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Zespół bólowy pachwiny. Wpływ śródoperacyjnego, 
miejscowego podawania 0,5% bupiwakainy na 
pooperacyjną kontrolę bólu w przypadku zabiegów 
hernioplastyki sposobem Lichtensteina. Prospektywne 
badanie kliniczno-kontrolne.
Inguinal pain syndrome. The influence of intraoperative local 
administration of 0.5% bupivacaine on postoperative pain control 
following Lichtenstein hernioplasty. A prospective case-control study.
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STRESZCZENIE:    Wstęp: W dobie zaawansowania technologicznego oraz dostępności syntetycznych materiałów wykorzystywanych do plasty-
ki przepuklin pachwinowych, nawrót po pierwotnym zabiegu nie należy do najczęstszych i najistotniejszych zdarzeń niepożą-
danych.

  Z drugiej strony część chorych zgłasza różnorodne oraz przewlekłe dolegliwości bólowe zlokalizowane w miejscu wcześniej-
szej operacji z wykorzystaniem siatki polipropylenowej. 

  Zmusza to wielu pacjentów do przedłużonego stosowania leków przeciwbólowych, zwiększa częstotliwość wizyt kontrolnych 
po zabiegu, a w konsekwencji może skutkować utratą zaufania do operatora. 

  Każdy zabieg operacyjny związany jest z ryzykiem wystąpienia powikłań – bezpośrednio po nim lub w czasie odległym.

  Neuralgia płciowo-udowa, związana z zaburzeniami nerwów obwodowych przebiegających w kanale pachwinowym lub jego 
otoczeniu, należy do uporczywych, przewlekłych i niepożądanych następstw leczenia przepuklin pachwinowych.

  Możliwość zminimalizowania przewlekłego zespołu bólowego pachwiny poprzez odpowiednie postępowanie w czasie her-
niorafii powinno być rozważone w każdym przypadku rekonstrukcji kanału pachwinowego.

   Celem pracy było wykazanie, czy śródoperacyjna interwencja w czasie zabiegu przepukliny pachwinowej, mosznowej i na-
wrotowej sposobem Lichtensteina, polegająca na ostrzyknięciu miejsca operowanego (preemptive analghesia) środkiem 
znieczulającym w postaci roztworu 0,5% bupiwakainy, wpływa na pooperacyjne dolegliwości bólowe oceniane w dniu opera-
cji oraz dzień i dwa dni po zabiegu. 

  Ponadto w badanej populacji próbowano wyizolować czynniki wpływające na poziom bólu po leczeniu operacyjnym przepu-
kliny pachwinowej, mosznowej oraz nawrotowej.

  Materiał i metody: Od grudnia 2015 roku do maja 2016 roku, 133 pacjentów z przedoperacyjnym rozpoznaniem przepukliny 
pachwinowej (81,95%; n=109), przepukliny mosznowej (13,53%; n =18) oraz przepukliny nawrotowej (4,51%; n=6), operowa-
nych w trybie planowym, losowo przydzielono do grupy śródoperacyjnie otrzymującej 20 ml 0,5% bupiwakainy podawanej 
lokalnie w wybrane anatomiczne punkty kanału pachwinowego. W grupie z przedoperacyjnym rozpoznaniem przepukliny 
pachwinowej interwencję zastosowano wśród 56,88% chorych (n=62). 

  W przypadkach rozpoznania przepukliny mosznowej i nawrotowej podobna interwencja dotyczyła 41,67% pacjentów (n=10). 
W okresie obserwacji szpitalnej ból oceniano czterokrotnie w ciągu doby, wykorzystując numeryczną skalę NRS. U każdego 
chorego przed zabiegiem stosowano profilaktykę antybiotykową, podczas obserwacji wykorzystywano leki przeciwbólowe 
oraz heparynę drobnocząsteczkową.

  W badanej grupie dodatkowo wyizolowano czynniki wpływające na nasilenie bólu związane z zabiegiem chirurgicznym prze-
pukliny pachwiny.

  Wyniki: Uzyskany średni wynik nasilenia bólu ocenianego w skali NRS (0–10) dla przepuklin pachwinowych wynosił w dniu za-
biegu –4,17 (odchylenie standardowe – 2,22; minimum – 0; maksimum – 10). W pierwszej dobie – 2,86 (odchylenie standardowe  
1,86; minimum – 0; maksimum – 8). W dobie drugiej – 0,84 (odchylenie standardowe – 1,21; minimum – 0; maksimum – 5).

  Powyższe parametry dla przepukliny mosznowej oraz nawrotowej wynosiły odpowiednio w dniu zabiegu – 3,67 (odchylenie 
standardowe – 1,76; minimum – 0; maksimum – 6). W dobie pierwszej – 3,79 (odchylenie standardowe – 1,67; minimum – 0; 
maksimum – 7). W dobie drugiej – 2,25 (odchylenie standardowe – 1,54; minimum – 0; maksimum – 4).

  Śródoperacyjne podawanie roztworu 0,5% bupiwakainy w objętości do 20 ml nie redukowało dolegliwości bólowych ocenia-
nych w dniu zabiegu oraz w pierwszym i drugim dniu po nim.
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  Wśród niezależnych czynników ryzyka powodujących nasilenie bólu wyizolowano takie zmienne jak: powikłania miejscowe 
rany operacyjnej w postaci obrzęku, podbiegnięcia krwawego oraz krwiaka okolicy pachwinowej. 

  Częstsze zmiany opatrunku bezpośrednio korelowały ze zwiększeniem odczuwanych dolegliwości bólowych.

  Konieczność pooperacyjnego cewnikowania pęcherza moczowego – wynikające z  zatrzymania moczu – wiązało się ze 
zwiększeniem poziom bólu bezpośrednio po zabiegu. W przypadku śródoperacyjnego rozpoznania jednocześnie przepuk-
liny skośnej oraz prostej (pantaloon hernia) stwierdzono mniejsze odczuwanie bólu w pierwszej dobie po zabiegu.

  Pozostałe parametry takie jak: wiek, płeć, czas trwania zabiegu, czas hospitalizacji, konieczność drenażu miejsca operowane-
go nie wpływały na nasilenie dolegliwości bólowych.

  Wnioski:Oceniana interwencja miejscowego ostrzykiwania pola operacyjnego pachwiny nie wiązała się z  redukcją 
dolegliwości bólowych ocenianych w dniu zabiegu oraz w pierwszym i drugim dniu po operacji izolowanej przepukliny pach-
winowej, przepukliny mosznowej oraz przepukliny nawrotowej. 

  Zmiany dotyczące miejsca operowanego w  postaci obrzęku, zasinienia podbiegnięcia krwawego lub krwiaka rany wiązały 
się z  większym nasileniem bólu w  okresie obserwacji. Również pooperacyjne zatrzymanie moczu oraz konieczność ce-
wnikowania pęcherza moczowego nasilały odczuwanie bólu po operacjach przepukliny pachwinowej.

  Bezpowikłaniowy, miejscowy stan rany znamiennie zmniejsza odczuwane dolegliwości bólowe w  bezpośrednim okresie 
pooperacyjnym przepuklin pachwiny. 

SŁOWA KLUCZOWE:   zespół bólowy pachwiny, przepuklina pachwinowa, bupiwakaina, operacja sposobem Lichtensteina

ABSTRACT:   Introduction: With current technological advancement and availability of synthetic materials used in inguinal hernia repair, a re-
currence after first intervention is not a common and important adverse event.

  On the other hand, however, some patients complain about chronic pain of the operated site after  surgeries  using a polypropylene 
mesh. Many patients are constrained to a prolonged use of analgesics and increased frequency of control visits, which may even-
tually result in loss of trust in the operator.

  Every surgical intervention is associated with the risk of immediate or delayed complications.

  Genitofemoral neuralgia is associated with dysfunction of peripheral nerves passing through the inguinal canal or the surround-
ing tissue and it is a chronic, troublesome and undesired complication of an inguinal hernia repair.

  The possibility of minimizing chronic inguinal pain by proper management during herniorraphy should be considered in all cas-
es of an inguinal canal reconstruction.

  The aim of the study was to investigate whether an intraoperative injection of 0.5% bupivacaine into the operated site (preemp-
tive analgesia) has an influence on the postoperative pain assessed on the day of operation as well as the 1st and 2nd postoper-
ative day after Lichtenstein hernioplasty of an inguinal, scrotal or recurrent hernia. In the studied population, we attempted to 
identify risk factors affecting pain level after surgical repair of an inguinal, scrotal or recurrent hernia.

  Materials and methods. During the period between December 2015 and May 2016, 133 patients with preoperative diagnosis of 
an inguinal (81.95%, n=109), scrotal (13.53%, n=18) or recurrent hernia (4.51%, n=6) underwent an elective intervention and were 
randomly allocated to the group, which intraoperatively received 20 mL of 0.5% bupivacaine locally in selected anatomical points 
of the inguinal canal. In the group with preoperative diagnosis of an inguinal hernia, this intervention was applied in 56.88% of 
cases (n=62). In the case of scrotal or recurrent hernia, a similar intervention was applied in 41.67% (n=10) of patients. During the 
hospital stay, pain was assessed four times a day using the NRS numeric scale. All patients received preoperative antibiotic proph-
ylaxis, and, during observation, analgesics and low-molecular-weight heparin were used.

  In the studied group, risk factor were identified, which affect the pain level associated with surgical treatment of an inguinal hernia.

  Results: Mean pain level score according to the NRS scale (0-10) for an inguinal hernia was 4.17 on day 0 (standard deviation 2.22; 
minimum 0; maximum 10). On day 1 – 2.86 (standard deviation 1.86; minimum 0; maximum 8). On day 2 – 0.84 (standard devia-
tion 1.21; minimum 0; maximum 5).

  The values of those parameters for a scrotal and recurrent hernia were as follows: on day 0 – 3.67 (standard deviation 1.76; mini-
mum 0; maximum 7). On day 1 – 3.79 (standard deviation 1.67; minimum 0; maximum 7). On day 2 – 2.25 (standard deviation 1.54; 
minimum 0; maximum 4).

  Intraoperative application of 20 mL 0.5% bupivacaine did not reduce the postoperative pain on the postoperative day 0, 1, 2.

  Among independent risk factors exacerbating pain, the following variables were identified: local complications of the operated 
site including edema, ecchymosis and hematoma of the inguinal region. More frequent dressing changes were directly correlat-
ed with an increased pain sensation.

  Postoperative urethral catheterization due to urinary retention was associated with an increased pain immediately after surgery. 
In the case of intraoperative diagnosis of concurrent direct and indirect hernia (so-called pantaloon hernia), less intense pain was 
observed on postoperative day 0.

  Other parameters such as age, sex, duration of operation, duration of hospitalization and wound drainage did not influence the 
pain sensation.

  Conclusions: Local injection of an analgesic into the operated site was not associated with the reduction of pain assessed on post-
operative day 0, 1 and 2 after an isolated inguinal, scrotal or recurrent hernia repair.

  Pathologies of the operated site such as edema, ecchymosis or hematoma were associated with an increased pain sensations on 
observation.
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WPROWADZENIE:

Przepuklina regionu pachwiny należy do częstych schorzeń wyma-
gających zarówno planowej, jak i ostrej, interwencji chirurgicznej. 
Prawdopodobieństwo koniecznego operacyjnego leczenia prze-
pukliny pachwinowej w ciągu życia wynosi do 27% u mężczyzn 
oraz do 3% u kobiet [1].

Uwięźnięcie przepukliny pachwinowej jest drugą co do częstości 
przyczyną niedrożności mechanicznej jelita cienkiego. Stanowi 
najczęstszą przyczynę pilnej interwencji chirurgicznej wśród osób 
wcześniej nieoperowanych [2]. 

Nawet 5–13% zabiegów wykonywanych z powodu przepukliny 
pachwinowej odbywa się w trybie pilnym z uwagi na uwięźnięcie, 
zadzierzgnięcie, brak możliwości odprowadzenia worka przepu-
klinowego. Niestety wśród części chorych konieczna jest odcin-
kowa resekcja jelita z powodu martwicy [3].

Zastosowanie technik beznapięciowych oraz z dostępu laparoskopo-
wego zmniejszyło odsetek nawrotu przepukliny z 15–30% do 1–5% [4].

Obecnie wśród długotrwałych oraz przewlekłych następstw chi-
rurgicznego leczenia przepuklin dominują zespoły bólowe zloka-
lizowane w miejscu operowanym (CPIP; chronic postoperative 
inguinal pain) [5].

CPIP definiowany jest jako występowanie po zabiegu operacyjnym 
bólu w pachwinie przez okres 3 miesięcy lub dłużej [6].

Przewlekłe dolegliwości bólowe mogą dotyczyć nawet 37% osób 
operowanych z powodu przepukliny pachwinowej [7, 8, 9, 10].

Przewlekły ból narządów płciowych, ból podczas ejakulacji, dole-
gliwości bólowe ograniczające współżycie występują sporadycz-
nie. Ten typ zaburzeń dotyczy około 2,5% operowanych [11, 12, 
13, 14, 15, 16].

Młody wiek jest udokumentowanym czynnikiem ryzyka tego typu 
dolegliwości [17, 18].

Przedstawiona praca ma na celu wykazanie wpływu tzw. preemp-
tive analghesia na ból pooperacyjny. Temat nie jest nowy i dotyczy 
nie tylko herniologii, ale również i ostrzykiwania miejsc wprowa-
dzenia trokarów w chirurgii laparoskopowej. 

Zagadnienie porusza ważny problem kliniczny, istotny dla popra-
wy leczenia przepuklin. 

Celem przeprowadzonego badania jest:
• określenie skuteczności śródoperacyjnej interwencji 

z zastosowaniem lokalnego ostrzykiwania kanału 
pachwinowego roztworem 0,5% bupiwakainy na odczuwanie 

doznań bólowych ocenianych przy użyciu skali NRS w dniu 
operacji przepukliny oraz dzień i dwa po zabiegu,

• wyizolowanie znamiennych czynników wpływających na 
dolegliwości bólowe podczas plastyki przepuklin pachwiny,

• porównanie nasilenia bólu w okresie pooperacyjnym 
w zależności od śródoperacyjnego rozpoznania izolowanej 
przepukliny pachwinowej, przepukliny mosznowej oraz 
przepukliny pachwinowej nawrotowej. 

W praktyce chirurgicznej warto rozważyć zastosowanie działań 
ograniczających odczuwanie bólu, który jest doznaniem subiek-
tywnym i trudnym do jednoznacznej oceny.

MATERIAŁ I METODY:

Chorych, operowanych planowo z powodu przepukliny pachwi-
nowej, mosznowej oraz nawrotowej od 28 grudnia 2015 roku do 
2 maja 2016 roku, losowo przydzielono do dwóch grup. 

W grupie badanej – w czasie zabiegu zaopatrzenia przepukliny 
pachwinowej z implantacją siatki polipropylenowej (sposobem 
Lichtensteina) wybrane regiony anatomiczne pachwiny (okolice 
guzka kości łonowej, przestrzeń pomiędzy mięśniem skośnymi 
wewnętrznym oraz zewnętrznym brzucha, okolice pierścienia pa-
chwinowego głębokiego, rozścięgna mięśnia skośnego zewnętrz-
nego oraz tkanki podskórnej) miejscowo ostrzykiwano roztworem 
0,5% bupiwakainy w objętości do 20 ml. Środek znieczulenia miej-
scowego podawano jednorazowo, tylko w czasie operacji.

W grupie kontrolnej nie stosowano znieczulenia nasiękowego 
w czasie zabiegu.

Zastosowana w analizowanej interwencji bupiwakaina jest amido-
wym środkiem znieczulającym miejscowo. Jest wykorzystywana 
do znieczulenia nasiękowego nerwów obwodowych, szczególnie 
gdy wymagany jest długi czas znieczulenia. Dobowa dawka nie po-
winna przekraczać 150 mg. U osób dorosłych 400 mg jest z regu-
ły dobrze tolerowana. Maksymalna dawka bupiwakainy wynosi 2 
mg/kg masy ciała. W roztworze 0,5-procentowym ilość substancji 
czynnej wynosi 5 mg w 1 ml. 

W objętości 10 ml znajduje się 50 mg substancji czynnej, a w 20 
ml – 100 mg, więc użyte w opisanej interwencji dawki były w peł-
ni bezpieczne i nie stanowiły zagrożenia dla chorego.  

W kolejnym etapie, w okresie obserwacji szpitalnej, oceniano na-
silenie dolegliwości bólowych w dzień zabiegu oraz w pierwszej 
i drugiej dobie po nim, wykorzystując numeryczną skalę NRS. Ból 
oceniano czterokrotnie w ciągu dobry. 

Na podstawie zebranych danych porównano nasilenie dolegliwo-
ści bólowych w grupie badanej w stosunku do grupy kontrolnej.

  Also, postoperative urinary retention and urethral catheterization increased the pain sensation after an inguinal hernia repair.

  A lack of wound complications significantly decreased the pain sensation during the immediate postoperative period after her-
nia repair.

KEYWORDS:  groin pain syndrome, genitofemoral neuralgia, inguinal hernia, bupivacaine, Lichtenstein hernia repair.
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PRZEPUKLINA PACHWINOWA

Grupę ze zdiagnozowaną przepukliną pachwinową stanowiło 109 
pacjentów w wieku od 18 do 83 lat, ze średnią wieku M = 53,1 lat 
(odchylenie standardowe SD = 16 lat). W tabeli II przedstawio-
no charakterystykę pacjentów z grupy przepukliny pachwinowej.

Wśród pacjentów ze zdiagnozowaną przepukliną pachwinową było 
zdecydowanie więcej mężczyzn (86%) niż kobiet. Odnotowano 
podobną liczbę przepuklin prawo- i lewostronnych, u około 58% 
odnotowano przepuklinę skośną, u 48% przepuklinę prostą, u 7% 
niewydolność ściany tylnej kanału pachwinowego, u 4% „panta-
loon hernia”. U żadnego pacjenta nie odnotowano przepukliny 
Amyanda. Średni czas hospitalizacji pacjentów wyniósł 4,4 dnia, 
a średni czas operacji 64 minuty.

W tabeli III przedstawiono rozkład podawania pacjentom 0,5% 
bupiwakainy.

U 57% pacjentów z przepukliną pachwinową podawano roztwór 
0,5% bupiwakainy. 

W tabeli IV przedstawiono statystyki opisowe dla oceny bólu (w ska-
li 0–10, gdzie 0 oznacza brak bólu, a 10 maksymalny ból możliwy 
do wyobrażenia) u pacjentów w trzech okresach: doba wykonania 
zabiegu, pierwsza i druga doba po operacji.

Średnia ocena bólu w dobie wykonania zabiegu wyniosła 4,2, 
w pierwszej dobie – 2,9, a w drugiej dobie – 0,8. Rozkład zmien-
nych nie był zbliżony do rozkładu normalnego, wobec czego za-
stosowano testy nieparametryczne.

W tabeli V przedstawiono charakterystykę poszczególnych czyn-
ników u pacjentów z grupy przepukliny pachwinowej.

U pacjentów ze zdiagnozowaną przepukliną pachwinową wśród 
69% podawano lek przeciwbólowy ketoprofen (Ketonal 100 mg, 
2x/24 h p.o.), u 3% metamizol (Pyralgin 500 mg, 2x/24 h p.o.), u 3% 
tramadol (Poltram 100 mg, 2x/24 h p.o.).

Wśród 9% pacjentów zaobserwowano powikłania: u 4% chorych 
obrzęk skóry, tkanki podskórnej okolicy rany, u 5% podbiegnięcia 

Zabieg hernioplastyki przeprowadzano najczęściej w znieczuleniu 
przewodowym (n=128), 4 osoby wymagały znieczulenia ogólnego, 
u jednej chorej zastosowano znieczulenie miejscowe. 

Do zaopatrzenia ubytku wykorzystano siatkę polipropylenowa 
(B. Braun Optilene Mesh) w rozmiarze 10x5 cm, implantowa-
ną sposobem Lichtensteina. Do przyszycia siatki stosowano nici 
niewchłanialne Premilene 2,0 oraz wchłanialne – Monoplus 2,0. 
Tkankę podskórna zbliżono szwami wchłanialnymi Safil 3,0. Do 
zamknięcia skóry zastosowano monofilament Dafilon 3,0.

Każdy chory w okresie pooperacyjnym otrzymywał farmakologicz-
ne leczenie przeciwbólowe obejmujące: ketoprofen w dawce 100 
mg, metamizol w dawce 500 mg oraz tramadol w dawce 100 mg. 

Zabieg zaopatrzenia przepukliny pachwiny przeprowadzano w pro-
filaktyce antybiotykowej z użyciem półsyntetycznej cefalospory-
ny I generacji (Biofazolin, Tarfazolin) podawanej 60 minut przed 
zabiegiem w dawce 1 g. 

W okresie pozabiegowym stosowano profilaktykę przeciwzakrze-
pową z wykorzystaniem heparyn drobnocząsteczkowych (Fraxi-
parine®, Clexane®, Fragmin®).

W zebranych grupach chorych oceniano następujące punkty koń-
cowe:

• wiek
• płeć
• czas trwania zabiegu
• czas hospitalizacji 
• liczba niezbędnych zmian opatrunku
• kondycję rany operacyjnej (występowanie powikłań 

w postaci obrzęku, zasinienia lub krwiaka)
• nasilenie bólu w skali NRS (0–10; gdzie 0 oznaczał brak 

bólu, a 10 maksymalny ból możliwy do wyobrażenia), 
oceniane czterokrotnie w dniu operacji oraz dzień i dwa 
dni po zabiegu

• konieczność drenażu rany operacyjnej
• konieczność cewnikowania pęcherza moczoweg

Uwzględniono zarówno rozpoznanie przedoperacyjne (przepu-
klina pachwinowa, mosznowa, nawrotowa) oraz śródoperacyjne 
(przepuklina pachwinowa skośna, prosta, niewydolność ściany 
tylnej kanału pachwinowego, współwystępowanie rzadkich ano-
malii kanału pachwinowego w postaci przepukliny Amyanda – za-
wartość worka przepuklinowego stanowi wyrostek robaczkowy), 
jak i tzw. pantaloon hernię (jednoczesną obecność przepukliny 
skośnej oraz prostej).

ANALIZA STATYSTYCZNA

W badaniu wzięło udział 133 pacjentów, u których rozpoznano 
przepuklinę. Głównym kryterium podziału chorych był rodzaj 
zdiagnozowanej przepukliny. W tabeli, oraz na wykresie nr 1, 
przedstawiono rozkład rodzaju przepukliny.

U zdecydowanej większości badanych zdiagnozowano przepuklinę 
pachwinową (82%). U około 14% zdiagnozowano przepuklinę mosz-
nową, a u 5% nawrotową. W dalszej części pracy grupy – pachwi-
nowa oraz mosznowa + nawrotowa – były analizowane oddzielnie.

Ryc. 1. Rozkład zdiagnozowanej przedoperacyjnie przepukliny
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krwawe, zasinienie okolicy rany, u 6% krwiaka okolicy rany ope-
racyjnej. U żadnej osoby nie odnotowano obrzęku jądra, moszny 
strony operowanej, 31% pacjentom założono cewnik Foley’a, a 6% 
chorym – dren. U pacjentów zdecydowanie częściej stosowano 
znieczulenie przewodowe (96%) niż znieczulenie ogólne.

Następnie sprawdzono, czy poszczególne czynniki miały wpływ 
na poziom bólu u pacjentów w dobie przeprowadzenia zabiegu, 
pierwszej i drugiej dobie po operacji. 

W tym celu przeprowadzono testy U Manna-Whitneya. 

W tabeli VI przedstawiono uzyskane wyniki z analiz.

Analizy testem U Manna-Whitneya wykazały, że wśród pacjen-
tów ze zdiagnozowaną przepukliną pachwinową (wykres nr 2).

• Pacjenci z powikłaniami silniej odczuwali ból w drugiej 
dobie niż pacjenci bez powikłań.

• Pacjenci z podbiegnięciem krwawym, zasinieniem okolicy 
rany bardziej odczuwali ból w drugiej dobie po zabiegu niż 
pacjenci bez takich objawów.

• Pacjenci z założonym cewnikiem Foley’a bardziej 
odczuwali ból w dobie, w której wykonywany był zabieg, 
niż pacjenci bez cewnika.

• Pacjenci z tzw. pantaloon hernia mniej odczuwali ból 
w pierwszej dobie niż pozostali chorzy.

Następnie przeprowadzono analizę korelacji rho-Spearmana po-
między poziomem bólu w dniu zabiegu, pierwszej i drugiej do-
bie po operacji a częstotliwością zmian opatrunku. W tabeli VII 
przedstawiono uzyskane w analizie wyniki.

Analizy korelacji wykazały, że im częściej zmieniano opatrunek, 
tym bardziej pacjenci odczuwali ból w dniu zabiegu i drugiej do-
bie po nim.

PRZEPUKLINA MOSZNOWA I NAWROTOWA

W grupie ze zdiagnozowaną przepukliną mosznową i nawrotową 
znajdowało się 24 pacjentów w wieku od 23 do 76 lat, ze średnią 
wieku M = 54,9 lat (odchylenie standardowe SD = 16 lat). W ta-
beli VIII przedstawiono charakterystykę pacjentów z grupy prze-
pukliny mosznowej i nawrotowej.

Ryc. 2.  Poziom bólu dla istotnych czynników w wybranych momentach pomiaru 
u pacjentów z przepukliną pachwinową

Ryc. 3.  Poziom bólu w pierwszej dobie w podziale na przyjmowanie metamizolu 
(Pyralgin 500 mg) u pacjentów z przepukliną mosznową i nawrotową

Tab. I. Rozkład zdiagnozowanej przedoperacyjnie przepukliny

RODZAJ LICZEBNOŚĆ PROCENT Z OGÓŁU

Pachwinowa 109 81,95

Mosznowa 18 13,53

Nawrotowa 6 4,51

Tab. III.  Rozkład podawania 0,5% bupiwakainy u pacjentów z grupy przepukliny 
pachwinowej

0,5% bupiwakaina Liczebność Procent z ogółu

Nie 47 43,12

Tak 62 56,88

Tab. II. Charakterystyka pacjentów z grupy przepukliny pachwinowej

CHARAKTERYSTYKA WARTOŚĆ

Płeć Kobiety N (%) 15 (13,8)

Mężczyźni N (%) 94 (86,2)

Strona przepukliny Prawostronna N (%) 58 (53,2)

Lewostronna N (%) 51 (46,8)

Przepuklina skośna Nie N (%) 46 (42,2)

Tak N (%) 63 (57,8)

Przepuklina prosta Nie N (%) 57 (52,3)

Tak N (%) 52 (47,7)

Niewydolność ściany 
tylnej

Nie N (%) 101 (92,7)

Tak N (%) 8 (7,3)

Pantaloon hernia Nie N (%) 105 (96,3)

Tak N (%) 4 (3,7)

Przepuklina Amyanda Nie N (%) 109 (100,0)

Tak N (%) 0 (0,0)

Czas hospitalizacji 
(dzień)

Średnia 4,38

Odchylenie standardowe 0,77

Minimum 3

Maksimum 10

Czas operacji (minuty) Średnia 63,72

Odchylenie standardowe 13,82

Minimum 32

Maksimum 115
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OMÓWIENIE WYNIKÓW

Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej wyizolowa-
no czynniki okołooperacyjne wpływające na ból oceniany w dniu 
operacji oraz dzień i dwa po zabiegu.

Każde powikłanie w zakresie rany pooperacyjnej znamiennie 
zwiększało poziom bólu odczuwanego w drugiej dobie po zabiegu. 

Wartość uzyskana w skali NRS dla rany operacyjnej z powikłanym 
przebiegiem wynosiła średnio 2,1. W przypadku ran bez powikłań 
miejscowym – 0,72. (2,1 vs 0,72 w drugiej dobie).

Obecność krwi w ranie operacyjnej – manifestująca się podbie-
gnięciem krwawym, zasinieniem oraz obecnością krwiaka – zwięk-

Wszyscy pacjenci ze zdiagnozowaną przepukliną mosznową 
i nawrotową wszyscy byli mężczyznami. Odnotowano zdecy-
dowanie większą liczbę przepuklin prawostronnych (75%) niż 
lewostronnych, u około 4% chorych odnotowano przepukli-
nę skośną, u 4% przepuklinę prostą, u 4% niewydolność ścia-
ny tylnej kanału pachwinowego, u 8% przepuklinę Amyanda. 
U żadnego pacjenta nie odnotowano „pantaloon hernia”. Średni 
czas hospitalizacji pacjentów wyniósł 5 dni, średni czas ope-
racji 94 minuty.

W tabeli IX przedstawiono rozkład podawania pacjentom 0,5% 
bupiwakainy.

U 42% pacjentów z przepukliną mosznową i nawrotową podawa-
no roztwór 0,5% bupiwakainy. 

W tabeli X przedstawiono statystyki opisowe dla oceny bólu (w ska-
li 0–10; gdzie 0 oznacza brak bólu, a 10 maksymalny ból możliwy 
do wyobrażenia) u pacjentów w trzech przedziałach czasowych: 
w dniu zabiegu, pierwszej i drugiej dobie po nim.

Średnia ocena bólu w dniu zabiegu wyniosła 3,7. W pierwszej do-
bie – 3,8 a w drugiej– 2,2. Rozkład większości zmiennych nie był 
zbliżony do rozkładu normalnego, wobec czego zastosowano te-
sty nieparametryczne.

W tabeli XI przedstawiono charakterystykę poszczególnych 
czynników u pacjentów z grupy przepukliny mosznowej i na-
wrotowej.

U 88% pacjentów ze zdiagnozowaną przepukliną mosznową i na-
wrotową zastosowano przeciwbólowy ketoprofen (Ketonal 100 
mg; 2x/24 h p.o.), u 8% metamizol (Pyralgin 500; 2x/24 mg p.o.). 
Nikomu nie podawano tramadolu.

Wśród 33%chorych odnotowano powikłania: u 8% obrzęk skóry, 
tkanki podskórnej okolicy rany, u 8% podbiegnięcia krwawe, zasi-
nienie okolicy rany, u 4% krwiaka okolicy rany operacyjnej, u 25% 
obrzęk jądra, moszny strony operowanej. 

Założenia cewnika Foley’a wymagało 38% chorych. Drenaż rany 
operacyjnej dotyczył 79% pacjentów. Zdecydowanie częściej sto-
sowano znieczulenie przewodowe (96%) niż znieczulenie ogólne.

Następnie sprawdzono, czy poszczególne czynniki miały wpływ 
na poziom bólu u pacjentów w dniu operacji, pierwszej i drugiej 
dobie po zabiegu. W tym celu przeprowadzono testy U Manna-
-Whitneya. W tabeli XII przedstawiono uzyskane wyniki z analiz.

Analizy testem U Manna-Whitneya wykazały, że wśród pacjentów 
ze zdiagnozowaną przepukliną mosznową i nawrotową chorzy, 
którzy otrzymali lek Pyralgin bardziej odczuwali ból w pierwszej 
dobie niż pacjenci, którzy nie otrzymali tego leku (wykres nr 3).

Następnie przeprowadzono analizę korelacji rho-Spearmana po-
między poziomem bólu w dniu zabiegu oraz pierwszej i drugiej 
dobie po operacji a częstotliwością zmian opatrunków. W tabeli 
XII przedstawiono uzyskane wyniki.

Analizy korelacji wykazały, że im częściej zmieniano opatrunek, 
tym bardziej pacjenci odczuwali ból w drugiej dobie.

Tab. IV.  Statystyki opisowe dla oceny bólu u pacjentów z grupy przepukliny 
pachwinowej w trzech okresach czasu

CZAS 
POMIARU

M SD MIN. MAX. S-W p

0 doba 4,17 2,22 0 10 0,94 < 0,001

1 doba 2,86 1,86 0 8 0,94 < 0,001

2 doba 0,84 1,21 0 5 0,69 < 0,001

Tab. V.  Charakterystyka poszczególnych czynników u pacjentów z grupy przepukliny 
pachwinowej

CHARAKTERYSTYKA WARTOŚĆ

Zmiana opatrunku Nigdy N (%) 1 (0,9)

Raz N (%) 89 (81,7)

2 razy N (%) 15 (13,8)

3 razy N (%) 3 (2,8)

7 razy N (%) 1 (0,9)

Lek przeciwbólowy –
ketoprofen (Ketonal)

Nie N (%) 34 (31,2)

Tak N (%) 75 (68,8)

Lek przeciwbólowy –
metamizol (Pyralgin)

Nie N (%) 106 (97,2)

Tak N (%) 3 (2,8)

Lek przeciwbólowy – 
tramadol (Poltram)

Nie N (%) 106 (97,2)

Tak N (%) 3 (2,8)

Bez powikłań Nie N (%) 10 (9,2)

Tak N (%) 99 (90,8)

Obrzęk skóry, tkanki 
podskórnej okolicy rany

Nie N (%) 105 (96,3)

Tak N (%) 4 (3,7)

Podbiegnięcia krwawe, 
zasinienie okolicy rany 

Nie N (%) 104 (95,4)

Tak N (%) 5 (4,6)

Krwiak okolicy rany 
operacyjnej

Nie N (%) 103 (94,5)

Tak N (%) 6 (5,5)

Obrzęk jądra, moszny strony 
operowanej

Nie N (%) 109 (100,0)

Tak N (%) 0 (0,0)

Cewnik Foley’a Nie N (%) 74 (67,9)

Tak N (%) 34 (31,2)

Dren Nie N (%) 102 (93,6)

Tak N (%) 7 (6,4)

Znieczulenie Przewodowe N (%) 105 (96,3)

Ogólne N (%) 3 (2,8)
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6,0 vs 3,59). Wyłącznie ketoprofen otrzymywało 87,5% pacjentów 
(n=21), a 8,3% chorych (n=2) dodatkowo metamizol. 

Czas trwania zabiegu nie wpływał na dolegliwości bólowe w dniu 
operacji oraz pierwszej i drugiej dobie po zabiegu.

W przypadkach izolowanej przepukliny pachwinowej średni czas 
trwania operacji wynosił 63,67 minuty (minimum: 32 minuty, 
maksimum: 115 minut, odchylenie standardowe: 13,82 minut). 

Dla porównania średni czas zaopatrzenia przepukliny mosznowej 
i nawrotowej wynosił 94,17 minut (minimum: 40 minut, maksi-
mum: 125 minut, odchylenie standardowe: 18,28 minut).

W grupie przepuklin pachwinowych powikłania pooperacyjne do-
tyczące rany występowały wśród 9,2% pacjentów (n=10). 

Obrzęk skóry, tkanki podskórnej okolicy pachwinowej stwierdzo-
no wśród 3,7% chorych (n=4). Zasinienie, podbiegnięcie krwawe 
wśród 4,6% (n=5). 

Zorganizowany krwiak w okolicy pachwinowej stwierdzono u 5,5% 
chorych (n=6).

Żaden pacjent po plastyce przepukliny pachwinowej nie prezen-
tował obrzęku jądra lub moszny po zaopatrzeniu izolowanej prze-
pukliny pachwinowej. 

W przypadku przepukliny mosznowej oraz nawrotowej znacznie 
częściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące stanu miejsco-
wego rany operacyjnej. Powikłania zarejestrowano wśród 33,3% 
chorych (n=8). Obrzęk skóry, tkanki podskórnej dotyczył 8,3% 
pacjentów (n=2). Zasinienie okolicy pachwinowej stwierdzo-
no wśród 8,3% chorych (n=2), a krwiak rany operacyjnej u 4,2% 
(n=1). Natomiast obrzęk jądra oraz moszny stwierdzono u 25% 
chorych (n=6).

Z uwagi na rozległość pola operacyjnego drenażu rany operacyj-
nej wymagało 79,2%pacjentów (n=19). 

Dla porównania – w przypadku izolowanej przepukliny pachwi-
nowej dren pozostawiono wśród 6,4% operowanych (n=7).

Można wnioskować, że profilaktyczne zakładanie drenu, poprzez 
minimalizowanie zalegającej objętości krwi w rejonie rany, może 
skutecznie redukować odczuwane dolegliwości bólowe. 

Sama obecność drenu w ranie operacyjnej nie stanowiła niezależ-
nego czynnika zwiększającego poziom bólu w okresie obserwacji. 

DYSKUSJA

W populacji osób nieoperowanych zespół bólowy pachwiny do-
tyka 0,5–6,2% chorych. 

Każda interwencja chirurgiczna zwiększa wielokrotnie ryzyko 
występowania przewlekłego bólu w miejscu operacji [19, 20, 21]. 

Planowy zabiegu rekonstrukcji elementów kanału pachwinowego, 
jakim bez wątpienia jest plastyka przepukliny, znamiennie zwięk-

szała poziom bólu oceniany w drugiej dobie (wartość NRS 2,0 vs 
0,79 w drugiej dobie).

Tym samym konieczność częstych zmian opatrunku korelowała 
z nasilonymi dolegliwościami bólowymi.

W grupie przepuklin pachwinowych u 81,7% pacjentów (n=89) 
opatrunek zmieniano tylko raz, przed wypisaniem z oddziału 
chirurgicznego. 

Dwukrotnie zmieniano opatrunek u 13,8% chorych (n=15), nato-
miast 3 razy wśród 2,8% chorych (n=3). 

Jeden pacjent wymagał wymiany opatrunku siedmiokrotnie (0,9%).

W grupie przepuklin mosznowych i nawrotowych jednokrotnie 
zmieniano opatrunek u 29,2% chorych (n=7). Czterokrotnie wśród 
8,3% pacjentów (n=2). 

Najczęściej zmieniano opatrunek dwukrotnie – wśród 62,5% pa-
cjentów (n=15).

Upośledzone opróżnianie pęcherza moczowego po zabiegu, wy-
magające cewnikowania w dniu operacji, zwiększało poziom bólu 
ocenianego w dobie, w której przeprowadzany był zabieg (wartość 
NRS 4,91 vs 3,85 w dobie zabiegu).

W grupie przepuklin pachwinowych 31,2 % chorych (n=34) wyma-
gało założenia cewnika Foley’a do pęcherza moczowego. W przy-
padkach przepukliny mosznowej i nawrotowej – 37,5%.

W przypadku śródoperacyjnego jednoczesnego rozpoznania prze-
pukliny skośnej i prostej, tzw. pantaloon hernia, w pierwszej do-
bie pacjenci odczuwali mniejsze nasilenie dolegliwości bólowych 
w stosunku do grupy kontrolnej (wartość NRS 0,5 vs 2,95).

Pozostałe śródoperacyjne rozpoznania oraz mechanizmy rozwoju 
przepukliny (przepuklina skośna, przepuklina prosta, niewydol-
ność ściany tylnej kanału pachwinowego) nie miały wpływu na 
odczuwane dolegliwości bólowe.

Wśród każdego chorego objętego badaniem w okresie pozabiego-
wym stosowano farmakologiczne leczenie przeciwbólowe z wyko-
rzystaniem ketoprofenu, metamizolu lub tramadolu.

W analizowanej grupie najczęściej stosowanym lekiem przeciw-
bólowym w okresie pooperacyjnym był ketoprofen w dawce 100 
mg 2 razy na dobę. Ketoprofen (Ketonal forte 100 mg) stosowano 
wśród 69% i 88% chorych – odpowiednio dla przepukliny pachwi-
nowej oraz mosznowej i nawrotowej.

W przypadkach przepukliny pachwinowej rodzaj stosowanego 
leku przeciwbólowego (ketoprofen, metamizol, tramadol) w okre-
sie pozabiegowym nie odgrywał istotnej roli w rejestrowaniu do-
znań bólowych: 68,8% pacjentów (n=75) otrzymywało tylko ke-
toprofen. Wśród 2,8% (n=3) dodatkowo zastosowano metamizol 
oraz tramadol.

W grupie przepuklin mosznowej i nawrotowej chorzy otrzymujący 
w terapii przeciwbólowej dodatkowo metamizol zgłaszali większe 
dolegliwości bólowe w pierwszej dobie obserwacji (wartość NRS 
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Tab. VI. Poziom bólu u pacjentów w dniu zabiegu (doba 0), pierwszej i drugiej dobie po zabiegu a poszczególne czynniki u pacjentów z przepukliną pachwinową

Czynnik Doba pomiaru Odpowiedź Średnia Odchylenie 
standardowe

Wynik testu Poziom 
istotności

Podanie miejscowe 20 ml 
0,5% bupiwakainy 

0 doba Nie 4,32 2,27 0,70 0,486

Tak 4,05 2,19

1 doba Nie 2,74 1,82 0,53 0,594

Tak 2,95 1,89

2 doba Nie 0,87 1,23 0,37 0,714

Tak 0,82 1,21

Ketoprofen (Ketonal 100 mg 2x/24 h) 0 doba Nie 4,18 2,37 0,13 0,897

Tak 4,16 2,16

1 doba Nie 2,88 1,90 0,04 0,965

Tak 2,85 1,85

2 doba Nie 0,82 1,11 0,10 0,923

Tak 0,85 1,26

Metamizol (Pyralgin 500 mg 2x/24 h) 0 doba Nie 4,15 2,24 0,67 0,531

Tak 4,67 1,53

1 doba Nie 2,90 1,85 1,10 0,293

Tak 1,67 2,08

2 doba Nie 0,86 1,22 0,67 0,567

Tak 0,33 0,58

Tramadol (Poltram 100 mg 2x/24 h) 0 doba Nie 4,18 2,24 0,30 0,787

Tak 3,67 1,53

1 doba Nie 2,85 1,88 0,58 0,591

Tak 3,33 1,15

2 doba Nie 0,87 1,22 1,62 0,149

Tak 0,00 0,00

Bez powikłań 0 doba Nie 5,70 3,20 1,38 0,167

Tak 4,01 2,05

1 doba Nie 2,90 1,79 0,27 0,789

Tak 2,86 1,87

2 doba Nie 2,10 1,73 2,51 0,012

Tak 0,72 1,08

Obrzęk skóry, tkanki podskórnej okolicy rany 0 doba Nie 4,16 2,22 0,11 0,909

Tak 4,25 2,63

1 doba Nie 2,90 1,85 0,89 0,375

Tak 2,00 2,16

2 doba Nie 0,83 1,20 0,53 0,594

Tak 1,25 1,50

Podbiegnięcia krwawe, zasinienie okolicy rany 0 doba Nie 4,03 2,07 1,95 0,051

Tak 7,00 3,46

1 doba Nie 2,88 1,86 0,23 0,819

Tak 2,60 2,07

2 doba Nie 0,79 1,17 2,02 0,044

Tak 2,00 1,58

Krwiak okolicy rany operacyjnej 0 doba Nie 4,05 2,06 1,06 0,288

Tak 6,17 3,87

1 doba Nie 2,85 1,86 0,41 0,685

Tak 3,00 2,00

2 doba Nie 0,78 1,14 1,62 0,106

Tak 2,00 1,90
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Cewnik Foley’a 0 doba Nie 3,85 2,10 2,15 0,031

Tak 4,91 2,31

1 doba Nie 2,77 1,79 0,95 0,344

Tak 3,15 1,97

2 doba Nie 0,80 1,20 0,73 0,465

Tak 0,97 1,24

Dren 0 doba Nie 4,04 2,08 1,39 0,165

Tak 6,00 3,42

1 doba Nie 2,91 1,88 1,04 0,296

Tak 2,14 1,35

2 doba Nie 0,84 1,22 0,33 0,744

Tak 0,86 1,07

Znieczulenie 0 doba Przewodowe 4,13 2,21 1,02 0,329

Ogólne 5,67 2,89

1 doba Przewodowe 2,84 1,84 0,45 0,684

Ogólne 3,33 3,06

2 doba Przewodowe 0,85 1,23 0,29 0,805

Ogólne 0,67 0,58

Przepuklina skośna 0 doba Nie 4,52 2,34 1,63 0,103

Tak 3,90 2,11

1 doba Nie 3,13 1,81 1,34 0,181

Tak 2,67 1,88

2 doba Nie 1,04 1,32 1,35 0,176

Tak 0,70 1,12

Przepuklina prosta 0 doba Nie 3,96 2,12 1,25 0,210

Tak 4,38 2,32

1 doba Nie 2,82 1,86 0,25 0,800

Tak 2,90 1,87

2 doba Nie 0,74 1,16 0,90 0,369

Tak 0,96 1,27

Niewydolność ściany tylnej kanału 
pachwinowego

0 doba Nie 4,07 2,21 1,67 0,095

Tak 5,38 2,13

1 doba Nie 2,85 1,88 0,41 0,679

Tak 3,00 1,69

2 doba Nie 0,79 1,19 1,79 0,073

Tak 1,50 1,41

Pantaloon
hernia

0 doba Nie 4,21 2,21 0,97 0,331

Tak 3,00 2,45

1 doba Nie 2,95 1,83 2,68 0,007

Tak 0,50 0,58

2 doba Nie 0,87 1,23 1,06 0,291

Tak 0,25 0,50
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sza ryzyko przewlekłego bólu neuropatycznego zlokalizowanego 
w pachwinie u 30% chorych [22]. 

Precyzyjne określenie dla tego typu dolegliwości jest „zespół bó-
lowy pachwinowo-łonowy” (PIPS Pubic Inguinal Pain Syndrome).

Każda interwencja zabiegowa z naruszeniem integralności oraz 
zawartości kanału pachwinowego wiąże się z ryzykiem uszkodze-
nia włókien nerwowych tej okolicy. Wieloczynnikowy mechanizm 
zaburzenia struktury oraz funkcji nerwów obwodowych może 
prowadzić do rozwoju powikłania w postaci inguinodynii, czyli 
przewlekłego pooperacyjnego zespołu bólowego pachwiny (CPIP; 
chronic postoperative inguinal pain).

Jednym z powikłań działania chirurgicznego w obrębie kanału 
pachwinowego i jego struktur są dolegliwości bólowe pojawiające 
się bezpośrednio po interwencji zabiegowej lub jakiś czas po niej.

Główną przyczyną zespołu bólowego pachwiny jest uszkodzenie 
i/lub podrażnienie nerwów biodrowo-pachwinowego, biodrowo-
-podbrzusznego oraz gałęzi płciowej nerwu płciowo-udowego.

Wśród odległych powikłań zaopatrywania przepuklin pachwino-
wych metodami beznapięciowymi większy odsetek stanowią ze-
społy bólowe niż nawroty przepukliny. 

Zastosowanie materiałów syntetycznych – z jednej strony – w opty-
malny sposób zabezpiecza miejsce zmniejszonego oporu w struktu-
rach kanału pachwinowego. Z drugiej – nasila procesy wytwórcze, 
reakcje na ciało obce, włóknienie, formowanie blizny co zaburza 
prawidłową anatomię pachwiny. Zmiany te są przyczyną uwięzie-
nia opisanych nerwów [23].

W literaturze anglosaskiej często spotyka się określenie neuralgia 
płciowo-udowa. Historycznie po raz pierwszy zespół różnorod-
nych objawów w postaci bólu, pieczenia, palenia, ucisku, dyskom-
fortu lub swędzenia okolicy pachwinowej został opisany w 1942 
roku. Opisany przypadek dotyczył pacjenta poddanego zabiegowi 
appendektomii [24].

Możliwe przyczyny opisywanych dolegliwości bólowych:
• wciągnięcie nerwu w proces wytwórczy
• uszkodzenie termiczne nerwu – gałąź płciowa nerwu 

płciowo-udowego przebiega w bliskim sąsiedztwie tętnicy 
mięśnia dźwigacza jądra; zaopatrzenie tego naczynia może 
skutkować uszkodzeniem nerwu [25]

• proces zapalny, ropny przestrzeni zaotrzewnowej
• ropień w lokalizacji mięśnia lędźwiowego większego
• nerwiaki zakończeń nerwowych przy zaopatrywaniu 

gałęzi płciowej nerwu płciowo-udowego w technice 
Shouldice’a [26]

• bezpośrednie drażnienie zakończeń nerwowych przez 
materiał implantacyjny [27]

• pośrednie uszkodzenie nerwu przez naciek 
granulocytarny [28]. 

Wyróżnić możemy trzy rodzaje zespołu bólowego pachwiny. W oko-
ło 50% przypadków jest to zaburzenie wynikające z uszkodzenia 
i/lub podrażnienia gałązek pni nerwowych. Pacjenci odczuwają 
przeszywający ból, który może penetrować do moszny, jądra, uda 
oraz pleców. Występują objawy neuralgii. 

W badaniu przedmiotowym stwierdza się zaburzenia neurolo-
giczne (brak czucia, niedoczulicę, wzmożoną reakcję na bodziec 
bólowy – parastezję, hypostezję, hiperstezję) [29].

W następnych 25% przypadków wyróżniamy zaburzenia niezwią-
zane z uszkodzeniem nerwów. Objawy wynikają z mechanicznego 
drażnienie okostnej okolicy guzka kości łonowej, drażnienie przez 
ciało obce, jakim jest siatka przepuklinowa, reakcja na szwy chi-
rurgiczne, które mogą powodować powstanie odczynu zapalnego 
w miejscu operacji, wśród tkanek miękkich, mięśni szkieletowych. 

Kolejne 25% chorych zgłasza rozlany ból okolicy pachwinowej 
w rzucie proksymalnego odcinka powrózka nasiennego, bez 

Tab. VII.  Współczynniki korelacji rho-Spearmana między poziomem bólu w dniu 
zabiegu, pierwszej i drugiej dobie a częstotliwością zmian opatrunku 
u pacjentów

Poziom bólu w dobie Zmiana opatrunku

rho-Spearmana Poziom istotności

0 0,24 0,014

1 0,02 0,835

2 0,20 0,034

Tab. VIII. Charakterystyka pacjentów z grupy przepukliny mosznowej i nawrotowej

CHARAKTERYSTYKA WARTOŚĆ

Płeć Kobiety N (%) 0 (0,0)

Mężczyźni N (%) 24 (100,0)

Strona 
przepukliny

Prawostronna N (%) 18 (75,0)

Lewostronna N (%) 5 (20,8)

Przepuklina 
skośna

Nie N (%) 23 (95,8)

Tak N (%) 1 (4,2)

Przepuklina 
prosta

Nie N (%) 23 (95,8)

Tak N (%) 1 (4,2)

Niewydolność 
ściany tylnej

Nie N (%) 23 (95,8)

Tak N (%) 1 (4,2)

Pantaloon 
hernia

Nie N (%) 24 (100,0)

Tak N (%) 0 (0,0)

Przepuklina 
Amyanda

Nie N (%) 22 (91,7)

Tak N (%) 2 (8,3)

Czas 
hospitalizacji 
(dzień)

Średnia 5,00

Odchylenie standardowe 0,80

Minimum 4

Maksimum 7

Czas operacji 
(minuty)

Średnia 94,17

Odchylenie standardowe 18,28

Minimum 40

Maksimum 125

Tab. IX.  Rozkład podawania 0,5% bupiwakainy u pacjentów z grupy przepukliny 
mosznowej i nawrotowej

0,5% BUPIWAKAINA LICZEBNOŚĆ PROCENT Z OGÓŁU

Nie 14 58,33

Tak 10 41,67
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objawów związanych z usidleniem nerwu (funiculodynia). Ta 
późna postać zespołu bólowego może wynikać z zastoju krwi 
żylnej lub procesu zapalnego spowodowanego siatką chirur-
giczną [30].

Chirurdzy, którzy zajmują się leczeniem przepuklin pachwinowych, 
powinni czuć odpowiedzialność za jatrogenne następstwo, jakim 
jest zespół bólowy pachwiny i jednocześnie rozważać zastosowanie 
wybiórczej neurektomii w armamentarium chirurgicznym [31].

„Hernia surgeons should feel responsible for this iatrogenic com-
plication and should consider incorporating selective neurectomy 
in their surgical armamentarium.” 

Neuralgia płciowo-udowa (GFN; genitofemoral neuralgia) naj-
częściej jest niezamierzonym następstwem po zabiegach wyko-
nywanych w rejonie pachwiny, takich jak: appendektomia, cięcie 
cesarskie, biopsja węzła pachwiny oraz dominująca herniorafia 
przepuklin pachwinowej i udowej.

Wśród dostępnych możliwości leczenia, zaliczanych do strategii 
analgezji multimodalnej, wyróżniamy: leczenie farmakologiczne, 
ablację nerwów kanału pachwinowego pod kontrolą USG oraz 
leczenie chirurgiczne.

1. Leczenie farmakologiczne
• ostrzyknięcie preparatami znieczulającymi miejscowo 

z dodatkiem steroidów w celu redukcji dolegliwości 
bólowych i miejscowego stanu zapalnego

• trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
• opioidy
• gabapentyna
• pregabalina
• NLPZ
• inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny
• leki przeciwpadaczkowe [32, 33, 34, 35, 36].

2. Ablacja nerwów kanału pachwinowego pod kontrolą USG 
z wykorzystaniem fal o częstotliwości radiowej (RF ablation) 
lub niskiej temperatury (krioablacja) [37, 38].

3. Leczenie chirurgiczne
• wybiórcze wycięcie nerwu (neurektomia). 

W nasilonych przypadkach inguinodynii zalecana jest wystanda-
ryzowana potrójna neurektomia polegająca na identyfikacji oraz 
resekcji fragmentów następujących nerwów:

• biodrowo podbrzusznego
• biodrowo pachwinowego
• gałęzi płciowej nerwu płciowo-udowego [39, 40, 41, 42, 43].

Pomimo prób obiektywizacji ból jest doznaniem subiektywnym 
i wykazuje różnice osobnicze.

Niektóre sytuacje kliniczne mogą wpływać na percepcję doznań 
bólowych w okresie okołooperacyjnym. Szczegółowa ocena każ-
dego z nich wymaga jednak dodatkowym analiz.

W przedstawionym badaniu zastosowanie drenażu rany pachwiny 
nie wpływało na ból odczuwany po zabiegu. 

Tab. XI.  Charakterystyka poszczególnych czynników u pacjentów z grupy przepukliny 
mosznowej i nawrotowej

Charakterystyka Wartość

Częstotliwość 
zmiany opatrunku

1 raz N (%) 7 (29,2)

2 razy N (%) 15 (62,5)

4 razy N (%) 2 (8,3)

Lek przeciwbólowy 
–ketoprofen 
(Ketonal)

Nie N (%) 3 (12,5)

Tak N (%) 21 (87,5)

Lek przeciwbólowy 
–metamizol 
(Pyralgin)

Nie N (%) 22 (91,7)

Tak N (%) 2 (8,3)

Metamizol 
(Pyralgin 500 mg 
2x/24 h)

Nie N (%) 24 (100,0)

Tak N (%) 0 (0,0)

Bez powikłań Nie N (%) 8 (33,3)

Tak N (%) 16 (66,7)

Obrzęk skóry, 
tkanki podskórnej 
okolicy rany

Nie N (%) 22 (91,7)

Tak N (%) 2 (8,3)

Podbiegnięcia 
krwawe, zasinienie 
okolicy rany 

Nie N (%) 22 (91,7)

Tak N (%) 2 (8,3)

Krwiak okolicy 
rany operacyjnej

Nie N (%) 23 (95,8)

Tak N (%) 1 (4,2)

Obrzęk jądra, 
moszny strony 
operowanej

Nie N (%) 18 (75,0)

Tak N (%) 6 (25,0)

Cewnik Foley’a Nie N (%) 14 (58,3)

Tak N (%) 9 (37,5)

Dren Nie N (%) 4 (16,7)

Tak N (%) 19 (79,2)

Znieczulenie Przewodowe N (%) 23 (95,8)

Ogólne N (%) 1 (4,2)

Tab. X.  Statystyki opisowe dla oceny bólu u pacjentów z grupy przepukliny 
mosznowej i nawrotowej w trzech okresach czasu

CZAS POMIARU M SD MIN. MAX. S-W P

0 doba 3,67 1,76 0 6 0,86 0,003

1 doba 3,79 1,67 0 7 0,92 0,070

2 doba 2,25 1,54 0 4 0,84 0,002

Wydaje się, że dren zapewnia protekcyjne działanie przed powi-
kłaniem miejsca operowanego w postaci obrzęku, podbiegnięć 
krwawych, zasinienia czy też krwiaka.

Drenaż rejonu pachwiny zarówno w obszarze nad, jak i pod roz-
ścięgnem mięśnia skośnego zewnętrznego, może skutecznie re-
dukować nasilenie bólu. W przypadkach przepuklin mosznowych 
oraz nawrotowych powinien być postępowaniem z wyboru. Wiek, 
płeć, czas trwania operacji, czas hospitalizacji, wybór leku prze-
ciwbólowego, rodzaj anomalii kanału pachwinowego nie wpływały 
na rejestrowane doznania bólowe. 

Wszelkie starania prowadzące do bezpowikłaniowej kondycji 
miejsca operowanego mogą wiązać się z ograniczeniem dolegli-
wości bólowych.
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Tab. XII. Poziom bólu u pacjentów w dzień zabiegu oraz w pierwszej i drugiej dobie po operacji a poszczególne czynniki u pacjentów z przepukliną mosznową i nawrotową

CZYNNIK DOBA POMIARU ODPOWIEDŹ ŚREDNIA ODCHYLENIE 
STANDARDOWE

WYNIK TESTU POZIOM 
ISTOTNOŚCI

Podanie miejscowe: 20 ml 0,5% bupiwakaina 0 doba Nie 4,36 1,15 1,92 0,064

Tak 2,70 2,06

1 doba Nie 4,00 1,57 0,85 0,437

Tak 3,50 1,84

2 doba Nie 2,71 1,44 1,57 0,138

Tak 1,60 1,51

Ketoprofen (Ketonal 100 mg 2x/24 h) 0 doba Nie 5,33 1,15 1,91 0,066

Tak 3,43 1,72

1 doba Nie 4,33 0,58 0,77 0,505

Tak 3,71 1,76

2 doba Nie 3,33 0,58 1,12 0,310

Tak 2,10 1,58

Metamizol (Pyralgin 500 mg 2x/24 h) 0 doba Nie 3,64 1,84 0,00 > 0,999

Tak 4,00 0,00

1 doba Nie 3,59 1,56 2,00 0,043

Tak 6,00 1,41

2 doba Nie 2,18 1,56 0,75 0,522

Tak 3,00 1,41

Bez powikłań 0 doba Nie 3,38 1,69 0,67 0,528

Tak 3,81 1,83

1 doba Nie 3,13 1,36 1,74 0,093

Tak 4,13 1,75

2 doba Nie 1,88 1,81 0,88 0,417

Tak 2,44 1,41

Obrzęk skóry, tkanki podskórnej okolicy rany 0 doba Nie 3,59 1,82 0,76 0,522

Tak 4,50 0,71

1 doba Nie 3,77 1,74 0,11 0,957

Tak 4,00 0,00

2 doba Nie 2,41 1,50 1,62 0,145

Tak 0,50 0,71

Podbiegnięcia krwawe, zasinienie okolicy rany 0 doba Nie 3,59 1,82 0,76 0,522

Tak 4,50 0,71

1 doba Nie 3,77 1,74 0,11 0,957

Tak 4,00 0,00

2 doba Nie 2,23 1,54 0,38 0,725

Tak 2,50 2,12

Krwiak okolicy rany operacyjnej 0 doba Nie 3,61 1,78 1,05 0,417

Tak 5,00 -

1 doba Nie 3,78 1,70 0,07 > 0,999

Tak 4,00 -

2 doba Nie 2,17 1,53 1,27 0,333

Tak 4,00 -
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Tab. XII. Poziom bólu u pacjentów w dzień zabiegu oraz w pierwszej i drugiej dobie po operacji a poszczególne czynniki u pacjentów z przepukliną mosznową i nawrotową

CZYNNIK DOBA POMIARU ODPOWIEDŹ ŚREDNIA ODCHYLENIE 
STANDARDOWE

WYNIK TESTU POZIOM 
ISTOTNOŚCI

Podanie miejscowe: 20 ml 0,5% bupiwakaina 0 doba Nie 4,36 1,15 1,92 0,064

Tak 2,70 2,06

1 doba Nie 4,00 1,57 0,85 0,437

Tak 3,50 1,84

2 doba Nie 2,71 1,44 1,57 0,138

Tak 1,60 1,51

Ketoprofen (Ketonal 100 mg 2x/24 h) 0 doba Nie 5,33 1,15 1,91 0,066

Tak 3,43 1,72

1 doba Nie 4,33 0,58 0,77 0,505

Tak 3,71 1,76

2 doba Nie 3,33 0,58 1,12 0,310

Tak 2,10 1,58

Metamizol (Pyralgin 500 mg 2x/24 h) 0 doba Nie 3,64 1,84 0,00 > 0,999

Tak 4,00 0,00

1 doba Nie 3,59 1,56 2,00 0,043

Tak 6,00 1,41

2 doba Nie 2,18 1,56 0,75 0,522

Tak 3,00 1,41

Bez powikłań 0 doba Nie 3,38 1,69 0,67 0,528

Tak 3,81 1,83

1 doba Nie 3,13 1,36 1,74 0,093

Tak 4,13 1,75

2 doba Nie 1,88 1,81 0,88 0,417

Tak 2,44 1,41

Obrzęk skóry, tkanki podskórnej okolicy rany 0 doba Nie 3,59 1,82 0,76 0,522

Tak 4,50 0,71

1 doba Nie 3,77 1,74 0,11 0,957

Tak 4,00 0,00

2 doba Nie 2,41 1,50 1,62 0,145

Tak 0,50 0,71

Podbiegnięcia krwawe, zasinienie okolicy rany 0 doba Nie 3,59 1,82 0,76 0,522

Tak 4,50 0,71

1 doba Nie 3,77 1,74 0,11 0,957

Tak 4,00 0,00

2 doba Nie 2,23 1,54 0,38 0,725

Tak 2,50 2,12

Krwiak okolicy rany operacyjnej 0 doba Nie 3,61 1,78 1,05 0,417

Tak 5,00 -

1 doba Nie 3,78 1,70 0,07 > 0,999

Tak 4,00 -

2 doba Nie 2,17 1,53 1,27 0,333

Tak 4,00 -

Obrzęk jądra, moszny strony operowanej 0 doba Nie 3,83 1,72 0,73 0,494

Tak 3,17 1,94

1 doba Nie 4,11 1,64 1,97 0,056

Tak 2,83 1,47

2 doba Nie 2,39 1,50 0,86 0,415

Tak 1,83 1,72

Cewnik Foley’a 0 doba Nie 3,29 1,64 1,44 0,179

Tak 4,22 1,99

1 doba Nie 4,07 1,64 0,16 0,877

Tak 3,78 1,30

2 doba Nie 2,07 1,54 0,94 0,369

Tak 2,78 1,39

Dren 0 doba Nie 5,00 0,82 1,91 0,067

Tak 3,47 1,81

1 doba Nie 4,50 0,58 1,25 0,250

Tak 3,63 1,83

2 doba Nie 1,75 0,96 0,88 0,409

Tak 2,42 1,64

Znieczulenie 0 doba Przewodowe 3,83 1,61 1,58 0,167

Ogólne 0,00 -

1 doba Przewodowe 3,74 1,68 1,12 0,417

Ogólne 5,00 -

2 doba Przewodowe 2,30 1,55 0,74 0,583

Ogólne 1,00 -

Przepuklina skośna 0 doba Nie 3,61 1,78 1,05 0,417

Tak 5,00 -

1 doba Nie 3,78 1,70 0,07 > 0,999

Tak 4,00 -

2 doba Nie 2,17 1,53 1,27 0,333

Tak 4,00 -

Przepuklina prosta 0 doba Nie 3,83 1,61 1,58 0,167

Tak 0,00 -

1 doba Nie 3,74 1,68 1,12 0,417

Tak 5,00 -

2 doba Nie 2,30 1,55 0,74 0,583

Tak 1,00 -

Niewydolność ściany tylnej kanału 
pachwinowego

0 doba Nie 3,83 1,61 1,58 0,167

Tak 0,00 -

1 doba Nie 3,74 1,68 1,12 0,417

Tak 5,00 -

2 doba Nie 2,30 1,55 0,74 0,583

Tak 1,00 -

Przepuklina Amyanda 0 doba Nie 3,59 1,82 0,76 0,522

Tak 4,50 0,71

1 doba Nie 3,95 1,53 1,19 0,304

Tak 2,00 2,83

2 doba Nie 2,27 1,49 0,16 0,877

Tak 2,00 2,83
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WNIOSKI

1. Na podstawie zaprezentowanej niejednorodnej grupy 133 cho-
rych (u 82% izolowana była przepuklina pachwinowa, u 14% prze-
puklina mosznową, u 5% przepuklina nawrotowa) oraz w oparciu 
o przeprowadzoną analizę statystyczną, oceniano interwencję 
polegającą na ostrzyknięciu strategicznych rejonów kanału pa-
chwinowego roztworem 0,5% bupiwakainy. U 57% chorych z izo-
lowaną przepukliną pachwinową oraz u 42% chorych z rozpo-
znaną przepukliną mosznową lub nawrotową interwencja taka 
nie zmniejszała odczuwanych dolegliwości bólowych ocenianych 
z użyciem skali NRS w dniu operacji, w pierwszej oraz drugiej 
dobie hernioplasyki,

2. W przypadku nieprawidłowości dotyczących miejsca operowa-
nego w postaci obrzęku, zasinienia, podbiegnięcia krwawego lub 
krwiaka, oceniane dolegliwości bólowe w drugiej dobie zabiegu 
były znamiennie większe.

3. Pozabiegowe zatrzymanie moczu, i tym samym konieczność 
cewnikowania pęcherza moczowego, wiązało się ze zgłaszaniem 
przez chorych większych dolegliwości bólowych.

4. Nasilenie dolegliwości bólowych rejestrowanych w drugiej do-
bie zabiegu, skorelowane było z częstszą zmianą opatrunku (ko-
nieczność dwukrotnej i częstszej zmiany opatrunku).

5. W przypadku śródoperacyjnie rozpoznanej jednocześnie prze-
pukliny skośnej oraz prostej (pantaloon hernia) stwierdzono mniej-
sze odczuwanie bólu w pierwszej dobie.

6. W grupie chorych z przepukliną mosznową lub nawrotową po-
ziom bólu w pierwszej dobie po zabiegu oceniany w numerycznej 
skali NRS był zbliżony do poziomu bólu zgłaszanego przez grupę 
chorych z izolowaną przepukliną pachwinową (3,7 vs 4,2). 

Dla porównania nasilenie bólu ocenianego w dobie pierwszej oraz 
drugiej było znamiennie większe dla przepuklin mosznowych i na-
wrotowych (3,8; 2,2 vs 2,9; 0,8).

W codziennej praktyce chirurgicznej warto rozważyć przed-
stawione wcześniej uwagi, by uchronić pacjenta przed rozwo-
jem i późniejszym leczeniem jatrogennego zespołu bólowego 
pachwiny.

Profilaktyka zespołu bólowego pachwiny po planowych operacjach 
przepuklin jest postępowaniem godnym polecenia.

Skuteczna redukcja dolegliwości bólowych zarówno w czasie, jak 
i bezpośrednio po leczeniu przepuklin pachwiny, zmniejsza oba-
wę przed kolejnym zabiegiem oraz zwiększa zaufanie do lekarza.

Planowy oraz usługowy charakter zabiegów przepuklin pachwi-
ny powinien ułatwiać podejmowanie decyzji prowadzących do 
zwalczania bólu.

Wartościowe dla praktyki chirurgicznej jest wykorzystanie zróż-
nicowanych działań mających na celu złagodzenie bólu bezpo-
średnio po zabiegu. 

PODSUMOWANIE

W czasie walki z bólem pooperacyjnym zalecane jest wykorzysta-
nie strategii tzw. analgezji multimodalnej. Optymalnym postępo-
waniem jest zastosowanie wielu substancji, o różnym mechani-
zmie oraz czasie działania.

W prezentowanej pracy regionalne oraz śródoperacyjne dodatko-
we zastosowanie środka znieczulającego miejscowo (bupiwaka-
ina 0,5% w objętości do 20 ml) nie redukowało istotnie poopera-
cyjnych dolegliwości bólowych ocenianych w dzień zabiegu oraz 
dzień i dwa po nim. 

Na podstawie obserwacji stwierdzono, że powikłania miejsca ope-
rowanego manifestujące się obrzękiem skóry, tkanki podskórnej, 
występowaniem zasinień, podbiegnięć krwawych oraz krwiaków 
okolicy pachwinowej, znamiennie nasilają dolegliwości bólowe 
oceniane bezpośrednio po zabiegu przepukliny pachwinowej. 
Częstsze zmiany opatrunku wiązały się z większym odczuwaniem 
bólu pooperacyjnego. 

Redukcję doznań bólowych tłumaczy się zmniejszeniem ilości 
miejscowo gromadzącej się krwi oraz jej metabolitów.

Staranna technika operacyjna, delikatne preparowanie struktur 
kanału pachwinowego, dbałość o hemostazę zapewniają komfor-
towy stan miejscowy oraz ogólny chorego po zaopatrzeniu prze-
pukliny pachwinowej. 
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