VETERINÁRNÍ LÉKAØ  ROÈNÍK 5  2007  ÈÍSLO 2

Vulvovaginektomie a ischiadická uretrostomie

VULVOVAGINEKTOMIE A ISCHIADICKÁ
URETROSTOMIE JAKO TERAPIE
VAGINÁLNÍHO PAPILÁRNÍHO
KARCINOMU A LEIOMYOMU U FENY
VULVOVAGINECTOMY AND ISCHIADIC URETHROSTOMY
FOR THE TREATMENT OF VAGINAL PAPILARY
CARCINOMA AND LEIOMYOMA IN A BITCH
JAN HNÍZDO1, LUCIE GRÉGROVÁ1, DANA STADLEROVÁ2, LEOŠ KRKOŠKA1
Animal Clinic – Bílá Hora, Praha
Veterinární Nemocnice, Èeský Brod

1
2

SOUHRN
Èlánek popisuje pøípad kastrované feny rhodeského ridgebacka prezentované kvùli purulentnímu výtoku z pochvy a strangurii. Na
základì klinického a cytologického vyšetøení bylo vysloveno podezøení na maligní tumor pochvy. Následnì provedená kontrastní
vaginografie, ultrasonografie a endoskopie pochvy upøesnila tuto diagnózu. Na základì rozsahu neoplazie byla provedena vulvovaginektomie pomocí ventrálního pøístupu s osteotomií pánevního dna. Kvùli suspektní infiltraci tumoru do kaudální moèové trubice
byla souèasnì provedena její èásteèná resekce a ischiadická uretrostomie. Pro tento úèel byla provedena ostektomie centrální èásti
sedací kosti. Histologicky byly v pochvì prokázány dva odlišné tumory (papilární karcinom a leiomyom). Pooperaèní komplikace
zahrnovaly otoky pánevních konèetin v prvních dnech po zákroku, pøechodnou moèovou inkontinenci a pøechodnou addukci
pánevních konèetin. Operace byla pacientem dobøe tolerována, i pøes radikální zákrok bylo dosaženo plnohodnotného života. Nádor
recidivoval dva mìsíce po zákroku. Èlánek popisuje možnost chirurgického pøístupu k rozsáhlým neoplaziím pochvy u feny.
Klíèová slova: vulvovaginektomie, uretrostomie, pánevní ostektomie, papilární karcinom

SUMMARY
The report describes a case of a spayed bitch of a rhodesian ridgeback presented for purulent vaginal discharge and stranguria. On
the base of clinical and cytological examination, a malignant vaginal neoplasia was suspected. The following contrast vaginography,
ultrasonography and endoscopy confirmed further this suspicion. With respect to this diagnosis a vulvovaginectomy was performed
via ventral pelvic osteotomy approach. Due to the suspected infiltration of tumor mass into the caudal urethra, a partial urethral
resection was performed, with an ischiadic urethrostomy. For that purpose a partial ischial ostectomy was necessary. Histologically,
the vulva was infiltrated with two different tumors (a papillary carcinoma and a leiomyoma). Postoperative complications included
transient swelling of the pelvic limbs, a transient urinary incontinency and a clinically insignificant adduction of both hind limbs.
The surgery was tolerated well. A recurrent tumor growth was registered two months post operatively. The paper presents a new
surgical approach to extensive vaginal neoplastic disease in the dog.
Key words: vulvovaginectomy, urethrostomy, pelvic ostectomy, papillary carcinoma

Úvod
Neoplazie pochvy jsou u feny považovány všeobecnì za
vzácná nádorová onemocnìní (Brodey et al. 1967, Ogilvie
a Moore 1996, Kessler 2000). Obèas se sice mùžeme setkat
v naší klinické praxi s leiomyomy, fibromy, pøípadnì leiomyosarkomy pochvy, ostatní neoplazie jsou ovšem spíše
sporadickým nálezem. Jistou výjimkou je v nìkterých
oblastech pomìrnì hojný, pøenosný venerický tumor
(transmissible veneric tumor, TVT). Chirurgické øešení
nezhoubných nádorù (pøevážnì leiomyomù) je vìtšinou
pomìrnì jednoduché, s ohledem na jejich èasto stopkovitý
rùst a neinfiltrativní charakter. Pomocí episiotomie lze
dobøe zpøístupnit vìtšinu tìchto nádorù v oblasti pochvy.

Výraznì obtížnìjší jsou resekce maligních tumorù pochvy,
zvláštì pøi daleko kraniálnì zasahujícím procesu nebo
u tumorù, které (souèasnì) infiltrují ústí moèové trubice.
Následující kazuistika popisuje radikální amputaci vulvy,
vagíny, krèku dìlohy a èásti moèové trubice, pomocí modifikace ventrálního pøístupu do pánevní dutiny s parciální
ostektomií pánevního dna.
Popis pøípadu
V dubnu 2007 byla na pracovištì prvního autora referována fena rhodeského ridgebacka, kastrát, 8 let, 43 kg.
Anamnesticky v posledních dnech majitel pozoroval výraznou bolestivou strangurii a výtok zapáchající krvavé teku-
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tiny z pochvy. Poslední dny byly majitelem zaznamenány
také výrazné projevy bolesti pøi defekaci. Na pracovišti
referujícího veterinárního lékaøe bylo vysloveno podezøení
na nádorové onemocnìní pochvy.
Klinické a laboratorní vyšetøení
Fena vykazovala velmi dobrou celkovou kondici, všeobecné klinické vyšetøení bylo bez patologického nálezu.
Nápadný byl výtok purulentní, zapáchající tekutiny
z pochvy. Palpaènì se jevila celá perineální oblast mírnì
zbytnìlá a mírnì bolestivá. Rektálním vyšetøením byla
zjištìna nitropánevní masa nepravidelného tvaru zasahující daleko kraniálnì a kaudálnì. Pøímá vaginoskopie
(Heine otoskop) prokázala pouze náplò pochvy krvavou,
purulentní tekutinou. Pøi vaginoskopickém vyšetøení byly
odebrány ze støední èásti pochvy vzorky na cytologické
vyšetøení (cytobrush). Pøímou palpací byla prokázána
neprùchodnost ve støedním úseku vagíny. Hematologické a kompletní biochemické vyšetøení krve provedené
referujícím lékaøem den pøedtím nevykazovalo relevantní
odchylky od referenèních hodnot.
Cytologické vyšetøení stìrù prokázalo shluky kulatých
bunìk s mírnou anizocytózou, anizokaryózou a nevýraznými jadérky. Jádra byla vakuolizovaná, cytoplazma
bunìk byla drobnì vakuolizovaná. Dále bylo prokázáno
velké množství neutrofilních granulocytù a bakterií, ojedinìle mikrofágy a eosinofilní granulocyty. V pozadí byly
intermediální buòky (ojedinìle) a cca 90 % parabazálních
bunìk.
Vyšetøení zobrazovacími technikami
Rentgenovým vyšetøením dutiny hrudní ve tøech projekcích (LLdx, LLsin, VD) nebyly prokázány metastázy. Fena
byla sedována (medetomidin 0.05 mg/kg IM, butorphanol
0.2 mg/kg IM, Propofol 2 mg/kg IV) pro další rentgenové
vyšetøení. Nativní RTG vyšetøení pánve nevykazovalo patologické zmìny, pomocí pozitivní kontrastní vaginografie
(Telebrix 30 ml /toto) byla zobrazena pochva s èetnými,
nepravidelnými plnícími defekty zvláštì v kaudální
tøetinì na úseku cca 4–5 cm (obr. 1). Katetrizace byla
možná, zavádìní katétru do ústí uretry bylo ovšem kvùli
znaèné rezistenci obtížné. Pozitivní kontrastní uretrografie a cystografie byly bez patologického nálezu.Také
ultrasonografické vyšetøení dutiny bøišní neprokázalo
patologické zmìny. Bylo možné zobrazit dìložní krèek,
dìloha nebyla zobrazitelná. Také lumbální mízní uzliny
nebyly zobrazitelné. Sonografickým vyšetøením perineální oblasti lineární sondou (10–14 MHz) byla zobrazena
heteroechogenní masa (20 x 30 mm na pøíèném øezu),
zasahující daleko do pánevní dutiny (obr. 2). Pomocí
power-dopplerovského sonografického vyšetøení byly
detekovány èetné cévy rùzné velikosti, zasahující radiálnì
ze stìny pochvy do centra masy.
Následující den byla fena uvedena do celkové anestezie
(butorphanol 0.3 mg/kg IV, medetomidin 0.05 mg/kg IM,
thiopental 5mg/kg IV) udržované isofluranem a O2 v polouzavøeném systému. Epidurálnì byl aplikován bupivacain
(1 mg/kg). Peroperaènì byl dále aplikován amoxicilin klavulanát (20 mg/kg IV) a meloxicam (0.2 mg/kg IV).
Pro pøesné posouzení postižení moèové trubice byla
provedena vaginoskopie, uretroskopie a kaudální cys-
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Obr. 1: Pozitivní kontrastní vaginografie s plnícími defekty.

Obr. 2: USG nález (sonda pøiložena perineálnì), heteroechogenní
masa, transverzálnì.

Obr. 3: Endoskopický nález – exulcerovaná masa ve vestibulum
vaginae.

toskopie pomocí rigidního teleskopu 2.7mm (Hopkins
optika 30°) v pochvì s pracovním kanálem, pod trvalou
laváží fyziologickým roztokem. Vestibulum vaginae bylo
zcela vyplnìno masivnì exulcerovanou, povrchnì nekrotizující masou (obr. 3), ventrálnì zasahovala masa do
oblasti orificium urehtrae externum (obr. 4). Samotná uretra
byla v kaudální tøetinì znaènì hyperemická a vykazovala
drobné krváceniny, proximální 2/3 moèové trubice byly
bez patologického nálezu stejnì jako její ústí do moèového
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Obr. 4: Uretroskopie – krváceniny, eroze a zbytnìní v kaudálním
úseku uretry.

mìchýøe. Majiteli byla sdìlena velice nepøíznivá prognóza,
s možností nedetekovatelných metastáz a vysokou pravdìpodobností pozdìjších recidiv. Jedinou alternativou
k radikální resekci pochvy se jevila eutanázie. Majitelem
byl zvolen pokus o chirurgické odstranìní tumoru, byś jen
z paliativních dùvodù. Zákrok byl vyžádán zvláštì kvùli
akutní bolestivé symptomatice bìhem moèení a defekace,
pøi jinak celkovì dobrém stavu pomìrnì mladé feny.
Chirurgické øešení
V návaznosti na endoskopické vyšetøení byla fena standardnì pøipravena na zákrok s plánovanou osteotomií
pánevního dna a na totální vulvovaginektomii. Na
základì endoskopického nálezu bylo rozhodnuto, že
bude nutná resekce i distální tøetiny uretry a následná
ventrální (ischiadická) uretrostomie. Protože nevyplývalo
z anamnézy, zda byla døíve u feny provedena ovariektomie
èi ovariohysterektomie, byla pøipravena operaèní plocha
i pro pøípadnou laparotomii. Fenì byl zaveden do uretry
sterilní moèový katétr (obr. 5).
Po mediální incizi v oblasti symfýzy byla bilaterálnì
provedena elevace m. adductor a m. gracilis. Souèasnì byla
provedena incize prepubické šlachy (obr. 6). Tímto byla
odhalena sedací a stydká kost a z vìtší èásti obì foramina
obturatoria. Následnì byly pøedvrtány 2 x 2 otvory (2.5 mm)
do obou vìtví ramus cranialis ossis pubis, pro pozdìjší
umístìní cerklážního drátu (obr. 7). Poté byla provedena

Obr. 5: Polohování pacienta na ventrální osteotomii pánve.

Obr. 6: Preparace pánevního dna.

Obr. 7: Pøedvrtání otvorù do stydké kosti.

Obr. 8: Osteotomie pánve.
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osteotomie stydké kosti mezi pøedvrtanými otvory a na
zhruba stejné úrovni na obou stranách v tabula ossis ischii
(obr. 8). Tupou preparací byl elevován oboustrannì m.
obturatorius a kostní fragment odstranìn in toto. Následnì
byl fragment pánevního dna rozpùlen na hranici ramus
caudalis ossis pubis a ramus ossis ischii. Pouze stydká kost byla
zachována pro pozdìjší reimplantaci a doèasnì umístìna
do fyziologického roztoku.
Po identifikaci uretry se zavedeným katétrem byla
vtažena do rány pochva a pahýl krèku, cca 4 cm kaudálnì
od pahýlu krèku byla identifikována první masa v pochvì velikosti 2x2 cm (obr. 9). Následnì byla provedena
Obr. 11: Preparace vagíny a vulvy z rozsáhlou neoplazií.

Obr. 9: Vybavení kraniální èásti vulvy s leiomyomem.
Obr. 12: Reimplantace stydké kosti pomocí dvou hemicerkláží.

Obr. 10: Resekce katetrizované uretry.
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cirkulární incize okolo vulvy a pochva byla postupnì
preparována kraniálním smìrem. Moèová trubice byla
po vytažení cévky z pochvy, cca 3 cm pøed ústím do
vagíny pøetnuta, následnì byl do trubice zaveden nový
sterilní katétr. Moèová trubice byla odklopena z rány, aby
nedocházelo k úniku moèi do dutiny pánevní (obr. 10).
Po preparaci pochvy, kterou kaudálnì zcela vyplòovala
druhá masa cca 5 x 2 x 3 cm, byla tato vyjmuta in toto
s vulvou a dìložním krèkem (obr. 11). Reimplantaci
stydké kosti s uchycením dvìma hemicerklážemi do
pøedvrtaných otvorù (obr. 12) pøedcházela dùkladná
laváž pánevní dutiny fyziologickým roztokem a palpaèní
kontrola pøístupných mízních uzlin (lnn. iliaci), které
nebyly zvìtšené. Apozice svalù byla provedena rutinnì
(PDS II 0 USP). V místì, kde byla trvale odstranìna èást
stydké kosti, byla vyvedena mezi svaly moèová trubice tak,
aby nedocházelo k vìtšímu tahu na trubici (obr. 13). Po
rutinní sutuøe okolních mìkkých tkání a opakovaných
lavážích oblasti byla provedena uretrostomie (Ethilon
3–0 USP) v rozsahu cca 1.5 cm (obr. 14). Pøes uretrostomii byl pooperaènì zaveden Foleyho katétr napojený na
uzavøený sbìrný systém (obr. 15). Katétr byl ponechán
48 hodin po operaci. Bìhem hospitalizace byla dalších
48 hodin aplikována kontinuální infúzní terapie (Ringerùv roztok 1/1, 8 ml/kg/h), antibiotika (amoxicillin
klavulanát 20 mg/kg IV q 8h, enrofloxacin 5mg/kg q 24h)
a analgetika (buprenorfin 0.02 mg/kg IV q 8 h, posléze
tramadol 2mg/kg IV q 8h, meloxicam 0.2mg/kg s.c.).
Dvanáct hodin po operaci pøijímala fena první kašovitou
stravu. Amoxicilin klavulanát byl aplikován dalších 10
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Obr. 15: Pacient 12 hodin po zákroku, moèový katétr napojen na
uzavøený sbìrný systém.

dní (15 mg/kg p. o. q 12h), enrofloxacin dalších 14 dní
(5 mg/kg p.o q 12h). Na sliznice uretrostomie byla nanášena pravidelnì tenká vrstva antibiotické masti (Framykoin
ung). Meloxicam byl podáván majitelem prvních deset
dní post operationem, následnì byla medikace zmìnìna na piroxicam 0.3 mg/kg q 24 hodin, pozdìji q 48 h.
Pacient byl propuštìn do domácího léèení ètvrtý den po
operaci.

Obr. 13: Vyvedení uretry po sutuøe adduktorù.

Obr. 14: Ischiadická uretrostomie.

Komplikace
Prvních dvanáct hodin po odstranìní katétru vykazovala fena moèovou inkontinenci, která ovšem bez další
medikace ustoupila a dále probíhala mikce kontrolovanì.
Pouze pøi rozrušení docházelo k menšímu úniku moèi.
V oblasti stehen a ventrálního perinea se bìhem 24 hodin
post operationem vytvoøily rozsáhlé hematomy, které
po dalších 7 dnech zcela vymizely (Heparoid ung. 2krát
dennì). Již 12 hodin post operationem byl pacient schopen
nejisté chùze, kvùli traumatizaci adduktorù pøi preparaci
pánevního dna docházelo ovšem k „rozjíždìní“ pánevních
konèetin. Tento problém byl vyøešen aplikací pout z elastického obinadla. Pouta byla umístìna v oblasti metatarzù, jejich délka byla zvolena tak, aby fena byla schopna
provádìt krátké kroky. Pouta byla ponechána dalších
14 dní a obnovována každé 2 dny.
V prvních dnech byly provádìny 2krát dennì masáže
pánevních konèetin kvùli masivnímu pooperaènímu
lymfedému. Otoky po nìkolikadenní intenzivní manuální terapii ustupovaly. Sedm dní post operationem byly
konèetiny zcela bez otokù. V oblasti bývalého ústí pochvy
se šestý pooperaèní den objevila sekrece sérosangviózní
tekutiny. Tato sekrece pøetrvávala dalších deset dní. Prùbìžnì byl monitorován krevní obraz, kde ovšem po celou
pooperaèní dobu nedocházelo, kromì mírné transientní
leukocytózy v prvních dnech, k zásadním zmìnám. Další
hojení probìhlo bez komplikací.
Diagnóza
Histologické vyšetøení pochvy prokázalo kaudálnì od
pahýlu krèku dìlohy stopkatý leiomyom. Novotvar, který
se nacházel více kaudálnì, tìsnì pøed vulvou, byl urèen
jako nekrotizující a hnisavì infiltrovaný papilární karcinom v podsliznièí poševního epitelu. Tyto nálezy úzce
korelují s cytologickými nálezy z otiskù a stìru.
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Další prùbìh
Pøi kontrole mìsíc po zákroku byl pacient klinicky zcela
bez obtíží, moèil kontrolovanì, chùze byla nenarušená
(obr. 16). Pøi bìhu a na kluzké podlaze bylo ještì nápadné
obèasné rozjíždìní pánevních konèetin. Rektální vyšetøení
pánevní dutiny bylo bez patologického nálezu, stejnì jako
cytologické vyšetøení moèového sedimentu. Majiteli bylo
doporuèeno kontrolní RTG vyšetøení dutiny hrudní dva
mìsíce po operaci. Klinicky byla fena 8 týdnù po zákroku
zcela nenápadná. Rentgenovým vyšetøením dutiny hrudní
nebyly prokázány metastázy. Ultrasonografické vyšetøení
dutiny bøišní ovšem prokázalo nápadnì zvìtšené lnn. iliaci,
sonografické vyšetøení dutiny pánevní v oblasti pánevní
ostektomie prokázalo nejasnì ohranièenou heteroechogenní masu. Rentgenologicky byly zobrazeny fokální,
osteolytické zmìny v oblasti levé pánevní lžíce a hlavice
levého femuru a drobné, difúznì rozptýlené radioopacity v kraniální dutinì pánevní. Stav byl hodnocen jako
recidiva tumoru s rozsevem do pánevní kostry a femuru
a pøiléhajících mízních uzlin. Za dalších deset dní byla
provedena na pracovišti tøetího autora eutanázie kvùli
masivní bolestivosti spojené s výrazným kulháním na
levou pánevní konèetinu. Pitva provedena nebyla.

Obr. 16: Stav ètyøi týdny post operationem, mírná addukce pánevních konèetin.

Diskuse
Tumory pochvy se všeobecnì považují za pomìrnì vzácné,
celkovì tvoøí jen cca 2–3 % všech neoplazií u psa (Thacher et
al. 1983, Kessler 2000). Vìtšina autorù uvádí, že je 70–95 %
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tìchto tumorù benigních, nejèastìji jsou to leiomyomy
a fibromy èi lipomy (Kessler 2000, Salomon et al. 2004,
Robbins 2005). Spíše sporadické jsou zprávy o výskytu
maligních tumorù pochvy, zde zvláštì leiomyosarkomù,
skvamocelulárních karcinomù, karcinomù pøechodného
epitelu, hemangiosarkomù, mastocytomù èi rhabdomyosarkomù ( Thacher et al. 1983, Bilbrey et al. 1989, Hill et
al. 2000, Suzuki et al. 2006, McGavin a Zachary 2007).
Na pracovišti prvního autora bylo v letech 2004–2007
zaznamenáno šest pøípadù vaginálních neoplazií (3krát
leiomyom, 1krát hemangiosarkom, 1krát leiomyosarkom, 1krát papilární karcinom souèasnì s leiomyomem).
Zajímavý je pomìr maligních a nezhoubných tumorù
(50 : 50) v tomto souboru pacientù. Poèet tìchto pøípadù je samozøejmì pøíliš malý na vyslovení jakýchkoliv
závìrù. Ohlednì plemenné dispozice existuje jen málo
údajù, urèitá dispozice k leiomyomùm se uvádí u boxera
(Thacher et al. 1983). Dále se uvádí vyšší incidence leiomyomù u nuliparních, intaktních fen. Nìkteøí autoøi
považují tyto tumory v rozporu s výše uvedenými èísly,
dokonce za pomìrnì hojné (Dahme a Weiss 1999), což je
dle názoru autorù zpùsobeno pravdìpodobnì regionálnì
nižším poètem kastrovaných fen a tím vyšší incidencí
leiomyomù.
Maligní nádory pochvy jsou naopak pozorovány
èastìji u kastrovaných fen. Také mezi našimi pacienty
se zhoubnými tumory pochvy šlo vesmìs o kastrovaná
zvíøata. U èásti postižených pacientù jde o karcinomy pøechodného epitelu uretry infiltrující sekundárnì pochvu
(Kessler 2000, McGavin a Zachary 2007). Na rozdíl od
pomìrnì hojných skvamocelulárních karcinomù pochvy
u velkých zvíøat, není u psa popsána souvislost s jejich
výskytem a solárním záøením (Dahme a Weiss 1999,
McGavin a Zachary 2007). Autorùm není znám pøípad
z literatury, který by dokumentoval u feny souèasný výskyt
karcinomu a benigního tumoru pochvy, jak tomu bylo
v tomto pøípadì. Multipní leiomyom pochvy je ovšem
pozorován u intaktních fen èastìji.
V nìkterých, zvláštì v subtropických a tropických oblastech s velkou populací toulavých psù, tvoøí významnou èást
vaginálních tumorù pøenosný venerický tumor. Diskuse
tohoto onemocnìní ovšem pøesahuje rozsah této práce.
Diagnostika nádorových zmìn v pochvì neèiní vìtšinou potíže. Anamnesticky dochází nìkdy k prolapsu
masy z pochvy, krvavému èi purulentnímu výtoku, zde
je nutno diferencovat zánìtlivé a hyperplastické zmìny
pohlavních orgánù. Pøípadnì jsou feny prezentovány
s dystokií èi strangurií. Vaginoskopicky je masa vìtšinou
lehce identifikována. Souèasnì s vaginoskopií je možné
odebírat vzorky na další vyšetøení (cytologie, histologie).
Palpaènì lze tumor hodnotit pøímo vaginálním èi rektálním vyšetøením. V rámci rentgenové diagnostiky je
zvláštì vaginografie pøínosnou zobrazovací metodou,
nicménì není pøíliš senzitivní. Velké výhody pro posouzení
rozsahu tumorù poskytují modernìjší prùøezové zobrazovací metody (zvláštì magnetická rezonance), nejsou
ovšem nezbytné. V našem pøípadì bylo další dùležitým
diagnostickým kritériem endoskopické vyšetøení dolních
moèových cest. Na základì endoskopického nálezu bylo
jasné, že nebude možné zachovat ani vulvu ani kaudální
úsek moèové trubice.
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Pøed zahájením chirurgické léèby je nutno co nejlépe
vylouèit metastatický rozsev tumorù (RTG dutiny hrudní,
ultrasonografie dutiny bøišní, pøípadnì CT vyšetøení hrudníku). Scintigrafie není v Èeské republice pro veterinární
pacienty dostupná.
U stopkatých leiomyomù neèiní chirurgická resekce ve
vìtšinì pøípadù potíže. Výjimkou jsou multipní leiomyom
a leiomyomy prorùstající z krèku èi dìlohy nebo benigní
tumory v oblasti ústí uretry. Vìtšinu tìchto nádorù lze
resekovat in toto pomocí kaudálního pøístupu s episiotomií. Souèasnì se doporuèuje ovariohysterektomie (Kessler
2000). Výraznì komplexnìjší musí být pøístup k maligním
neoplaziím. V pøípadì leiomyosarkomù je ovšem diagnóza
stanovena èasto až po excizi tumoru, pokud nebyla pøedem odebrána biopsie tkánì na histologické vyšetøení.
U vìtšiny ostatních maligních tumorù lze tak, jak tomu
bylo v našem pøípadì stanovit pøedbìžnou diagnózu na
základì cytologického vyšetøení. S ohledem na akutní
symptomatiku feny nebyl odbìr bioptátù indikovaný.
Autorùm je známo jen velice málo publikací, popisujících vulvovaginektomii u feny (Bilbrey et al. 1989, Hill
et al. 2000). Pøed takto radikálním zákrokem je nutné
zohlednit nìkolik faktorù:
1. Rozsah tumoru. U neoplazie, která prorùstá cirkulárnì do lumenu pochvy, nelze provést en-bloc resekci
samotného tumoru pøi zachování èásti pochvy. Zde
je indikovaná vulvovaginektomie s neo-uretrostomií
nebo vaginektomie. Velké a mnohoèetné neoplazie
nelze dle názoru autorù bezpeènì odstranit kaudálním pøístupem, který popsali Bilbrey et al. (1989),
mimo jiné kvùli nemožnosti pøímé vizualizace
kraniální èásti pochvy a krèku a s tím spojenému
nebezpeèí nekontrolovatelného krvácení (Nickel
2007– osobní sdìlení).
2. Intaktní feny vs. kastrované feny: U intaktní feny je dle
našeho názoru pøi plánované vulvovaginektomii indikovaná souèasná ovariohysterektomie. Kaudálním
pøístupem nelze provést souèasnì ovariohysterktomii
a u intaktních fen zùstává dìloha v tìle (Bilbrey et
al. 1989, Robbins 2003), což znamená urèité riziko
dalších komplikací (napø. mukometry).
3. Lokalizace uretrostomie. U nìkterých fen mùže znamenat perineální lokalizace uretrostomie nebo umístìní uretrostomie na místo vulvy znaèné pooperaèní
komplikace (poranìní pøi sedu, kontaminace trusem
atd.). Nìkteøí autoøi proto doporuèují v souvislosti
s vaginektomií prepubickou uretrostomii (Danova et
al. 2005). Ischiadická uretrostomie s parciální ostektomií pánevního dna, se nám jeví v nìkterých pøípadech jako vhodnìjší (obr. 17). Tento postup tvoøí
jakýsi protìjšek skrotální èi preskrotální uretrostomie
psù-samcù. Na uretøe je i pøi resekci znaèné její èásti
vyvíjen minimální tah, kontinence zùstává pøevážnì
zachována. Nevýhodou je nutnost ostektomie èásti
pánevního dna, což je ovšem pacientem pomìrnì
dobøe tolerováno.
4. Invazivita zákroku: pøi kaudální lokalizaci maligního
tumoru v pochvì u málo osvalených plemen je vulvovaginektomie kaudálním pøístupem jednoznaènì
ménì invazivní, odpadá nutnost osteotomie/ostektomie a traumatizace adduktorù. Nevýhodou je horší
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pøehlednost operaèního pole a následná perineální
pozice uretrostomie. V nìkterých pøípadech, zvláštì
u menších pacientù mùže být výhodnìjší osteotomie
pánve v symfýze s rozevøením pánevního dna hrudním rozvìraèem (napø. Finochietto retraktorem).
Takto nedochází k preparaci a poškození adduktorù. V našem pøípadì nebyl tento pøístup zvolen
s ohledem na pøedpokládanou nutnost ostektomie
kaudálního pánevního dna a také s ohledem na
znaènou velikost pacienta a rozsah tumorù, protože
nebylo jisté, zda bude možná distrakce pánevního
dna v požadovaném rozsahu.

Obr. 17: Osteotomie stydké kosti, parciální ostektomie sedací kosti
a ischiadická uretrostomie (poloschematicky).

5. Ekonomické a prognostické aspekty: zde popsaný
zákrok znamená pro majitele znaèné finanèní náklady i v souvislosti s další hospitalizací a pooperaèní
péèí. Souèasnì musí být zdùraznìno vysoké procento
pozdìjších recidiv a metastáz, zvláštì v pøípadech
suspektních karcinomù pochvy. Proto musí být v nìkterých pøípadech i takto nároèný zákrok považován
za èistì paliativní.
6. Etické aspekty: pøi prokazatelné malignitì s masivní
infiltrací pochvy èi pøedpokládaném rozsevu neoplazie musí být majiteli navržena jako alternativa
eutanázie pacienta.
V rámci adjuvantní chemoterapie je v pøípadì karcinomù moèových cest èasto užívána carboplatina, èi cisplatina, nicménì s rùzným úspìchem. K cytostatické terapii
karcinomù pochvy existují jen sporadické zprávy (Ogilvie
a Moore 1995, Kessler 1999). Pozitivní výsledky mohou být
dosaženy radioterapií, která ovšem není v Èeské republice
dostupná. Pøi možnosti kompletní resekce karcinomu je
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doporuèován adjuvantnì, stejnì jako u paliativní léèby
inoperabilních tumorù moèových cest, piroxicam sám
nebo pøípadnì v kombinaci s mitoxantronem (Ogilvie
a Moore 1996). Chemoterapie byla v tomto pøípadì majitelem zamítnuta.
Závìr
Celkovì byl pomìrnì invazivní zákrok pacientem v popsaném pøípadì dobøe tolerován. Již po odstranìní stehù
a pout z kotníkù vedla fena opìt plnohodnotný život.
Bezprostøednì po zákroku bylo nutno nekompromisnì
tlumit znaènou bolestivost pacienta potentními opiáty
a nesteroidními antiflogistiky. Pooperaèní komplikace
(hematomy, otoky konèetin atd.) lze vesmìs považovat
za ménì významné. Funkce ischiadické uretrostomie byla
dobrá, nedocházelo k její traumatizaci èi kontaminaci.
V našem pøípadì nebyly pozorovány komplikace s infekcemi dolních moèových cest, dají se ovšem v dlouhodobém horizontu u pacientù s ischiadickou uretrostomií
pøedpokládat. I pøes invazivitu pøístupu byla ostektomie
velké èásti pánevního dna (i pøechodné omezení funkce
adduktorù) rychle kompenzována a dobøe tolerována.
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Trvalá medikace piroxicamem byla doplòující cytostatickou léèbou, která je považována s ohledem na maligní
charakter tumoru za odùvodnìnou. Autoøi se domnívají,
že zde popsaná technika mùže znamenat pøi striktní indikaci kurativní èi pøinejmenším paliativní øešení maligních
tumorù vulvy a vaginy u feny. Je nutno metodu aplikovat
jen u pacientù, u kterých ostatní, ménì radikální øešení
nepøichází v úvahu. Takových indikací je ovšem relativnì
málo. Pøedpokladem je tedy dùkladná selekce pacientù,
precizní pøedoperaèní plánování zákroku a v neposledním
místì dobrá komunikace s klientem. I pøi takto radikální
resekci je totiž nutno v pøípadì agresivních tumorù poèítat
s recidivami.
Podìkování: Autoøi dìkují Dr. F. Èadovi, Analytické laboratoøe,
Plzeò za provedení histopatologického vyšetøení.
MVDr. Jan Hnízdo
Animal Clinic – Bílá Hora
Èistovická 44
163 00 Praha 6
www.animalclinic.cz
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