προέρχονται από τον υπο-
δόριο ιστό ή από το διάφραγμα του όσχεου. Η επιπλοκή αυτή ελέγχεται με 
την άσκηση πίεσης, και αν κριθεί απαραίτητο, με την ηρέμηση του ζώου. 

Πολύ σπάνια, κάποια από τις απολινώσεις των κολοβωμάτων των αγ-
γείων μπορεί να χαλαρώσει, και να αρχίσει να αιμορραγεί εντός της περιτο-
ναϊκής κοιλότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής πρέπει να παραμείνει 
υπό συνεχή επίβλεψη, και πρέπει να γίνονται συχνοί έλεγχοι του αιματο-
κρίτη καθώς και υπερηχοτομογραφήματα. Σε περίπτωση που εμφανίσει 

Σε περίπτωση που η απολίνωση ενός κολοβώματος από 
τα αγγεία του όρχη χαλαρώσει και προκληθεί αιμοπεριτό-
ναιο, πρέπει να διενεργηθεί εκτεταμένη λαπαροτομή για 
να εντοπιστούν τα αγγεία του όρχη που βρίσκονται κοντά 
στους νεφρούς. Δεν πρέπει να χάνεται χρόνος, πραγματο-
ποιώντας μικρή λαπαροτομή.

σταδιακή πτώση ο αιματοκρίτης, και αυξηθεί ο όγκος του αίματος στην πε-
ριτοναϊκή κοιλότητα, πρέπει να διενεργείται λαπαροτομή ώστε να ελεγχθεί 
η περιοχή γύρω από τους νεφρούς προκειμένου να εντοπιστεί το αγγείο 
που αιμορραγεί.
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Εικ. 2. Η χειρουργική προσπέλαση για τον εντοπισμό του 
γεννητικού συστήματος του θηλυκού προαπαιτεί τη διενέργεια 
μέσης λαπαροτομής. Η τομή πρέπει να ξεκινά από τον ομφαλό και 
επεκτείνεται 5-25cm, ανάλογα με το μέγεθος του ασθενούς και 
την τεχνική που εφαρμόζεται. Στην φωτογραφία απεικονίζεται η 
διενέργεια ωοθηκυστερεκτομής εξαιτίας ενός νεοπλάσματος των 
ωοθηκών.

Η χειρουργική εξαίρεση των ωοθηκών ενδείκνυται για την εξάλειψη των 
οιστρικών κύκλων και της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, την πρόληψη εμ-
φάνισης νεοπλασμάτων των μαστών και την μείωση της πιθανότητας 
εμφάνισης νεοπλασμάτων των ωοθηκών και της μήτρας. Η ωοθηκυστε-
ρεκτομή, ενδείκνυται σε περιπτώσεις κυστικής υπερπλασίας του ενδομη-
τρίου και πυομήτρας (Εικ. 1).

Επομένως, για την πρόληψη εμφάνισης οίστρου στα θηλυκά, πραγματοποι-
είται ωοθηκυστερεκτομή ή ωοθηκτεκτομή ανάλογα με την εκπαίδευση του 
χειρουργού και την συνήθη πρακτική (στις Η.Π.Α συνήθως πραγματοποιείται 
ωοθηκυστερεκτομή ενώ στην Ευρώπη, συνήθης πρακτική είναι η διενέργεια 
ωοθηκεκτομής). 

Η χειρουργική επέμβαση πρέπει να προγραμματίζεται όταν το θηλυκό 
βρίσκεται σε άνοιστρο, καθώς τα υψηλά επίπεδα οιστρογόνων αυξάνουν 

Εικ. 1. Η λοίμωξη της μήτρας πρέπει να αντιμετωπίζεται 
χειρουργικά με ωοθηκυστερεκτομή όσο το δυνατόν νωρίτερα για 
την αποφυγή συστηματικής νόσου και περιτονίτιδας.

Ωοθηκεκτομή/Ωοθηκυστερεκτομή José Rodríguez, Jorge Llinás,  
Roberto Bussadori, Salvador Guillén

τις αιμορραγίες που προέρχονται από το γεννητικό σύστημα και το δέρμα, 
και η μήτρα είναι πολύ πιο εύθρυπτη.

Η χειρουργική τεχνική για την διενέργεια ωοθηκεκτομής ή ωοθηκυστερε-
κτομής παρουσιάζεται παρακάτω:

■■ Πραγματοποιήστε λαπαροτομή που να εκτείνεται οπισθίως 5-15cm, 
ανάλογα με το μέγεθος του ασθενούς (Εικ. 2). 

■■ Το μεσαίο σας δάκτυλο φέρεται κατά μήκος του κοιλιακού τοιχώματος, 
ώστε να εντοπιστεί ο νεφρός της πλευράς αυτής. Εκτείνετε το δάκτυλο 
με φορά προς τα πίσω και χρησιμοποιήστε το για να ψηλαφίσετε την 
ωοθήκη και το εγγύς τμήμα της μήτρας, το οποίο και συγκρατείται με 
τα ακροδάκτυλα. Μετακινήστε το κέρας της μήτρας προς το κοιλιακό 
τοίχωμα, έλξατε  το προς την λαπαροτομή μέχρι να εξέλθει από την κοι-
λιακή κοιλότητα (Εικ. 3 και  4).

Η ωοθηκεκτομή ενδείκνυται επίσης, 
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβή-
τη,  επιληψία, συγγενείς διαταραχές 
πήξης ή υπερπλασία του κόλπου. 
Δεν αυξάνει τον κίνδυνο για εμφά-
νιση πυομήτρας, σε περίπτωση που 
η μήτρα είναι φυσιολογική κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης, και είναι 
λιγότερο τραυματική από την ωοθη-
κυστερεκτομή
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Εικ. 3. Για τον εντοπισμό της μήτρας, εισάγεται ένα δάκτυλο 
εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας, προκειμένου να ψηλαφήσει 
τον οπίσθιο πόλο του νεφρού και εκτείνεται με φορά προς τα πίσω 
για να εντοπίσει το κέρας της μήτρας. Η αίσθηση αυτού κατά την 
ψηλάφηση είναι σαν προσεκβολή και λεπτή χορδή στην οροφή της 
περιτοναϊκής κοιλότητας πίσω από τον νεφρό.

Εικ. 4. Μετά τον εντοπισμό του κέρατος της μήτρας, αυτό 
συλλαμβάνεται με τα ακροδάκτυλα, μετακινείται προς το κοιλιακό 
τοίχωμα και εξέρχεται από αυτό χωρίς να μειώνεται η πίεση που 
ασκείται από το δάκτυλο στον μυ.

■■ Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ρήξη του κρεμαστήρα συνδέσμου της 
ωοθήκης, προκειμένου αυτή να εξέλθει ευκολότερα και να διευκολυνθεί 
η απολίνωση των αγγείων της ωοθήκης. Είναι το σημείο που ανησυχεί 
περισσότερο τους αρχάριους χειρουργούς. 

Ο κρεμαστήρας σύνδεσμος των ωοθηκών εκτείνεται από τον πρόσθιο 
πόλο της ωοθήκης μέχρι τον οπίσθιο πόλο του νεφρού και την οροφή του 
περιτοναίου. Ασκείστε ήπια έλξη στο κέρας της μήτρας για να εντοπίσετε 
και ψηλαφήσετε τις ίνες του συνδέσμου, οι οποίες είναι διατεταγμένες σαν 
τα πτερύγια του ανεμιστήρα χειρός. Σύρετε το μεσαίο σας δάκτυλο κατά 

μήκος αυτών μέχρι να ενωθούν με το κοιλιακό τοίχωμα. Στο σημείο αυτό, 
χρησιμοποιήστε το δάκτυλο για να μετακινήσετε τις ίνες που έχουν συλλη-
φθεί, με κατεύθυνση προς τα έξω και προκαλέστε ρήξη της προσφύσεώς 
τους. Σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα πρέπει να ασκείται υπερβολική έλξη 
στην μήτρα για να μην τραυματίσετε κατά λάθος τα αγγεία των ωοθηκών.

Σε μεγαλόσωμα ή παχύσαρκα θηλυκά ζώα, προτείνεται η απολίνωση 
ή ο καυτηριασμός των αιμοφόρων αγγείων του συνδέσμου αυτού ώστε 
να αποφευχθεί τυχόν αιμορραγία που θα προκαλούσε ανησυχία και 
σύγχυση στον χειρουργό, μετά το πέρας της επέμβασης, καθώς μπορεί 
να θεωρούσε ότι η αιμορραγία προέρχεται από τα αγγεία της ωοθήκης 
(Εικ. 5).

Σε περίπτωση που το κέρας της μήτρας και οι ωοθήκες δεν 
εντοπίζονται εύκολα, κρίνεται απαραίτητη η διεύρυνση 
της λαπαροτομής, από το να παρατείνεται η διάρκεια της 
επέμβασης λόγω πείσματος.

Στις γάτες και σε θηλυκά που εγκυμονούν, ο κρεμαστή-
ρας σύνδεσμος δεν χρειάζεται να υφίσταται ρήξη. Απλά 
ασκείται έλξη σε αυτόν και απολινώνεται en bloc μαζί με τα 
αγγεία των ωοθηκών.
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Εικ. 5. Σε περίπτωση που τα αγγεία του κρεμαστήρα συνδέσμου 
των ωοθηκών είναι μεγάλης διαμέτρου, συστήνεται η προληπτική 
διασφάλιση της αιμόστασής τους, ώστε να αποτραπούν 
αιμορραγίες που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στον χειρουργό.

Εικ. 6. (α) Ασκείστε έλξη στην μήτρα, και ανοίξτε ένα παράθυρο 
στο μεσοωοθήκιο ώστε να διέλθει μέσω αυτού, ένα απορροφήσιμο 
ράμμα προκειμένου να απολινωθεί το ωοθηκικό αρτηριοφλεβικό 
πλέγμα. (β). Οι συγγραφείς, συστήνουν την χρήση κόμπου τύπου 
Miller για την απολίνωση των ωοθηκικών αγγείων καθώς η τεχνική 
αυτή παρέχει μεγάλη ασφάλεια και σταθερότητα.

■■ Πραγματοποιήστε διατομή του αρτηριο-
φλεβικού πλέγματος της ωοθήκης και τοπο-
θετήστε μία απολίνωση με απορροφήσιμο 
ράμμα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον 
ασθενή ώστε να μπορέσει να γίνει τομή των 
ωοθηκικών αγγείων χωρίς τον τραυματισμό 
ωοθηκικού ιστού. Για την απολίνωση αυτού 
του τύπου, οι συγγραφείς προτείνουν τον κό-
μπο Miller (Εικ. 6).

α

β

Σελίδες 90-92

Ανατρέξτε στις τεχνικές 
αιμόστασης διεγχειρητικά. 
Στους κόμπους Miller 
στο βιβλίο με τίτλο 
Αναίμακτη χειρουργική
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Εικ. 7. Η τομή του ωοθηκικού πλέγματος πρέπει να γίνει σε 
ασφαλή απόσταση ώστε να αποφευχθεί η διολίσθησή του στους 
γειτονικούς ιστούς, που στην περίπτωση αυτή μπορεί να οδηγήσει 
σε δυσκολία εντόπισής του.

■■ Τοποθετήστε αιμοστατικές λαβίδες, κοντά 
στην ωοθήκη προκειμένου να αποτρέψετε 
την παλίνδρομη αιμορραγία, και πραγματο-
ποιήστε τομή του ωοθηκικού πλέγματος σε 
ασφαλή απόσταση από την απολίνωση για 
να δημιουργηθεί ένα ευρύ κολόβωμα  και να 
αποφευχθεί η διολίσθησή του (Εικ. 7).

Εικ. 8. Για την πραγματοποίηση αιμόστασης των αγγείων της 
μήτρας, σε μία ωοθηκεκτομή, τοποθετείται μία απλή en bloc 
απολίνωση, ώστε να επιτευχθεί ταυτόχρονη απόφραξη αγγείων και 
κέρατος της μήτρας.

■■ Πριν την πλήρη τομή του αγγειακού πλέγμα-
τος, συστήνεται η σύλληψη ενός τμήματός 
του ώστε να αποφευχθεί η παλινδρόμησή 
του μετά την ολοκλήρωση της τομής και να 
διενεργηθεί προσεκτικός έλεγχος ότι πραγ-
ματοποιήθηκε σωστή αιμόσταση των ωοθη-
κικών αγγείων. 

■■ Στη συνέχεια, τοποθετήστε en bloc απολί-
νωση και πραγματοποιήστε τομή στο κέρας 
της μήτρας, μαζί με κολεϊκά αγγεία της μή-
τρας (Εικ. 8).

Εικ. 9. Προκαλείται ρήξη του μεσομήτριου για την επίτευξη 
αιμόστασης των μικρών αγγείων που διέρχονται από αυτό. Ωστόσο, 
σε μεγαλόσωμους ή παχύσαρκους σκύλους, και σε ασθενείς με 
διαταραχές πήξης, πρέπει να απολινώνεται.

■■ Εντοπίστε το άλλο κέρας της μήτρας και ακο-
λουθήστε την ίδια διαδικασία για την εξαί-
ρεση και της αντίστοιχης ωοθήκης.

Σε περιπτώσεις που ακολουθεί υστερεκτομή, 
μετά την απολίνωση και εξαίρεση του ωοθη-
κικού πλέγματος, πραγματοποιείται ρήξη του 
πλατέως συνδέσμου στα μικρόσωμα θηλυκά 
ζώα, ή απολίνωσή του σε μεγαλόσωμους ασθε-
νής, ή σε ασθενείς με διαταραχή πήξης (Εικ. 9).



Βασικές αρχές και τεχνικές

236236

■■ Τα οπίσθια αγγεία της μήτρας μπορούν να απολινωθούν και το  σώμα 
της μήτρας μπορεί να κλείσει με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το 
μέγεθος του ασθενούς και τις προτιμήσεις του χειρουργού:

■■ Σε μικρόσωμα ζώα με φυσιολογική μήτρα, μπορούν να γίνουν δύο 
en bloc απλές απολινώσεις της μήτρας και των αγγείων της (Εικ. 10). 

■■ Σε περίπτωση που η μήτρα είναι υγιής αλλά μεγαλύτερη, τοποθετού-
νται δύο περαστές απολινώσεις οι οποίες διαπερνούν το κέντρο της 
μήτρας (Εικ. 11). 

Εικ. 12. Σε περίπτωση που η κατάσταση της μήτρας είναι 
παθολογική, και πιο συγκεκριμένα υπάρχουν στοιχεία πυομήτρας, 
προτείνεται η σύγκλειση του κολοβώματος της μήτρας με μία ραφή 
Parker-Kerr. Για να συμβεί αυτό, τοποθετούνται δύο λαβίδες Kocher 
μπροστά από τον τράχηλο της μήτρας και πραγματοποιείται τομή 
μεταξύ αυτών. Στη συνέχεια, τοποθετείται μία συνεχόμενη ραφή 
γύρω από την λαβίδα που παρέμενε στον ασθενή, και η οποία, 
έπειτα, απομακρύνεται ενώ παράλληλα διατηρείται η τάση σε κάθε 
άκρο της ραφής. Μετά την έλξη του ράμματος, και τον σχηματισμό 
του τελικού κόμπου, το κολόβωμα της μήτρας θεωρείται πλέον 
κλειστό.

Εικ. 11. Για την επίτευξη αιμόστασης και σύγκλεισης του σώματος της μήτρας, με δεδομένο ότι η μήτρα 
είναι υγιής, μπορούν να τοποθετηθούν στο κέντρο του δύο περαστές απολινώσεις.

Εικ. 10. Σε μικρόσωμα ζώα, μπορεί να πραγματοποιηθεί en bloc απολίνωση του σώματος της μήτρας 
και των κολεϊκών αγγείων. Γίνεται εκτομή του τράχηλου της μήτρας.

Η περαστή απολίνωση ή η συρραφή της μήτρας μπορεί να 
προκαλέσει ρήξη των ιστών ή αιμορραγία από τον κόλπο.

■■ Σε περίπτωση που η μήτρα είναι παθολογική, συστήνεται η πλήρης 
σύγκλειση του κολοβώματος της μήτρας με συνεχόμενη ραφή. Στα 
περιστατικά αυτά, οι συγγραφείς προτείνουν την τοποθέτηση ραφής 
τύπου Parker-Kerr (Εικ. 12).
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Εικ. 13. Το σώμα της μήτρας μπορεί να προσκολληθεί 
σε άλλα ενδοκοιλιακά όργανα. Αυτό μπορεί να προληφθεί 
σταθεροποιώντας ένα τμήμα του επιπλόου στο κολόβωμα της 
μήτρας. Για να συμβεί αυτό, σχηματίζεται ένας κόμπος μεταξύ των 
βρόγχων των απολινώσεων που έχουν γίνει και στις δύο πλευρές.

■■ Για να αποφευχθεί η δημιουργία συμφύσεων 
του κολοβώματος της μήτρας με άλλες ενδο-
κοιλιακές ανατομικές δομές, όπως η ουροδό-
χος κύστη ή τα έντερα, συστήνεται η επιπλο-
ποίησή του. Για να συμβεί αυτό, τοποθετείται 
τμήμα του επιπλόου πάνω στην μήτρα, το 
οποίο σταθεροποιείται με τον σχηματισμό 
κόμπου μεταξύ των απολινώσεων που έχουν 
γίνει σε κάθε πλευρά του τραχήλου της μή-
τρας (Εικ. 13).

Εικ. 15. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μη απορροφήσιμο ράμμα στις απολινώσεις, μπορεί να 
σχηματιστεί κοκκίωμα λόγω αντίδρασης στο ξένο σώμα, όπως και συρίγγιο με κατεύθυνση προς το 
κοιλιακό τοίχωμα.

Εικ. 14. Σε περίπτωση που ρηχθεί η ωοθηκική αρτηρία ή χαλαρώσει η απολίνωση, παρατηρείται 
σημαντική αιμορραγία και πρέπει να γίνουν γρήγορες και ακριβείς κινήσεις. Αρχικά, ασκείται πίεση 
στη πύλη του νεφρού για την επίσχεση της η αιμορραγίας και στη συνέχεια εντοπίζεται η πηγή της 
αιμορραγίας.

Πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές
Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, μπορεί να παρατηρηθεί 
σημαντική αιμορραγία σε περίπτωση ρήξης ή πλημμελούς απολίνωσης 
των ωοθηκικών ή κολεϊκών αγγείων (Εικόνα 14). Σε περίπτωση αιμορρα-
γίας προερχόμενης από τα ωοθηκικά αγγεία, εφαρμόζεται πωματισμός της 
περιοχής οπισθίως του νεφρού προκειμένου να αναχαιτιστεί η αιμορραγία, 
να απομακρυνθούν τα πήγματα, να εντοπιστεί η πηγή της αιμορραγίας και 
να συλληφθεί, ώστε στη συνέχεια να διενεργηθεί η αιμοστατική τεχνική 
που ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση. Όταν η αιμορραγία προέρχεται από 
την οπίσθια κοιλία, η λαπαροτομή επεκτείνεται, μετατοπίζεται η ουροδό-
χος κύστη και εντοπίζονται τα κολεϊκά αγγεία που αιμορραγούνvessel.

Όταν το ωοθηκικό αρτηριοφλεβικό πλέγμα υποχωρήσει, 
επιστρέφει στην πλευρά του ουρητήρα που είναι πιο κοντά 
στον οπίσθιο πόλο του νεφρού. Για την αποφυγή κάκωσης 
του ουρητήρα, είναι απαραίτητο να συλληφθεί το αγγείο 
με κυρτή λαβίδα πριν τον οριστικό αποκλεισμό του.

Άλλες επιπλοκές που μπορεί να παρατηρηθούν και πρέπει να αποτρέπο-
νται ή να αντιμετωπίζονται είναι:

■■ Ο σχηματισμός κοκκιώματος λόγω αντίδρασης στο ξένο σώμα, από την 
χρήση μη απορροφήσιμων ραμμάτων για απολίνωση. Η επιπλοκή αυτή 
προκαλεί κοιλιακό άλγος και δημιουργία συριγγίου το οποίο παροχε-
τεύεται στην υποσφυική χώρα ή στον κενεώνα. Στη περίπτωση αυτή, ο 
ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε επανεπέμβαση για τον λύση των συμ-
φύσεων και την απομάκρυνση των ραμμάτων (Εικ. 15).
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■■ Ο σχηματισμός κυστεο-κολπικού συριγγίου 
προκαλεί ακράτεια ούρων. Σε κάποιες περι-
πτώσεις, μπορεί να υπάρχει επικοινωνία της 
ουροδόχου κύστης ή της ουρήθρας με το 
σώμα της μήτρας, κάτι που μπορεί να οδηγή-
σει σε ακράτεια ούρων (Εικ. 16).

Εικ. 16. Σε περίπτωση που σχηματιστεί συρίγγιο (λευκό βέλος) 
μεταξύ της ουροδόχου κύστης (μπλε βέλος) και του σώματος της 
μήτρας (κίτρινο βέλος), ο ασθενείς θα υποφέρει από ακράτεια 
ούρων. Σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει να γίνεται εκτομή του 
συριγγίου  και αποκατάσταση της ουροδόχου κύστης.

■■ Σε περίπτωση έμφραξης του ουρητήρα από 
σχηματισμό ινώδους ιστού ή απολίνωσης 
του ουρητήρα, το τμήμα του ουρητήρα που 
εμπλέκεται πρέπει να εξαιρείται χειρουργικά 
και να αναστομώνεται ή να εμφυτεύεται στην 
ουροδόχο κύστη. Σε περιπτώσεις μη ανατά-
ξιμης υδρονέφρωσης, πρέπει να διενεργείται 
νεφρεκτομή (Εικ. 17 και  18).

Εικ. 17. Στην φωτογραφία απεικονίζεται σχηματισμός ινώδους 
ιστού γύρω από τους ουρητήρες. Για την αντιμετώπιση της 
έμφραξης που προκαλείται, απαιτείται η εκτομή του τμήματος του 
ουρητήρα και η διενέργεια τελικο-τελικής αναστόμωσης.

Εικ. 18. Η κατά λάθος απολίνωση του ουρητήρα (βέλος) είναι μία 
σοβαρή επιπλοκή που στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί σε 
νεφρική ανεπάρκεια και νεφρεκτομή.
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Εικ. 19. Το σύνδρομο παραμένουσων ωοθηκών παρατηρείται 
όταν ένα τμήμα της ωοθήκης παραμείνει εντός της περιτοναϊκής 
κοιλότητας. Το θηλυκό ζώο συνεχίζει να εμφανίζει συμπτώματα 
οίστρου και επομένως πρέπει να υποβληθεί σε επανεπέμβαση για 
την εξαίρεση του ιστού.

■■ Η παραμονή υπολειμμάτων ωοθηκικού ιστού εξαιτίας των οποίων το 
θηλυκό ζώο εμφανίζει ορμονική δραστηριότητα. Αυτή η επιπλοκή συ-
νήθως παρατηρείται σε παχύσαρκα θηλυκά ζώα στα οποία η διατομή 
του αρτηριοφλεβικού πλέγματος της ωοθήκης είναι περίπλοκη διαδικα-
σία με αποτέλεσμα να μην αφαιρεθεί όλος ο ωοθηκικός ιστός (συνήθως 
στην δεξιά πλευρά λόγω της ανατομικής θέσης της ωοθήκης), ή  εξαι-
τίας ενός έκτοπου τμήματος της ωοθήκης που προσέπεσε στην περι-
τοναϊκή κοιλότητα με αποτέλεσμα την επαναγγείωσή του. Οι ασθενείς 
αυτοί πρέπει να υποβληθούν σε επανεπέμβαση όταν βρίσκονται στο 
στάδιο του οίστρου έτσι ώστε τα υπολείμματα ωοθηκικού ιστού και τα 
συσχετιζόμενα αγγεία να μπορούν να εντοπιστούν ευκολότερα (Εικ. 19). 

■■ Ακράτεια ούρων. Μπορεί να εμφανιστεί δευτερογενώς μετά από συμ-
φύσεις της ουροδόχου κύστης με το κολόβωμα της μήτρας, κάτι που 
αποτρέπει την φυσιολογική διάταση της ουροδόχου κύστης. Το ενδε-
χόμενο αυτό προλαμβάνεται εάν διενεργηθεί επιπλοποίηση του τραχή-
λου της μήτρας. Η ακράτεια ούρων εξαιτίας της μετάθεσης της ουρο-
δόχου κύστης προς τα πίσω παρατηρείται στο 20% των στειρωμένων 

Ο εντοπισμός υπολειμμάτων ωοθη-
κικού ιστού από τη μία πλευρά, δεν 
εξαλείφει την ανάγκη να ελεγχθεί και 
η ετερόπλευρη ωοθηκική περιοχή.

θηλυκών ζώων, και πιο συγκεκριμένα σε μεγαλόσωμες φυλές. Αυτό 
συμβαίνει εξαιτίας της χαλάρωσης των συνδέσμων που συγκρατούν 
την ουροδόχο κύστη στην ανατομική της θέση εντός της περιτοναϊκής 
κοιλότητας. Η ουροδόχος κύστη μετακινείται οπισθίως (πυελική ουρο-
δόχος κύστη), μειώνοντας το μήκος της ουρήθρας, κάτι που προκαλεί 
ανεπάρκεια του σφικτήρα της ουροδόχου κύστης. Η θεραπεία σε αυ-
τές τις περιπτώσεις βασίζεται στη χορήγηση φαινυλοπροπανολαμίνης ή 
οιστρογόνων. Μία εναλλακτική επιλογή είναι η κολποανάρτηση σταθε-
ροποιώντας το κολόβωμα της μήτρας στον προηβικό τένοντα κατά τη 
διάρκεια της ωοθηκυστερεκτομής για να ελαχιστοποιηθεί η μετάθεση 
της ουροδόχου κύστης οπισθίως. 

■■ Η ατροφία των εξωτερικών γεννητικών οργάνων όταν η επέμβαση 
πραγματοποιείται σε άνηβα θηλυκά ζώα.

■■ Η παχυσαρκία (πολύ συχνή σε αυτούς τους ασθενείς). Για τον λόγο αυτό, 
το βάρος τους πρέπει να ελέγχεται τακτικά, η διατροφή τους να ρυθμίζε-
ται και η σωματική άσκηση του ζώου να αυξάνεται.




