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Wród opracowañ powiêconych
chirurgicznemu leczeniu przepuklin,
tylko nieliczne informuj¹ o metodach
beznapiêciowych podczas doranych
operacji uwiêniêtych przepuklin. Celem pracy jest ocena bezpieczeñstwa
u¿ycia jedno- lub dwu-w³óknowej siatki
polipropylenowej podczas operacji
uwiêniêtej przepukliny. Wród 115
operowanych z powodu uwiêniêcia
by³y to 81 przepukliny pachwinowe i
34 inne, (najczêciej w blinie pooperacyjnej) przepukliny pow³ok brzucha.
Podczas operacji u 84 chorych odprowadzono uwiêniêt¹ pêtlê jelitow¹, u
22 sieæ, siedmiokrotnie resekowano
odcinek jelita (w tym dwa razy uchy³ek
Meckla) oraz dwukrotnie sieæ. Wszyscy chorzy otrzymywali podczas operacji i przez dwa do czterech dni po zabiegu antybiotyk o szerokim spektrum.
W okresie pooperacyjnym u 15 osób
wyst¹pi³y powik³ania w zakresie rany.
Tylko trzy z nich (dwukrotnie ropienie
i raz martwica brzegów skóry) stanowi³y potencjalne zagro¿enie dla wszczepu. Miejscowe powik³ania by³y nieco czêstsze po operacji innych przepuklin (17,6%) ni¿ przepukliny pachwinowej (11,1%). Nasze dowiadczenia
upowa¿niaj¹ nas do wniosku, ¿e jedno lub dwu - w³óknowa siatka polipropylenowa mo¿e byæ bezpiecznie u¿yta
podczas operacji uwiêniêtej przepukliny, a ryzyko miejscowych powik³añ
pooperacyjnych jest nik³e.

There are just few studies regarding the use of tension-free techniques
during the emergency operations of
strangulated hernias among all the articles on the subject of surgical
herniorrhaphy. Assessment of safety
of the use of mono- or double-filament
polypropylene mesh for the repair of
strangulated hernia constituted the
aim of the study. There were 81 inguinal and 34 other hernias (mostly
incisional) in the group of 115 surgically treated patients with strangulated
abdominal wall hernias. During the
surgical operation in 84 patients strangulated bowel loop was reduced, 22
patients were treated with reduction of
larger omentum, 7 patients required
bowel resection (including 2 resections of Meckel diverticulum) and 2
resections of the omentum. All patients received prophylactic dose of
broad-spectrum antibiotic during the
surgical procedure and for 2-4 days
after the operation. There were 15
cases of surgical site complications
noted. Only two such cases (purulent
infection in two patients and necrosis
of wound margins in one) constituted
potential threat to the implant. The incidence of local surgical complications was somewhat lower in the group
of inguinal hernias as compared to the
others (11,1% vs. 17,6%). The data from
our study confirm the fact that monoor double-filament polypropylene
mesh can be safely used for the repair
of strangulated hernia and the risk of
local surgical complications is scant.

Wstêp
Metody beznapiêciowe od wielu ju¿ lat
s¹ uwa¿ane za najpewniejszy sposób leczenia przepuklin brzusznych. Liczne, ukazuj¹ce siê ka¿dego roku prace oceniaj¹ wszczepiany materia³ w zale¿noci od jego
struktury mikroskopowej, kszta³tu protezy
czy sk³adu chemicznego [14]. Wiêkszoæ
opracowañ odnosi siê do niepowik³anych
przepuklin, a jedynie pojedyncze doniesienia dotycz¹ uwiêniêcia przepukliny, które
w wielu krajach s¹ nadal jedn¹ z czêstszych
przyczyn niedro¿noci jelit.
Celem naszej pracy jest ocena przydatnoci siatki polipropylenowej podczas do-

ranej operacji uwiêniêtej przepukliny.
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Materia³ i metody

W latach 1997-2009 w II Katedrze Chirurgii CM UJ
z powodu uwiêniêcia przepuklin brzusznych w trybie
nag³ym operowano, wszywaj¹c jedno lub dwu -w³óknow¹ siatkê polipropylenow¹ 115 osób o redniej wieku
65,3 roku (SD = 16,3). W ka¿dym przypadku o u¿yciu
wszczepu decydowa³ operator, opieraj¹c siê na w³asnych
dowiadczeniach i preferencjach. Operowano 76 mê¿czyzn (66%) o redniej wieku 63,1 roku (SD = 17,5) oraz
39 kobiet (34%) o redniej wieku 69,6 roku (SD = 12,7).
Najm³odszy chory mia³ 22 lata, a najstarszy 95 lat.
Najliczniejsz¹ grupê stanowi³o 81 chorych operowanych sposobem Lichtensteina z powodu uwiêniêcia
przepukliny pachwinowej. U dalszych 34 osób wszyto
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³atê w czasie operacji uwiêniêtej przepukliny w blinie
pooperacyjnej (19 osób), pêpkowej (10 chorych), kresy
bia³ej (3 chorych), udowej ze wspó³istniej¹c¹ przepuklin¹ pachwinow¹ (jeden chory) oraz Spigela (1 chory).
W worku przepuklinowym najczêciej znajdowa³o
siê jelito cienkie. Zawartoæ worka przepuklinowego
przedstawiono w tabeli I.
Podczas operacji u 84 chorych jedynie uwolniono
uwiêz³y we wrotach odcinek jelita cienkiego lub grubego, a u dalszych 22 - sieæ. W 7 przypadkach, ze wzglêdu na martwicê, wykonano odcinkow¹ resekcjê jelita
(dwukrotnie by³ to znajduj¹cy siê w przepuklinie uchy³ek Meckla). U dwóch osób podczas zabiegu usuniêto
martwiczy fragment sieci (tabela II).
Wszyscy chorzy drog¹ do¿yln¹ otrzymywali antybiotyki. Leczenie to rozpoczynano podczas operacji i w
zale¿noci od stanu miejscowego kontynuowano przez
dwa do czterech dni. Rodzaj antybiotyku na przestrzeni
lat zmienia³ siê zgodnie z aktualnymi zaleceniami dzia³aj¹cego w Klinice zespo³u do walki z zaka¿eniami; by³y
to aminoglikozydy i cefalosporyny I lub II generacji kojarzone z metronidazolem.

Wyniki
Wród wszystkich operowanych z u¿yciem ³aty polipropylenowej u 26 wyst¹pi³y
powik³ania pooperacyjne (22,3%). U 15
osób (13%) mia³y one zwi¹zek z ran¹ pooperacyjn¹. Powik³ania te by³y rzadsze u
osób operowanych z powodu przepukliny
pachwinowej (9/81 = 11,1%), ni¿ wród pozosta³ych przepuklin pow³ok brzucha (6/34
= 17,6%). Ró¿nica ta by³a nieznamienna
statystycznie (p>0,2).
W dwóch przypadkach obserwowano w
ranie niewielki naciek zapalny, który cofn¹³
siê w ci¹gu kilku dni. U piêciu operowanych
gromadzi³ siê w ranie surowiczy p³yn. W tych
przypadkach leczenie za pomoc¹ nak³uæ
zakoñczy³o siê pomylnie. U dalszych piêciu osób powsta³ krwiak, który samoistnie
szybko siê wch³on¹³. Pozosta³e trzy powik³ania to ropienie ran u dwóch osób i u jednego martwica brzegów skóry, które jednak
nie poci¹gnê³y za sob¹ koniecznoci usuniêcia wszczepu. Te ostatnie powik³ania
mia³y miejsce u operowanych z powodu
uwiêniêcia przepukliny w blinie pooperacyjnej. ¯adne z nich nie wyst¹pi³o u chorych, u których wykonano resekcjê jelita. U
pozosta³ych 100 sporód 115 operowanych
nie obserwowalimy powik³añ zwi¹zanych
z ran¹.
Powik³ania niezwi¹zane z ran¹ wystêpowa³y pojedynczo lub wspó³istnia³y ze
sob¹. By³y to zaostrzenia choroby wieñcowej, zaburzenia rytmu serca, pooperacyjne
powik³ania p³ucne, zespó³ urojeniowy, zakrzepica ¿ylna i zapalenie ¿ylaków koñczyn
dolnych, zatrzymanie moczu oraz narastaj¹ce wodobrzusze u chorego z niewyrównan¹ marskoci¹ w¹troby.
Omówienie
Podczas operacji beznapiêciowych najczêciej wykorzystywanym materia³em jest
siatka polipropylenowa. Ma on zdolnoæ
pobudzania fibroblastów, dziêki czemu powstaje mocna blizna ³¹cznotkankowa, co w
istotny sposób wp³ywa na trwa³oæ powsta³ej w ten sposób warstwy powiêziowo - miêniowej. Wa¿n¹ rolê przypisuje siê mikroskopowej konstrukcji takiej ³aty, zw³aszcza
wielkoci oczek siatki i tworz¹cego j¹ splotu. Badania dowiadczalne oraz obserwacje kliniczne wskazuj¹, ¿e wielkoæ oczek
wiêksza od 75 mikronów i jedno lub dwu Przegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

Tabela I
Zawartoæ worka przepuklinowego.
Content of hernia sac.

Tabela II
Rodzaj zabiegu.
Type of surgical operation.

Zaw artoæ w orka przepuklinow ego Liczba chory ch

Rodzaj zabiegu

Liczba chory ch

Jelito cienkie

65

Uw olnienie pêtli jelitow ej

84

Jelito grube

19

Uw olnienie sieci

22

Jelito cienkie i grube

7

Resekcja jelita

5

Jedy nie sieæ

24

Wy ciêcie uchy ³ku M eckla

2

Razem

115

Resekcja sieci

2

Razem

115

w³óknowy splot, w razie zaka¿enia pozwala
na swobodn¹ penetracjê makrofagów i eliminacjê zaka¿enia.
To spostrze¿enie ma szczególne znacznie praktyczne, gdy¿ u¿ycie tego rodzaju
wszczepu pozwala na opanowanie ewentualnego zaka¿enia. Z tym problemem
mamy do czynienia szczególnie podczas
operacji w zaka¿onym polu. Dotychczasowe zasady nieu¿ywania implantów w zaka¿onym polu s¹ coraz mocniej podwa¿ane.
Coraz czêciej ukazuj¹ siê prace, w których
przedstawia siê bardzo zachêcaj¹ce wyniki
implantacji siatek w przypadkach równoczesnej operacji jelita grubego czy podczas
operacji przepukliny oko³ostomijnej [4,11-13,
22,23]. Mimo czêsto powtarzanych obaw niepowodzenia w postaci zaka¿enia siatki i koniecznoæ jej usuniêcia s¹ bardzo rzadkie.
Wybór beznapiêciowej metody nie wp³ywa na miertelnoæ operowanych z powodu uwiêniêcia, natomiast ma bardzo du¿e
znaczenie dla pónych rezultatów operacji,
wydatnie obni¿aj¹c odsetki nawrotów.
W czasopismach chirurgicznych, w których znajduj¹ siê liczne prace dotycz¹ce
przepuklin, ma³o uwagi powiêca siê uwiêniêciu. Przyk³adem mo¿e byæ zamieszczony w Lancet obszerny przegl¹d pimiennictwa, którego autor, Kingsnorth korzystaj¹c
z baz MEDLINE i EMBASE, omówi³ 135
artyku³ów, wród których jedynie dwie [17,
25] pozycje dotyczy³y przepuklin powik³anych uwiêniêciem i obie przedstawia³y
wykorzystanie wszczepów [14].
Wokó³ zapobiegawczego stosowania
antybiotyków podczas i po planowych, beznapiêciowych operacjach przepuklin od lat
toczy siê dyskusja. Coraz liczniejsze s¹ w
niej g³osy, ¿e takiej koniecznoci nie ma.
Inaczej jest jednak podczas uwiêniêcia [6,
20,27]. Nale¿y spodziewaæ siê wtedy miejscowego zaka¿enia, i to nie tylko je¿eli w
worku przepuklinowym znajduje siê niedokrwione jelito, ale tak¿e je¿eli tam znajdzie
siê niedokrwiona sieæ. Wtedy w polu operacyjnym dochodzi do masywnej inwazji bardzo wirulentnej flory bakteryjnej przewodu
pokarmowego. Z tego powodu, uwa¿amy,
¿e w takiej sytuacji antybiotyk jest bardzo
wa¿nym elementem leczenia i dlatego wszyscy nasi chorzy podczas zabiegu, a nastêpnie przez dwa do czterech dni otrzymywali
antybiotyk o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym. Stosowane antybiotyki zmienia³y
siê na przestrzeni lat, a ich dobór wynika³ z
aktualnie przyjêtego w Klinice schematu
profilaktyki zaka¿eñ.
Pierwszeñstwo wród doniesieñ o u¿y-

ciu wszczepów podczas operacji uwiêniêtej przepukliny nale¿y do Pansa i wsp., którzy w roku 1997 dowodzili, ¿e umieszczenie
protezy nie grozi zaka¿eniem i jest bezpieczne [17]. Od tego czasu pojawi³y siê bardzo
nieliczne prace dotycz¹ce tego zagadnienia,
lecz problem u¿ycia wszczepów w zainfekowanym polu pocz¹tkowo budzi³ liczne kontrowersje. Z czasem przybywa³o opracowañ
wskazuj¹cych na niskie ryzyko miejscowych
zaka¿eñ i korzyci zwi¹zane z t¹ metod¹
[1-3,5,7,8,16,18,24-26]. Ukazywa³y siê równie¿ doniesienia ograniczone do pojedynczych przypadków o laparoskopowych operacjach uwiêniêtych przepuklin wewnêtrznych i zewnêtrznych, których wrota zamykano za pomoc¹ siatek, co utwierdza w
przekonaniu o ma³ym zagro¿eniu zaka¿eniem wszytego biomateria³u [9, 15,19,21].
Nadal istniej¹ce kontrowersje wokó³ u¿ycia syntetycznych ³at w czasie operacji
uwiêniêtej przepukliny s¹ impulsem do poszukiwañ alternatywnych materia³ów. Takim
jest SIS (Small Intestinal Submucosa), znany pod handlow¹ nazw¹ Surgisis. Implantowano go technik¹ laparoskopow¹ 116 osobom podczas operacji przepukliny w zaka¿onym lub potencjalnie zainfekowanym rodowisku [10]. Pocz¹tkowe wyniki tej kosztownej metody s¹ bardzo zachêcaj¹ce.
Ostateczna ocena, ze wzglêdu na charakter u¿ytego materia³u, bêdzie jednak mo¿liwa dopiero po dalszych badaniach klinicznych obejmuj¹cych wieloletnie odleg³e obserwacje.
Nasze dowiadczenie powsta³e na podstawie wieloletniej obserwacji, utwierdza nas
w przekonaniu, ¿e dorane zamkniêcie wrót
uwiêniêtej przepukliny za pomoc¹ jednolub dwu-w³óknowej siatki polipropylenowej
jest bezpieczne, a odsetek powik³añ jest niewielki [24,26]. Powik³ania miejscowe w postaci ropienia rany, czy martwicy jej brzegów, wyst¹pi³y u trzech osób, czyli niespe³na 3% operowanych. Choæ opanowano je
postêpowaniem zachowawczym w czasie
pobytu w szpitalu, to by³y to jedyne powik³ania mog¹ce w realny sposób zagra¿aæ odleg³emu powodzeniu operacji. Zwraca uwagê nieco wy¿szy odsetek powik³añ wród
osób operowanych z powodu przepuklin
poza okolic¹ pachwinow¹. By³y to niejednokrotnie du¿e przepukliny w blinie pooperacyjnej, których zamkniêcie bez udzia³u ³aty
mog³o we wczesnym okresie prowadziæ do
powa¿nego pogorszenia warunków wentylacyjnych, a w pónym zwiêkszaæ ryzyko
nawrotu przepukliny.
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Wniosek
Jedno- lub dwu-w³óknowa siatka polipropylenowa mo¿e byæ bezpiecznie wszczepiona podczas operacji uwiêniêtej przepukliny, a ryzyko miejscowych powik³añ pooperacyjnych jest nik³e.
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