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l{ew technique fol castrating holses

Summary

The aim of the stud1,\yas to find a nerv method for preventing hemorrhage after castration. The principlc of
the new castration technique for horses is to amputate the scrotum and place a wire near the external vaginal
ring around the spermatic cord covered with a parietal tunic. The wire cnds are then twisted with forceps.
Orchidcctomy is thcn performed with scissors, about three centimeters distally from the cerclage wire. Wound
closure is then complete.

This method of operational castration is original; it prevents postoperative bleeding b;.- the corrtrolled de-
gree of squeezing of the spermatic cord. The cerclage wire closes blood vcssels and the vaginal sac perma-
nently and effectively. In the presented method of castration, surgical aseptic, atraumatic and precise
haemostatic proccdures allow for primarv postopcratil,e healing without an__v complications. The only side
effect obserr.ed in horses operated b1, this method, anesthetized łr,ith halothane and placed in dorsal recum-
bency, were a ferv cases of mi|d oedema located cranially to thc postoperative wouttd, which was self-limitcd
after a l'cw days. The oedema disappearcd laster in horses undergoing exercise.

Keł,*,ords : horse, castration

Od najdawniejszych czasów konie były poddawane
zabiegowi usuwania jąder. Robiono to dla bezpteczeń-
stwa w ich użytkowaniu przez człowieka, a później
doszĘ względy hodowlane, Wielorakie wykorzysty-
wanie konia w komunikacji, transporcie, rolnictwie
i w wojsku sprawiało, że była to bardzo duża ltczba
zwietząt, a tym samym kastracje trzebabyło wykony-
wać masowo. Kiedy zabieg ten zna|azł się w zainte-
resowaniu lekarzy weterynaryjnych, doskonalono tech-
niki, instrumenty, sposoby znieczulania i postępowa-
nia zwtązane z opęracją (1, 2), Wszystko to jednak
musiało być podporządkowane prostocie, łatwości
i szybkości wykonania zabiegu. Wymagania te nie
mogły jednak spełniać kryteriów, takich jak: czystość
po stępowań, dobre znieczulenie, pr ecy zy jna h em o sta-
za, atlanmaĘczne preparowanie izamykanie rany. Stąd
pojawiało się wiele powikłań, które trzeba było wli-
czyc w ryzyko przeprowadzanej kastracji (3-1).

Do poważnych, a nawet zagrażających zyciu kom-
p l ikacj i tow ar zy s zącyc h kas tracj i nal eżą: wyp adn i ęc i e
jelit, odbytu, krwotok i zakażęnie. Współcześnie koń
uzytkowany jest przęz człowieka przede wszystkim
w sporcie i rekreacji, Zwiększyła się jego wartość
w obrocie handlowym, stał się zwierzęciem emocjo-
nalnie związanym ze swoim właścicielem. To spra-
wia, że dzisiaj najważniejsze jest stosowanie technik
kastracj i zgodnych z praw ami współczesnej medycy-
ny. Należy do nich dobre znieczulęnie, absolutnaczy-
stość chirurgiczna, bezpteczna hemostaza, mało ura-
zow a pr ep aracj a, z e sp o l eni e rany zap ew niaj ące rychło -

zrost. Te wspołczesne standardy stanowiły podstawę
do podjęcia badah,których celem było sprawdzeni ę, czy,.

- można uzyskać pełną hemostazę, zamykając na-
czynia powrózka nasiennego w masie (en masse), bio-
zgodnym plastycznym drutem stosowanym w chirur-
gii kostnej,

- korzystniejszy będzie efekt gojenia po całkowi-
tym usunięciu moszny i zamknięciu rany szwami.

Matetiał imetody
Operacje odjęcia jąder przeprowadzot-to u 43 ogierów

róznych ras, w wieku od l do 7 lat (w 50% konie trzylet-
nie) w różnych porach roku. Konie głodzono przed opera-
cjąprzez 20-24 godziny. Zwierzęta bezpośrednio przed
zabiegiern premedykowano dozylnie ksylazyną w dawce
od 0,7- l mg/kg m.c. Konie kładziono 10oń rozttł,oretTl gwa-
jamaru podawanym wlewem ciągłym wg efektu działania.
Sen podstawowy uzyskiwano podaniem thiopentalu w daw-
ce 1-1,5 g. Po intubacji znleczulenie ogólne prowadzono
mieszaniną tlenu z halotanetn w stęzeniu 2-3 voIYo, Zabieg
przeprowadzano w ułozeniu grzbietowym, Pole operacyj-
ne przygotowywano antyseptykami. Stosowano następtlją-
cą technikę zabiegu w kolejno następujących po sobie eta-
pach:

amputację moszny wykonywano nożyczkami (ryc. 1),

- wypreparowywano jądro i powrózek nasienny pokry-
ty osłonką pochwową wspólną na tępo (ryc.2),

osłonkę pochwową i w niej leżący powrózek owijano
drutem do kości o średnicy 0,7 mm, blisko zewnętrznego
pierścienia pachwinowego i łączono jego kolice przez skrę-
cenie kleszczykami (ryc, 3),



- sprawdzano efekt skręcenia, stopień ściśnięcia tkanek
przez włożenie szczęk małych kleszc zyków naczyniowych
między dnrt a tkanki nimi objęte. We wszystkich przypad-
kach zachodzlła konieczność dokręcenia drutu do momen-

tu, kiedy nie mozna
było wsunąc klesz-
czyków pod drut,
konsekwentne
skręcenie drutu pro-
wadz|ło do pęknię-
cia mięśnia dźwi-
gaczajalrai zagłę-
bienia pętli w tkan-
ki. Wówczas dob-
rze wtdoczny był
skręt, któryucinano
na poziomie 3. peŁ
nego obrotu i pozo-
stawiano go w tym
stanie (ryc, 4),

- jądro z przy-
j ądrową częścią
powrózka pokryte
osłonką odcinano
nożyczkami w od-
ległości 3 cm ob-
wodowo od pętli
drutu (ryc, 5),

dokładni e zatlzy fi |yw an o krwawi en ie z r any pr zez ukr ę-
cenle lub podwiązanie naczyh,

- podskórze z głębiej lezącymi tkankami szyto cienkirn
katgutem 2l0 szwem ciągĘm (ryc, 6),

ranę skóry zamykano katgutem 1/0 szwem węzełko-
wym pojedynczym (ryc.7), aby uniknap konieczności usu-
wania szwów.

Po operacji koniom podawano w iniekcji jednokrotnie
debecyl inę. Dieta pooperacyjna pole gała na 20- godzinnym
wyłączeniu pokatmow stałych, konie pojono wodą.

Wyniki iomówienie
W przedstawionej metodzie kastracji. operowanie

zzachowaniem ścisłej aseptyki i hemostazy, atrauma-
tycznego postępowania z tkankam1 zapewniało wa-
runki pomyślnego gojenia i pozytywny rezultat koń-
cory zabjegu, gojenia sięranyprzezrycYiozrost. U ko-
ni starszych i u koni z dużąilościątkanki tłuszczowej
w okolicy operowanej występował niewielki obrzęk
zastoinowy. Ten uboczny objaw operacji wynika z ana-
tomii okolicy i indywidualnej wrazliwości układu na-
czyniowego tkanek łatwo ulegających surowiczemu
nacieczeniu pod wpĘ.węm urazu. Obrzęk ustępował
po kilku dniach samoistnie, a lonzowanie przyspiesza-
ło zej ś cie nacięczenia zastoinowego. Szybkie ustąpie-
nie obrzęku było wynikiem jego małego rozmiaru, ru-
chu konia, j ak rownie ż braku krwiaka w ranie i jej za-

Ryc. 2. \ł/ypreparowanie jądra i powrózka nasiennego po-
krytego osłonką pochwową rvspólną

Ryc. l. Amputacja moszny

Ry,c.3. Założenie i skręcenie przewiązki z drutu

Ryc. 4. Kontrola stopnia zaciśnięcia tkanek przewiązkąz drutu Ryc. 5. Odjęcie jądra
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Ryc. 7. Szycie skóry

każenia. Trz eb i eni e o gier a pr zed stawi on ą m eto dąpr ry
technicznie prawidłowym wykonan iu poszczególnych
etap oĘ zap ewnta bezpowikłaniowy przeb i e g goj enia.
Podwiązanie drutem powrózka pokrytego osłonką po-
chwową zapobiega krwawieniu z tętnicy nasiennej
oraz wypadnięciu sieci lub jelita, a także może posłu-
żyć jako metoda |ęczęnia przepukliny pachwinowej
wewnątrzpochwowej lub mosznowej. Do podwtąza-
nia powrozka użyto drutu chirurgicznego z uwagi na
jego zalety i właściwości. Jest to materiał dostępny,
łatwy do wyjałowienia, dobrze tolerowany przeztkarki
oraz plastyczny. Za|eta i oryginalność podwiązki z dru-
tu polega na skręceniu jego końców, a nie wiązaniu,
jak przy przewiązce z nici. Po sprawdzeniu stopnia
ściskania tkanek objętych przewiązką kiedy jest ona
llżna, a pierwotny ucisk jest jeszcze słaby, końce dru-
tu należy skręcać az do oporu. Wtedy nastąpi całko-
wite zamknięcie jamy wyrostka pochwowego i tętni-
cy Ieżącej wśrod sprężysĘch tkanek nasieniowodu,
sp 1 otu żylne go i o słoŃi p o chwowej . Inną za|etąpr ze d-
stawionej metody jest brak zakażenta i krotki okres
gojenia. Sprzyja temu usunięcie moszny i zespolenie
szwem tylko jednej rany, a nie pozostawienie dwoch
ran otwartych, jak to ma miejsce przy dotychczasnaj-
częściej sto sowanym zabtegu kastracj i. Dużą wartośc

stanowi dokładna hemostaza i ścisła aseptyka w przy-
gotowaniu i wykonaniu zabiegu. Operacja technicz-
nie nie jest trudna, do jej wykonania konieczna jest
s al a op erac y jna zap ew niaj ąc a możliwo ś c i j ało w ę go za-
b i e gu, a także um i ej ętno ś c i prz epro w adzęnta znlę c zLL-

lenia ogólnego. Są to dwa głowne warunki operacji,
obok biegłości w technice operacyjnej i podstawowych
jej zasadach. Mozna przyjąc, że przedstawiona meto-
da spełnia warunki współczesnych zasad medycyny za-
biegowej. Zapewnia bowiem warunki dobrego goje-
nia, hemo s tazy i zamyka wyro stek pochwowy, a pr zez
to uniemozliwia ewentrację.
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Określono wpływ rł-3 wielonasyconych l<wasów tłuszczowych (rł-3 put-a)

na kolollizac.ję r-rabłonkajclit cierrkich prosiąt o lnasie 1,2-2,0 kgprzez Lac,lobu-
cillus purat,asei oraz na odpomośc kornórkowa ocenianą w teście aktyrł,ności
fagocytamej leukocytóu, (PHA), reduktazy jodo-nitrotetrazoltr (JNT), zaIlanlo-
lvania migracjl Jeukocytów i wieIkość strbpopulacji leukocytórł, CD4 i CD8.
WieJonasycone kwasy tłuszczowe (ru-3 pufa) zwiększały adhezjęL parut,usei
do błony ś|uzowej jeJita czczego Liczba kornórek baktetii u prosiąt z grupy
dośrviadczalrrej wynosiła 5.10 log,,,/cmr. a w grupie kontrolnej 4.55 log,,,,/cm]

Wzbogacenie diety w wielonasycone kwasy tłuszczorve (t1-3 pufa) zwiększało
aktyr.r,ność lagocytamą netrtrofilów o około l00% 28, dnia życia i subpopulację
limfbcytów CD8 we krwi obwodor.vej plosiąt w rvieku 21 dni. Wydaje się. że
kwasy tłuszczowe ro-3 ptlf'a zwiększając adhezję pałeczek klvasu mlekowego do
nabłonka śluzólvki jelit, l11ogą zostac wykol,zystane do zrviększenia efektyi,vnoś-
ci probiotyku rv celu zahamowania rozrvo.ju patogennych bakterii w przewodzie
pokarmowym 
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Rl,c. 6. Piętrowe zamykanie rany


