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Przepuklina brzuszna - ope]acia bez użycia implantu
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Abdominal hernia - opelation without using the implant

Summary

Abdominal hernias most often appear as complication after white line laparotomy. As the cases of small
intestines incarceration due to the body wall defect are not so often, the surgical treatment is advisable, espe-
cially in large defects. In this report we present the alternative method of surgical treatment of horse abdomi-
nal hernia without the use of implant, based on our own studies. Abdominal hernia operations were per-
formed on 36 horses. In 28 cases the complete healing was achieved, in 8 cases there was the return of hernia.
Our own operational technique of abdominal hernia reaches the conditions of good body wall closure.
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Prz ep uklin a brzuszna ( h e m i a v e n tra l i s) j est to prze -
mi e szczenie s ię czę ści tr zęw i z j amy br zusznej p oprzez
przerwę w ciągłości mięśni lub powięzi ściany brzu-
cha, która powstała na skutek osłabienia tkanek na tym
obszarze. Często otrzewna nie ulega uszkodzeniu
i tworzy w tym miejscu wewnętrzny worek przepukli-
nowy. Zewnętrzny worek przepuklinowy utworzony
jest przez skórę i tkankę podskórną. Przerwa w cią-
gło ści ściany j amy brzusznej określana j est j ako wrota
przepukliny, tkanki tworzące jej ograniczenie stano-
wiąpierścień przepuklinowy (3, l1) (ryc. 1).

Przepukliny brzuszne rzadko powstają na skutek
urazów, Częściej pojawiają się one jako powikłanie
po laparotomii w linii białej (operacje niedrożności
przewodu pokarmowego, ptzepukliny pępkowej).
Czynnikami, które sprzyjają powstaniu przep ukliny
brzusznej po laparotomii są m.in.bardzo duże obcią-
zenie szwu podczas gwałtownych ruchów w czasie
wybudzania i wstawania konia po zniecnlleniu oraz
podczas niekontrolowanych ruchów na skutek bólu
w okresie pooperacyjnym. W tychprzypadkach może
dojść do częściowego rozejścia się szwu. Obrzękprzy-
ranny oraz zakażenie rany operacyjnej nviększająry-
zyko powst anla przepukliny. Inną p rzyczynąmoże by c
opóźnione gojenie na skutek osłabienia konstytucji
konia, co ma miejsce po przebytych ciężkich morzy-
skach. W tych przypadkach przepuklina może powstać
po kilku dniach, a nawet po kilku miesiącach od ope-
racji (3, 8-10). Pomimo, żeniebezpteczeństwo uwięź-
nięcia odcinka jelit jest ze względll na wielkość wrót
przepuklinowych niewielkie, za7ęca się, szczególnie
przy dużych ubytkach, leczenie chirurgiczne (1, 3, 9,
10). W przypadku uwięznięcia odcinka jelit, co zawsze
przebiega z silnymi objawami morzyskowymi, ko-

nieczne jest natychmiastowe wykonanie zabiegu ope-
racyjnego. W pozostałychprzypadkach zaleca się wy-
konanie operacji w pózniejszym terminie. Niektórzy
autotzy są zdania, że zabiegtaktprzeprowadzac nale-
ży po 10 dniach od pojawienia się przepukliny (3), inni
proponująwykonanie zabiegtl po 3-4 tygodniach (2)
lub nawet po 2-3 miesiącach (1, 9, 10). Najgorszym
terminem wykonania takiej operacji jest okres od 2 do
10 dni po laparotomii.

Krótko po pojawieniu się przepukliny, tkanki w tej
okolicy cechują się obrzękiem i kruchością występu-
je upośledzone zaopatrzenie tej okolicy w krew, poja-
wiają się ogniska nekrotyczne. Z Ęch przyczyn wa-
runki do gojenia się są w tym okresie czasu nieko-
rzystne. W ciągu kilku tygodni dochodzi z reguĘ do
wzmocnienia lub nawet do zwłóknienia wrót przępu-
klinowych, co zwiększa szansę powodzenia takiej ope-
racji. Ogólnie mozna przyjąc, że zńlegtaki wykonać
na\eży po zejściu ostrego stanu zapalnego oraz, jeśli
to możliwe , po zwa|czeniu zakażenia rany ( 1 , 9, 1 0).

Metodą z wyboru w leczeniu operacyjnym przepu-
kliny brzusznej jest, w przypadkach dużych wrót prze-
puklinowych, zastosowanie implantu (siatki). Implanty
z siatki ze stali szlachetnej, polipropylenu, tworzyłva
sztucznego lub tantalu wprowadza się zaotrzewnowo
lub podpowięziowo ponad ubytkiem i przyszywa się
szwem ciągĘm stosując materiał niewchłanialny lub
materiał o przedŁużonym czasie wchłaniania. Dodat-
kowo należy ponad siatkąprzyszycpłat z tkanek wor-
ka przepuklinowego, co służy dodatkowemu wzmoc-
nieniu i przykryciu implantu (1-5,7-I1). W literaturze
spotyka się również doniesięnia na temat metody z
wykorzystaniem auto genne go transplantatu pobrane-
go z powięzi szerokiej (6).
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Ryc. 1. Przekrój ścianyjamy brzusznej w obrębie przepukli-
ny brzusznej

B ezp o średn n adaptac1 a wr ót pr zępuklinowych p o -
przez szew.bez xżycla siatki lub autogennego prze-
szczep:u opisyvvana j est j ako niewystarc zająaa ( 1, 5 -
1 0) lub W star czaj ąca tylko przy niewielkich ubYkach
(2,3). W niniejszym opracowaniu przedstawiono opar-
tą na własnych badaniach i wynikach alternatyłvną
metodę chirurgicznego leczenia przepukliny brzusz-
nej koni bez wykorzystania implantu.

Materiał i metody

Operacje przepukliny brzusznej wykonano u 36 koni.
W 22 przypadkach przepuklina powstałana skutek uprzed-
nio przeprowadzonej z powodu morzyska laparotomii, w 12
przypadkach na skutek operacji przepukliny pępkowej, a u
2 koni powstała ona po lrazie. U 12 koni, u których do
przepukliny doszło po operacji przepukliny pępkowej,
8 koni było j uz wcześniej operowanych r az, a 4 konie 2 r azy.
W 2 przy p adkach występ owało dodatkowe zakażenie r any.

W przypadku, gdy przepuklina brzuszna pow-stała z po-
wodu wykonanej uprzednio laparotomii, zabieg przepro-
wadzano nie wcześniej niz 8 tygodni po pierwszej opefa-
Cji.

Koniom podawano w iniekcji penicylinę ze streptomy-
cynąw dawce 4 mln. I.E. na zwierzęw przeddzień operacji
orazpo wykonanym zabiegu. Po przygotowaniu dietetycz-
nym (dieta głodowa z dostępem do wody na6 godztnprzed
operacją) oraz po premedykacji przy użyciu acepromazy-
ny 0,1 mg/kg i ksylazyny 0,4 mg/kg wykonywano wpro-
wadzenie do znieczulenl,apoprzez szybki wlew 0,5 do 1 li-
tra (w zależności od efektu dztałanta) roztworu 5% gluko-
zy zawierającego 50 g gwajamaru oraz 2,5 g thiopentalu.
Operacje przeprowadzano w znieczuleniu ogólnyn dotcha-
wlczym, stosuJąc mleszanrnę anestetyczną halotan/tlen.
Konie wlrviązyr,vano na stole w ułozeniu grzbietowym. Pole
operacyJne przygotowywano według ogólnie przyjętych
zasad antyseptyki, Po przecięciu skóry i tkanki podskórnej
w środku przepukliny (ryc.2) preparowano mięśnie i po-
wtęź aż do zdrowych tkanek. Zwracano uwagę na ewentu-
alną obecność nici chirurgicznych oraz ognisk nekrotycz-
nych po przebytym zabiegu, które starannie usuwano, aby
nie stanowiły źródła zakażenia. Jeśli było to możliwe,
otrzewną szyto osobno szwami pojedynczymi. stosując
catgut o grubości 3 USP (Catgut plain 7 metric, Fa. B.
Braun-Dexon). Następnie adaptowano pochewkę mięśnia
prostego brzucha. W tym celu zakładano pojedyncze szwy
materacowe w ten sposób, że wolne końce nici układały
się naprzemiennie po obu stronach rany operacyjnej 1ryc
3). Następnie przystępowano do wiązanta wolnych koń-

ców nici, przy czymbrzegtrany zbliżano do siebie poprzez
pociąganie za sąsiednie szwy. Powstały w ten sposób grze-
bień przekłuwano następnie na stronę przeciwną i wiązano
po drugiej stronie. Dzięki temu osiągano pełną adaptację
brzegów rany (ryc. 4 i 5).

Ryc. 2. Cięcie i preparowanie skóry i podskórza
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Ryc. 3. Adaptacja brzegów przepukliny
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Ryc. 4. Schematyczne przedstawienie techniki zakładania
szwów

Ryc. 5. Adaptacja brzegów rany przez ponowne przekłucie
brzegów rany
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Szczególną uwagę zwracano, aby doszło do prawidło-
wego zbliżenia brzegów powięzi. Tkankę b|iznowatą two-
rzącą się na wolnym końcu grzebienia, usuwano. Używa-
no materiału resorbującego się Vicryl o grubości 6 metric
(Fa. Ethicon), niewchłanialrrej plecionej rrici poliestrowej
o grubości 9 USP (Ethibond 8 metric, Ea. Ethicon) lub po-
trójnej nici resorbującej się zbudowanej z kwasu poligli-
kolowego o grubości 2 USP (Dexton 5 metric, Fa. B. Braun-
Dexon). Po załozeniu dwóch drenów szyto tkankę podskór-
nąprzy uzyciu deksonu o grubości 1 USP (Dexon 4 metric,
Fa. B. Braun-Dexon), a skórę nicią propylenową (monofi-
lament) o grubości 0 USP (Prolene 3,5 metric, Fa. Ethi-
con), Ostatnirn etapem było przyszycie jałowego opatrun-
ku z gazy, który usuwano po 3 dniach. Konie otrzymywały
profilaktycznie w iniekcji surowicę przeciwtężcową oraz
przez I0 do 14 dni fenylbutazon w dawce 2 mgl'kg rl.c.
2 razy dziennie.

Dreny usuwano po 2-3 dniach, a szwy skórne po l4
dniach. Wszystkie konie miaĘ ograniczony ruch przez okres
2-3 miesięcy po zabiegu. W przypadku rozwoju ograniczo-
nego zakażenia w obrębie nici skórnej płukano ranę2 razy
dziennie 3% wodą utlenioną oraz roztworem riwanolu.

Wyniki iomówienie
W przypadku 15 koni zastosowano materiał Ethi-

bond 8 metric, u 20 koni Dexon 5 metric (potrójny), a
u jednego konia Vicryl 6 metric. W 28 przypadkach
osiągnięto całkowite wygojenie, w 8 przypadkach do-
szło do recydywy przepukliny, co u 2 koni miało miej-
sce dopiero po 3 miesiącach od zabiegu. U wszyst-
kich koni, u których stwierdzono ponowne pojawie-
nie się przepukliny, zastosowano do szyciawrotprze-
puklinowych dexon. U jednego konia z tej grupy do-
szło do infekcji rany. W przeciwieństwie do tego,
u wszystkich koni operowanych z użyciem materiału
Ethibond lub Mcryl nie obserwowano żadnychpowi-
kła!. Ę ąrup{ 8 koni, u których doszło do ponownego
pojawienia się przepukliny, 6 koni operowano po raz
drugi, W 2 przypadkach właściciele operowanych koni
nie wyrazili zgody na ponowne wykonanie zabiegu.
We wszystkich sześciu operowanychpo raz drugiprzy-
padkach doszło do ponownego powstania przepukli-
ny. Dwa konie z tej grupy nie byĘ operowane po raz
trzeci z powodu braku zgody właścicieli, cztery konie
poddane zostĘ trzeciej operacji, która w dwóch przy-
padkach zakończyła się powodzeniem. Pozostałe dwa
konie poddano eutanazji.

PrzepŃlin a br zlszna u koni wyma ga le c zenia op e -
racyjnego (I, 3, 9, 10). Metodą z wyboru jest implan-
tacja siatki, Siatka służy do pokrycia ubytku, gdyż zda-
niem wielu autorów bezpośrednia adaptacja brzegów
przepukliny w większości przypadków powoduje tak
duże napięcie, że dochodzi do rozrywania tkanek (1-
5,7 -II). Również w przypadkach, w których mozliwa
j est bezp o średni a adaptacj a br ze gów przepukliny, im-
plantacja siatki wskazanajest jako dodatkowe wzmoc-
nienie (10). Wprowadzenie obcego materiału nviąza-
ne jest z możliwościąpowstania powikłań, takich jak:
rozęrwanl'e implantu, zakażęnie i tworzenie się prze-
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tok, uwięźnięcie pętli jelit pod siatką powstanie zro-
stów między jelitami a siatką uszkodzenie ściany je-
lita cienkiegopoprzeztarcie o siatkę tzapalenle otrzew-
nej (2,3, 8-10). Niebezpieczeństwo powstania ostat-
niego z wymienionych powikłań występuje wówczas,
gdy siatka ma bezpośredni kontakt ztrzewiami (8, 10),
Zapobiega się temu pTzez umieszczenie siatki, jeśli
tylko to możliwe, zaotrzewnowo. Często jednak jest
to niemożliwe z powodu trudności w odpreparowaniu
otrzewnej. W tych przypadkach siatkę wprowadza się
wewnątrzotrzewnowo, co zdecydowanie zmniejsza
szansę powodzeniazabiega (2, 3, 8-10). W przedsta-
wionej metodzie własnej brak jest trudności i powi-
kłań związanych z implantacją siatki. W przeciwień-
stwie do opinii większości chirurgów, ktorzy lważa-
ją że b ezp ośredni a adaptacj a b r zę gow pr zepukliny j e st
niewystarczająca (1, 5-10), w przedstawionej meto-
dzie osiągnięto dobre zbliżenie powięzi do powięzi,
Scisła adaptacja brzegów możliwa była dziękipowtór-
nemu przekłuciu przez grzebleń i utworzenie w ten
sposób drugiego rzędu szwów. W żadnym przypadku
nie doszło do rozerwania szwów. stwierdzono nato-
miast rożną przydatność zastosowanych materiałów.
Dobre wyniki uzyskano u 15 koni operowanych z
wykorzystaniem materiału Ethibond. Równie ż zasto-
sowanie materiału Vicryl dało dobry rezultat,jednak
ocena tego materiału jest trudna, gdyż wykorzystano
go §iko u jednego z 36 operowanych koni. Do po-
nownego pojawienia się przepukliny doszło u wszyst-
kich koni operowanych z lżyciem materiału Dexon.
We wszystkich tych przypadkach wystąpiło po zabte-
guzakażenie rany.

Przedstawiona metoda leczenia operacyjne go prze-
pukliny brzusznej koni przy zastosowaniu własnej
techniki zamykania wrót spełnia warunki dobrego ze-
spolenia powłok jamy brzusznej,
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