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Abdominalherniotomyasanaltetnativemethoinguinalhemiatre
Summaru

Inguinal and scrotal hernias occur relatively often
intestines into the inguinal canal, while scrotal herni
scrotum. In adult stallions the majority of inguinal her
the intestine loops. The only solution in these cases is
scrotum. During surgery a testicle is removed. In certa
The authors have applied another surgical method. T
a medial laparotom}, after which a herniotomy of the v
are repositoned. The testicle is alwavs preserved. In al
button knife - herniotome. After repositioning the inte
Ten stallions with inguinal or scrota| hernias underw
connected with herniotom} of the vaginal ring. None o
gery, despite the vaginal ring incision. The authors' me
case ofthe inguinal canal approach only the incarcer
Results indicate the possibilĘ of surgical treatme
approach connected with herniotomy of the vaginal ri
Keywords: horse, colic, inguinal hernia

Przepuklina pachwino w a, czy|l, przemieszczenie się
częścitrzęwi do kanału pachwinowego, jak i przepuklina mosznowa, czylt przedostanie się częścitrzewt
do worka mosznowego, występująu koni stosunkowo
często. Schorzenia te obserwuje się z reguły u dorosłych ogierów lub też u źrebiąt Przepuklina pachwinowa lub mosznowa moze występować również u
wałachów. W większości przypadkow spoĘka się przepuklinę wewnątrzpochwową to znaczy, że częścjelita przedostała się przez kanał pochwowy i znajduje
się razem z jądr em i p owrózki em nasiennym wewnątrz
osłonki pochwowej (ryc. 1). W przeciwieństwie do
te go, w przyp adku przepuklin y zew nątr zp o chwowej,
j elito przedo.staj e się przezprzerwę pomiędzy otrzewną a powięziąpoprzeczną ściany brzucha lub pomiędzy osłonką pochwową i powięzią nasienną zewnętrznąileży podskórnie.Zreguły dotyczy to części jelita
czczego lub biodrowego (1, 5-8).
Występująca u nowo narodzonych źrebląt płci męskiej postać wrodzona przepukliny pachwinowej lub
mo sznowej wymaga Ięczenia op eracyj ne go Ęlko wówczas, gdy dojdzie do uwięźnięcia częścijelita lub do

powstania przepukliny

zewnątrzpochwowej
rozerwanle
osłonki pochwowej,
W tych przypadkach
zawartośc przepukliny
trudno jest zrepono-

przęz

waó, co normalnie nie

sprawiatrudności. Dodatkowo pojawiająsię
objawy morzyskowe.
Jednak w większości
przypadków dochodzi
do samoistnego wyleczenla w wieku około
6 miesięcy (1, 3, 5, 8).

Przepuklina pachwi-
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Ryc. 1. Pośrednia przepuklina
pachwinowa

nowa lub mosznowau
dorosĘch ogierówjest
prawle zaw SZe Z\łvIąZanazuwtęźnięciem odcinka jelita. Prowadzi

to do nadostrego przebiegu choroby z nasilonymi objawami morzyskowymi i wymaga natychmiastowej
interwencji chirurgicznej (I, 2, 4, 6).
Przepukliny pachwinowe lub mosznowe u ogie_rów
powstaJą często po wysiłku lub po akcie krycia. Jako
przyczynębierzę się pod uwagę również predyspozy-

udowodnione ( 1,
S, S). Nió jest również całkowicie wyjaśnione,która
strui<tura inatomtczna odpowiedzia|na jest za zakllnowanie pętli jelit. Niektórzy altorzy lpatrująplzyczyny w j-ednym lub obydwu pierścieniach pachwinopierścieniupochwowym, k|ó,lv
lv|cń (2-, 5),
'jestinni w
i powięzi poprzecznej (I,
z
otrzównej
utworzony
pochwowego (1). Część
kanału
6, 8), lub w zwężeniu
jęstzdanta,żeczynntkiempredysponującym
badaczy
do powstania przepukliny pachwinowej lub mosznowej jest powiększony pierścień pachwinowy wewnętrzny, 1ednak tylko u częścidotkniętych Ęm schorzeńiem o §ierów stwierdzano zbfi duże pierścieniepachwinowe (1, 5, 8). Zdantęm niektórych autorów we
wczesnym stadium choroby możliwa jest repozycja gające od bocznego brzeglpierścienia pochwowego, prouwięzniętej pętli jelita poprzez masaż od zewnątrz t ńid"orr. w kierunku przednio-bo aznym. Przeciętego pierI^
j ednócze sne po ciąganie zaklinowanej p ętli j elit a przez
sL
jednak
jest
dlzymry,ta
obciążona
ęty odcinek jelita i
prostnicę. Metoda
resekcję, Przedzalub
prostnicy
perforacji
do
w
Żyktem,-gdyżmoże dojśó
dnio do
ten
w
j
mozna
brzusznych
szyciem powłok
uwięźnięiego elita. P oza Ęmnie
9posób
jelita
penicy(1,
mi
10
jamybrzlsznej od 5 do
ocenió rozńgłościewentualnych uszkodzeń
jest
stosuląc
zaliny prokainowej. Otrzewnąs
5, 8). Dlate§o też najlepszym rozwiązaniem
bieg operac}jny. Najczęściejdojściechirurgicznę!4 .
skuje iię od okolicy kanału pachwinowego _lub od
moŚzny, a podczas zabiegu usuwane j est j ądro. W uzasadnionycń przypadkach dodatkowo przeprowadza się
w linii białej (1-8).
laparotomię
-Celem
podj ętych badań była ocena własnej me|ody,
której oańlennóSć polega na tym, że otwięra się jamę
brnlŚznąw linii białei, repozycję uwięźniętych jelit
wykonuje się po przeprowadzeniu herniotomii pierścieniapochwowe go,przy czym jądro zostaje zawsze
zachowane.

Ó1

j
ę ge"-eryc zną. co nie zostało ednak

Matefiał imetody
Operacje przepukliny pachwinowej lub mosznowej tech-

niką laparoiomii medialnej połączonej z poszerzeniem

Ryc. 2. Herniotom

wewnątrzbr zusznie p ierścienia p o chwowe go przeprowadzono u 10 ogierów,różnychras, w wieku od 18 miesięcy

do 11 lat.
U wszystkich koni obserwowano ostre objawy morzyskowę. Przepuklinę pachwinowąlub mosznową stwierdza-

no na podstawie:
- obj awów morzyskowych,
jest powięk- ustalenia, że jądro po stronie przepukliny

szone, o twardej konsystencji, bolesne podczas badania
chłodniejsze od drugiego jądra,
palpacyjnego,
-]
*y.r.r*alnych podczas badania rektalnego pętli jelit
cienkich, biegnących do pierścieniapachwinowego wewnętrznego.

Po premedykacji ksylazyną w dawce 0,4 mglkg wyko,ry*ańo wprowadzenie do znieczulenia przezszybki wlew
0,5 do 1 litra (w zależnoścs,od efektu działania) roztworu

Ryc. 3. Wprowadzenie herniotomu

podjęcie jego prawidłowej funkcji jest mało prawdopodobne ( 1, 3, 5, 8). Poza tym j edno j ądro wy starcza z
reguły do użytkowania ogiera w celach rozpłodowych.
Mimo to częścautorów jest zdania, że pozostawienie
jądra jest zasadniczo mozliwe (1, 5, 8), natomiast inni
b adaczę zalec aj ą z powodów hodowlanych obustronnąkastrację (3,4).
W przeciwieństwie do tego, w metodzie własnej
wykorzy sfuj e s i ę doj śc i ę z linli btaŁej, pr zy c zy m nale ży pamiętać o ryzyku, z jakim wtĘe się każda operacjaz otwarciem jamy brzusznej (zapalente otrzewnej,
zakażenie rany op eracyj nej, przepuklina p o operacyj na). Metoda ta posiada jednak szereg zalęt. Pozwala
ona na ocenę wszystkich odcinków jelit, podczas gdy
stosując dojścieod okolicy pachwinowej możliwa jest
Wyniki iomówienie
tylko ocena uwięźniętego odcinka jelita. Często jedZabiegi operacyjne przepukliny pachwinowej lub nak spotyka się nieprawidłowościinnych częściprzemosznowej techniką laparotomii medialnej poŁączo- wodu pokarmowego, a dojście zllntt białej pozwala
nej z poszerzeniem wewnątrzb rzlsznie pierścienia na dokładnąocenę, czy istnieje koniecznośćwykonapochwowego przeprow adzano bezpo Średnio po ustania resekcji (5, 6).Nadto rozpoznanle przepukliny paleniu rozpoznania. Resekcja jelita koniecznabyław 4 chwinowej lub mosznowej nie w każdym przypadku
przypadkach, z tego w 3 przypadkach wykonano ze- jest jednoznacznę) np.w sytuacji silnego wypełnienia
spolenie jellta czczego,,koniec do końca". W jednym j elit cienkich mogą wystąpić trudnościw badaniu pierprzypadku wykonano resekcję dalszego odcinka jelita ścienipachwinow y ch pr zez pro stnicę, W takich przybiodrowego i zespolenie z jelitem ślepymfiejunocapadkach wskazana jest laparotomia w ltniibiałej, gdyż
ecostomia). Jądro w każdym z operowanychprzypadta technika p o rw ala na prawidłową d iagnozę. P oza Ę m
ków nie było usuwane.U żadnego z operowanych koni w ponad 5)%oprzypadków zabiegow wykonywanych
nie doszło do ponownego powstania przepukliny. W 3
z cięciaw okolicy pachwinowej konieczna jest dodatprzypadkach obserwowano zakażęnie w obrębie szwu kowo laparotomia w linii białej (6,7),Wskazaniem
skórnego, które ustąpiło po usunięciu nici. W pozo- do takiego postępowania jest: konieczność pociągastaĘ ch przypadkach rany zagoiĘ się przezrychłozrost.
nia jelit od strony jamy brzusznej podczas repozycji,
jednego
z operowanych koni konieczne było wykoU
zaklinowanie dalszego odcinka jelita biodrowego oraz
nanie po 3 dniach drugiego zabiegloperacyjnego, gdyż przeprowadzenie jejunocaecostomii (1, 3, 5, 8). Rówzespolenie okazało się zbyt wąskie. Druga operacja nieżw przypadkach, w których nastąpiła spontaniczzakończyła się powodzeniem. Trzy konie wykazywana repozycja jelit podczas wl.wiązywania konia do
podwyższonąciepłopo
dni
pozycji grzbietowej, laparotomia jest konieczna w celu
w
okresie
3-4
operacji
Ę
tę wewnętr znąctała, brak było j ednak obj awów wskaoceny rozległościuszkodzeń jelit (6).
rujących na zapalenie otrzewnej. U żadnego z koni
W przypadkach, w których nastąpiło uwięznięcie
jelitaczczego,można
ocenić stan jego ściany, a nawet
nie obserwowano objawów wskazujących na uszkojądra,
jednak
jakim
stopdzenie
trudno było ocenić, w
wykonac resekcję i zespolenie z cięcia pachwinowego, jednak często istniejąduże trudności techniczne w
niu zachowana zostałajego funkcja.
Przepuklina pachwinowa lub mosznowa z uwtęż- realizacjitego zamiaru. Stąd też wielu autorów zaleca
nięciem pętlijelitjest schorzeniem o przebiegu nado- dodatkowe otwarcie jamy brzusznej z cięcia w linii
strym, z bezwzględnym wskazaniem do przeprowabiałej . Technika ta p ozw ala na dokładn e t ozpoznante
dzęntazabtegu operacyjnego w trybie pilnym (I,2,4,
stanu jelit i wykonanie zespolenia (5, 6,7). Przepro6). W leczeniu chirurgicznym zalecane jest z reguły wadzenie dodatkowego otwarcia jamy brzusznej w lidojścieoperacyjne od okolicy pachwinowej (1-8). Cię- nii białej po wykonaniu cięcia w okolicy pachwinocie przeprowadza się wtedy od kanału pachwinowego
wej stanowi dodatkową stratę czasu i przedŁuża opeaż do nasady moszny. Osłonkę pochwowąuwalnia się
rację. W przedstawionej metodzie zabiegjest jednoetapowy, co zdecydowanie skraca czas jego trwania.
,,na tępo" i otwiera przez nacięcie aż do okolicy wewnętrznego pierścienia pachwinowego. Niektórzy auWe wszystkich przypadkach w przedstawionej metorzy zalecają natychmiastowe usunięcie jądra, aby todzie własnej konieczne było poszerzęnie pierścieułatwić repozycję jelit (2,6, 7). Inni wykonują naj- nia pochwowego poprzęz jego nacięcie w kierunku
pierw repozycję jelit, a następnie zalecająkastrację. bocznym. Przy dojściu z okolicy pachwinowej często
zachodzi także konieczność poszerzenia pierścienia
Postępowanie takie lzasadntają Ęm, że pozostawiej
pochwowego przy pomocy nożyczek (1, 8), noża glnie ądra zwtększa ryzyko ponownego powst ania przepukliny oraztym,że jądro, na skutek zaburzenkązeztczkowego (6) lub poszerzenia wewnętrznego piernia podczas uwięźnięcia jelita, ulega uszkodzeniu, i ścieniap achwinow ęgo pI zy użyciu noży czek (2, 3, 5).

catgut o grubości3 USP (7 metric; Fa. B. Braun-Dexon).
Pochewkę mięśnia prostego brzlcha szyto szwem ciągłym
stosując potrójny dexon o grubości2 USP (Dexon 5 metric; Fa. B. Braun-Dexon). Tkankę podskórną zespalano
szwem ciągłym stosując dexon o grubości1 USP (4 metric), a skórę równiez szwem ciągłym używając materiału
Prolene, Fa. Ethicon, o grubości 0 USP (3,5 metric). Ranę
operacyjną ochraniano poprzez przyszycte jałowego opatrunku z gazy, który zdejmowano po 3 dniach.
Po zabiegu koniom podawano w iniekcji surowicę przeciwtęzcową orazprzez 5-7 dni gentamycynę w dawce 2-3
mg/kg m.c.2razy dziennie,atakżeprzez5 do 10 dni fenylbutazonw dawce 2mglkgm.c.2razy dziennie. Szwy skórne usuwano po 10 dniach.

Często za|ęcasięzaszycie całkowite lub zwężenie kilkoma szwami pierścienia pachwinowego zewnętrznego, aby zmniejszy ó niebezpieczeństwo ponownego
wystąlienia przepukliny ( 1, 5 -8). Pomim o, że zw ężeni e z ewnęt r znę go pi erścienia p achwinow ę go p opr zez
założente szwów w przedstawionej tutaj metodzie jest

a brak

dowodów na dziędziczne występowanle prze-

nia pochwowego.
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jądra jest wysokie. W proponowanej przez nas meto-dzie
nie możnadokonać śródoperacyjnej oceny jądra.
Jednak w żadnym zprzedstawionych przypadków nie
obserwowano obj awów wskazuj ących na uszkodzenie jądra. Pozostawienie jądra było również postrzeganó 1 ako za\etatej meto dy ptzez właścicieli zw terząt,
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Jest to kolejne wydanie dobrego podręcznika mikrobiologii. Od wcześniejszych edycji róźni się nie tylko uzupełnióniami, r,vynikającymi z nowych osiągnięć z zakresu mikrobiol ogii ale przede wszystkirn nową kon strukcj ą wykładu, zn akomitymi ilustracj ami i do skonałą szatą gt afl,czną.

Na podręcznik składa się siedem części,z których pierw
sza poświęcona jest historii mikrobiologii i nowym jej kierunkom wiedzy, W częścidrugiej przedstawiono procesy
metab o lizmu drobnou stroj órv, i ch r ozmnażani e i genetykę.
zasady takson omii mikroorganizmów,
wiadomości nt. budowy i biologii wirusów oraz podstawo-

Częśctrzecia zaw

Ięr a

we dane o mikroorganizmach eukariotycznych. W części
czw artej przedstawiono m ożliwo ścikontrolowania środowiskowej ekspansji drobnoustrojów za pośrednictwem procesów dezynfekcji i sterylizacji, a w organizmach żywych
przez stosowanie róznych terapii przeciw drobnoustrojom.
W częścipiątej, w sposób bardzo komunikatlłvny, posługując się licznymi rycinami, przedstawiono mechanizmy
interakcji makro- i mikroorganizmu kładąc nacisk na rolę
czny ch mechanizmów obrony
równiez zj awisko odporności,
iowego, indukcj ę uodpornienia
i choroby immunologiczne. W częściszóstej autorka omawia czynniki etiologiczne chorób zakaźnych człowieka w
ujęciu układowym, tzn. choroby układu pokarmowego,
oddechowego, nerwowego itp., a także zakażeniaprzyran-

sowania mikrobiologii w produkcji żywności,w przemy-

przedstawiono:
ob owiązuj ący

stem metryczny or az matematy czne
zasady przedstawiania 1iczebności mikrofl ory,
sy

- procedury wyliczania NPL,

-

-

aktualnąklasyfikację bakterii i wirusóW
słowniczek terminów uzywanych w mikrobiologii,
zasady b ezpieczeństwa po stęp owania z próbkami ma-

teriałów klinicznych,
- główne szlaki metaboliczne drobnoustrojów, przedstawione w postaci graficznej.
W nauczaniu mikrobiologii podstawowe znaczenie ma

ładunkiem nowoczesnej wiedzy z zahesu przede wszystkim mikrobiologii medycznej, wiele miejsca poświęcono
w książce szeregu zjawisk zachodzących w otaczającym
nas świeciew wyniku dztŃanta mikroorganizmów.
Jerzy Molenda

