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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie. Starszym pacjentom często odradza się leczenie operacyjne, ponieważ ryzyko wystąpienia powikłań około-
operacyjnych rośnie wraz z wiekiem.

  Cel. Chcieliśmy ocenić chorobowość i śmiertelność  u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, operowanych z powodu przepukliny 
pachwinowej w trybie planowym lub pilnym w jednym ośrodku, z uwzględnieniem rodzaju i ciężkości powikłań.

  Metody. W badaniu oceniano wszystkich pacjenci w wieku powyżej 75 lat, którzy byli operowani z powodu przepukliny pa-
chwinowej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2003-2015. Zebrano szcze-
gółowe informacje dotyczące demografii, trybu przyjęcia, rodzaju zabiegu, zastosowanego znieczulenia i 30-dniowych wyni-
ków leczenia. W przebiegu pooperacyjnym oceniano  pojawienie się powikłań internistycznych lub chirurgicznych,  ponowne 
przyjęcia do szpitala oraz śmiertelność wewnątrzszpitalną.

  Wyniki. Łącznie 132 pacjentów w  wieku powyżej 75 lat było operowanych z  powodu przepukliny pachwinowej, w  tym 
16 (12.1%) w trybie pilnym i 116 (87.9%) w trybie planowym. U osiemnastu pacjentów (13.6%) wystąpiły powikłania, 8 (50%) 
w grupie przyjęć ostrych i 10 (8.6%) planowych. W grupie przyjęć ostrych poważne powikłania (Clavien-Dindo 4) były częste, 
podczas gdy w grupie przyjęć planowych nasilenie powikłań nie różniło się istotnie pomiędzy powikłaniami internistyczny-
mi i chirurgicznymi (Clavien-Dindo – mediana 2, p=0,6084) i sklasyfikowano je jako łagodne (Clavien-Dindo 1-2). Jedyny zgon 
nastąpił w grupie przyjęć ostrych. 

  Wnioski. Plastyka przepukliny pachwinowej może być bezpieczna i skuteczna u starszych pacjentów, jeśli jest przeprowadzo-
na w trybie planowym i w znieczuleniu regionalnym. Kluczowym elementem zmniejszania ryzyka powikłań jest szczegółowe 
badanie pacjenta przed zabiegiem oraz identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka związanych ze współistniejącymi cho-
robami.

  Główny wniosek: Plastyka przepukliny u pacjentów w wieku ponad 65 jest zabiegiem związanym z niskim ryzykiem powikłań, pod 
warunkiem wykonywania w trybie planowym.

SŁOWA KLUCZOWE:   geriatria, przepuklina pachwinowa, siatka, wyniki leczenia zabiegowego

ABSTRACT:   Introduction Elderly patients are often discouraged from surgery due to the risk of complications that increases with age. 

  Aim We wanted to assess mortality, morbidity, and complications in patients older than 75 years who underwent elective or 
emergency inguinal hernia repair in a single center.

  Methods All patients older than 75 years who were operated on because of inguinal hernia in the Department of General and 
Colorectal Surgery, Medical University of Lodz between 2003 and 2015 were analyzed. Detailed information was collected with 
regard to patient demographics, mode of admission, comorbidities, type of intervention, applied anesthesia, and 30-day out-
comes. Postoperative outcomes included medical and surgical complications, readmissions, and survival status.

  Results One hundred thirty-two patients older than 75 years were operated on for inguinal hernia, 16 (12.1%) in an emergen-
cy setting and 116 (87.9%) in an elective setting. Eighteen patients (13.6%) developed complications, 8 (50%) in the emergency 
group, and 10 (8.6%) in the elective group. In the emergency group, severe medical complications (Clavien-Dindo 4) were fre-
quent, whereas in the elective group, severity of surgical and medical complications was not significantly different (Clavien-Din-
do median score 2, p=0.6084), and these complications were classified as mild (Clavien-Dindo 1-2). One death occurred in the 
emergency group.

  Conclusion Inguinal hernia surgery in the elderly may be safe and effective in an elective setting and if regional anesthesia is 
used. Careful examination of patients before surgery and identification of potential risk factors associated with co-existing dis-
eases are vital for reducing the risk of complications. 

  Key point: Hernia surgery in patients older than 65 years is a low-risk intervention, if carried out in an elective setting. 
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WPROWADZENIE

Plastyka przepukliny pachwinowej jest jednym z najczęściej wyko-
nywanych zabiegów chirurgii ogólnej. Ryzyko powstania przepu-
kliny pachwinowej rośnie u ludzi starszych z powodu utraty napię-
cia ściany brzucha i chorób związanych ze zwiększeniem ciśnienia 
wewnątrzbrzusznego [1,2]. Zaawansowany wiek również stanowi 
czynnik ryzyka zwiększonej ilości powikłań, w tym zgonów [3]. 
Jest to głównie spowodowane obecnością współistniejących cho-
rób, które wpływają niekorzystnie na stan ogólny i mogą ulegać 
zaostrzeniu w okresie pooperacyjnym. Z tego powodu wielu chi-
rurgów odradza leczenie operacyjne u pacjentów z bezobjawową 
przepukliną [4]. Z drugiej strony około 40% operacji przepukliny, 
głównie pachwinowej i udowej, jest przeprowadzanych z powo-
du uwięźnięcia lub niedrożności jelit u pacjentów w wieku ponad 
65 lat [1,5]. Pilna plastyka przepukliny wiąże się ze zwiększoną 
chorobowością (sięgającą 50%) i śmiertelnością (do 14%) w po-
równaniu do planowych zabiegów [2].

Rosnąca oczekiwana długość życia w starszej populacji zwiększa 
liczbę pacjentów geriatrycznych, którzy wymagają interwencji chi-
rurgicznej. Ponadto proporcja ludzi starszych w ogólnej popula-
cji zwiększa się. Decyzja o przyjęciu starszego pacjenta w trybie 
planowym do zabiegu plastyki przepukliny musi być oparta na 
szczegółowej ocenie współistniejących chorób i ryzyka okołoope-
racyjnego. Niedawne badania wskazują, że pooperacyjne zdarze-
nia niepożądane dotyczące układu sercowo-naczyniowego, odde-
chowego i nerwowego oraz funkcji poznawczych stanowią główne 
problemy u starszych pacjentów chirurgicznych, którzy znajdują 
się w grupie zwiększonego ryzyka [6]. W obecnym badaniu pod-
daliśmy analizie chorobowość i śmiertelność po zabiegu plastyki 
przepukliny u pacjentów geriatrycznych. Sprawdziliśmy również, 
czy tryb przyjęcia, płeć, stopień sprawności przed przyjęciem i za-
bieg chirurgiczny wpływają na rodzaj rozwijanych powikłań (inter-
nistyczne, chirurgiczne) oraz ich ciężkość wg skali Clavien-Dindo.

MATERIAŁY I METODY

Badaniem objęto wszystkich pacjentów w wieku 75 lat i więcej, 
poddawanych plastyce przepukliny (pachwinowej lub udowej) 
w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2015 r. w Klini-
ce  Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi w Polsce. Protokół badania uzyskał akceptację Komisji 
Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pacjenci wyrazili 
świadomą zgodę na udział w badaniu i opublikowanie wyników. 
W trakcie badania zachowano anonimowość pacjentów.

Profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej heparyną drobno-
cząsteczkową była wdrożona rutynowo wieczorem w dniu po-
przedzającym zabieg. Profilaktyka antybiotykowa była stosowana 
rutynowo, przede wszystkim cefazoliną i metronidazolem w dniu 
operacji na 1h przed nacięciem powłok. Zabiegi wykonano spo-
sobem beznapięciowym opisanym przez Lichtenstiena i wsp. lub 
w niektórych przypadkach sposobem Shouldice’a lub Bassiniego 
[7-9]. Wszystkie laparoskopowe plastyki przeprowadzono meto-
dą przezbrzuszną z przedotrzewnowym umiejscowieniem łaty 
(trans-abdominal preperitoneal approach – TAPP) [10]. Wypis 
pacjentów po planowej plastyce przepukliny planowano następ-
nego dnia po zabiegu. Pacjentów poddano kontroli po miesiącu, 
a potem, co roku przez trzy lata po zabiegu.

Dla celów badania przeanalizowano obserwacje lekarskie oraz 
wiek pacjentów, płeć, rodzaj przepukliny, czas trwania objawów, 
rodzaj dolegliwości, współistniejące choroby, ocenę anestezjolo-
giczną pacjenta w skali ASA (American Society of Anesthesiologi-
sts), rodzaj znieczulenia, szczegóły zabiegu i powikłania. Choroby 
współistniejące sklasyfikowano wg skali Charlson [11]. Powikła-
nia sklasyfikowano wg skali Clavien-Dindo dla ogólnych powikłań 
chirurgicznych [12].

Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem oprogra-
mowania STATISTICA wersja 13 PL (Stat-Soft Inc.). Obliczono 
statystyki opisowe, zmienne porównano przy pomocy testu chi-
-kwadrat z poprawką Yatesa oraz testu t-Studenta i Manna-Whit-
ney’a. Przyjęto wartość p mniejszą niż 0,05 za istotną.

WYNIKI

W analizowanym okresie 132 pacjentów w wieku powyżej 75 lat 
zostało przyjętych do Kliniki celem wykonania operacji plastyki 
przepukliny pachwinowej, 16 (12,1%) w trybie pilnym oraz 116 
(87.9%) w trybie planowym. Mediana wieku wyniosła 78 lat. Sto-
sunek mężczyzn do kobiet wyniósł 6,77:1 (115/17, p<0,0001). Nie 
stwierdzono istotnej różnicy wieku i stosunku przyjęć planowych 
do pilnych pomiędzy płciami. Wyjściową charakterystykę pacjen-
tów, zgodnie z trybem przyjęcia, przedstawiono w Tabeli 1.

Obecność chorób współistniejących ocenionych na 4 i więcej 
w skali Charlsona odnotowano u 67% (50,7%) pacjentów (9 kobiet 
i 58 mężczyzn). Mimo, że choroba niedokrwienna serca był naj-
częstszą chorobą współistniejącą obserwowaną u 46 (40%) męż-
czyzn i 14 (82%) kobiet, obecność przewlekłej niewydolności serca 
lub cukrzycy i związanych z nimi powikłań (zawał serca, implan-
tacja stentów/operacja kardiochirurgiczna) były odpowiedzialne 
za wyniki wyższe od 4.

Zabieg wykonano głównie w znieczuleniu podpajęczynówkowym 
(n=89, 67.4%) lub ogólnym (n=27, 20,5%), a u pozostałych pacjen-
tów w znieczuleniu miejscowym (n=14, 10,6%) i zewnątrzopono-
wym (n=2, 1,5%).

Trzem pacjentom (2,3%) przypisano klasę I wg ASA, 83 (62,9%) 
klasę II ASA, 37 (28%) klasę III ASA, a 9 pacjentom (6,8%) klasę IV 
ASA. Pacjentom przyjmowanym pilnie częściej przypisywano gru-
pę III-IV ASA w porównaniu do przyjęć planowych (69% vs 30%, 
p=0,004). Obecność powikłań była znamiennie wyższa u pacjentów 
z klasą III-IV ASA we wszystkich grupach (23% vs 9%, p=0,035).

Siatki chirurgicznej użyto u 119 pacjentów w grupie planowej (94%) 
i u 6 (38%) w grupie pilnej. U 6 pacjentów w grupie planowej (4%) 
wykonano zabieg laparoskopowy (TAPP).

Po 132 zabiegach stwierdzono 28 powikłań u 18 pacjentów (13,6%). 
Szczegółowe zestawienie powikłań przedstawiono w Tabeli II. 
Sześciu pacjentów (4,5%) rozwinęło powikłania chirurgiczne, a 10 
(7,6%) powikłania internistyczne. U 2 pacjentów (1,5%) stwierdzono 
powikłania chirurgiczne i internistyczne. Wszyscy trzej pacjenci 
należeli do grupy przyjęć pilnych. Nie stwierdzono istotnej staty-
stycznie różnicy pomiędzy liczbą pacjentów, u których rozwinęły 
się powikłania chirurgiczne lub internistyczne (p=0,502).
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W odniesieniu do potencjalnych powikłań oddechowych należy 
przy zbieraniu wywiadu uwzględnić obecność duszności, palenia, 
kaszlu. [19]. W tym przypadku testy czynnościowe takie jak np. 
test wchodzenia po schodach mogą dostarczyć tyle samo wartości 
predykcyjnej co ocena spirometryczna. Niemniej jednak pacjenci 
palący papierosy powinni zrezygnować z palenia na co najmniej 
8 tygodni przed operacją, aby zmniejszyć objawy z strony dróg od-
dechowych i ryzyko skurczu oskrzeli, zwężenia dróg oddechowych 
i nadprodukcji śluzu [6]. Leki na nadciśnienie pacjent powinien  
także przyjmować w dniu zabiegu. Beta-blokery należy podać przed 
zabiegiem pacjentom z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnie-
niem [20]. Ponadto skuteczna kontrola ciśnienia może w sposób 
łatwy i skuteczny zmniejszyć ryzyko zgonów z powodu udaru w tej 
grupie pacjentów. Starsi pacjenci mają również zwiększone ryzy-
ko rozwoju majaczenia pooperacyjnego (delirium) i pogorszenia 
funkcji poznawczych, które wikłają okres zdrowienia i odwlekają 

Powikłania, zarówno internistyczne jak i chirurgiczne, były częst-
sze w grupie przyjęć w trybie pilnym (n=8, 50% internistycznych 
n=7 43,8%, chirurgicznych n=3 16%, p<0,0001). Pacjenci z gru-
py przyjęć pilnych rozwijali również poważniejsze powikłania, 
niż ci przyjmowani planowo (mediana wyniku w skali Clavien-
-Dindo 4 vs 2, p=0,0327). Jednakże stosunki powikłań chirurgicz-
nych do internistycznych nie różniły się znacząco między obiema 
grupami. Wiązało się to z powikłaniami internistycznymi, które 
były poważniejsze, niż chirurgiczne u pacjentów przyjmowanych 
w trybie ostrym (mediana wyniku w skali Clavien-Dindo 2 vs 4, 
p=0,0109). Nie obserwowano takiej zależności przy przyjęciach 
planowych, u których nasilenie powikłań internistycznych i chi-
rurgicznych nie różniły się znacząco (mediana wyniku w skali Cla-
vien-Dindo 2, p=0,6084).

Pacjenci, u których rozwinęły się powikłania, znacząco dłużej 
przebywali w szpitalu w porównaniu do pacjentów bez powikłań 
(średnia – łącznie 14 dni vs 3 dni, p<0,001; 8 vs 3 dni przy przy-
jęciu planowym, p=0,001 oraz 23 vs 5 dni przy przyjęciu pilnym, 
p=0,0133). W grupie przyjęć pilnych obecność powikłań inter-
nistycznych była związana z dłuższą hospitalizacją, zwłaszcza, 
gdy wystąpiły również powikłania chirurgiczne. Z kolei w grupie 
przyjęć planowych powikłania chirurgiczne były odpowiedzialne 
za dłuższy pobyt w szpitalu.

Zgony w analizowanej grupie wystąpiły jedynie u pacjentów przyj-
mowanych w trybie pilnym. Przyczyną śmierci 84-letniego pacjenta 
była niewydolność serca w drugiej dobie pooperacyjnej po resek-
cji jelita z powodu uwięźnięcia przepukliny. Żaden z pacjentów 
przyjmowanych planowo nie zmarł w ciągu 30 dni po operacji.

DYSKUSJA

Planowa plastyka przepukliny jest prostym i bezpiecznym zabie-
giem w każdym wieku i jest znanym przykładem prewencyjnego 
znaczenia wczesnej operacji [2,4,13]. Większość pacjentów wie 
o przepuklinie przed wystąpieniem ostrego incydentu i, mimo 
że większość z nich jest kierowanych do chirurga przez lekarza 
rodzinnego, część chirurgów proponuje osobom starszym z bez-
objawową przepukliną postawę wyczekującą [14,15]. Wraz z roz-
wojem znieczulenia miejscowego i przewodowego, praktycznie 
żadnemu pacjentowi nie powinno się odmawiać planowego za-
biegu z przyczyn medycznych. Jednakże wymaga to wnikliwej 
oceny przedoperacyjnej i oceny ryzyka w celu uniknięcia powi-
kłań pooperacyjnych. Powikłania pooperacyjne dotyczące układu 
krążenia, oddechowego, nerwowego oraz funkcji poznawczych są 
głównym problemem u starszych pacjentów [6]. W większości przy-
padków wynikają one z dekompensacji chorób współistniejących, 
przede wszystkich układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. 
Aby zachęcić lekarzy do większej dbałości o pacjenta w okresie 
okołooperacyjnym, wiele towarzystw medycznych opublikowało 
wytyczne dotyczące skutecznego leczenia chorób współistnieją-
cych i bólu [16,17] w tym okresie. Najczęstsze powikłania serco-
we u pacjentów starszych to zaostrzenie choroby niedokrwiennej 
serca i zawał [6]. Pacjenci w stanie stabilnym poddawani plano-
wej plastyce przepukliny nie wymagają zazwyczaj innych badań 
przedoperacyjnych niż 12-odprowadzeniowe EKG [18]. Zaawan-
sowane przedoperacyjne badania kardiologiczne nie są rutynowo 
zalecane , jeśli ocena kliniczna nie wskazuje na zwiększone ryzyko 
powikłań (niestabilna dławica piersiowa lub zaburzenia rytmu). 

Tab. I. Charakterystyka pacjentów.

TRYB PLANOWY N 
= 116 (87.9%)

TRYB PILNY N = 16 
(12.1%) ŁĄCZNIE N = 132

Wiek

Średnia 80 83 80,5

Mediana 80 81 78

Płeć

Kobiety 14 (12%) 3 (19%) 17 (13%)

Mężczyźni 102 (88%) 13 (81%) 115 (87%)

Wynik w skali Charlson

3 61 (52%) 4 (25%) 65 (49%)

4 38 (33%) 3 (19%) 41 (31%)

5 10 (9%) 2 (12%) 12 (9%)

6 6 (5%) 4 (25%) 10 (8%)

7 1 (1%) 3 (19%) 4 (3%)

ASA

I 3 (3%) 0 3 (2%)

II 78 (67%) 5 (31%) 83 (63%)

III 31 (27%) 6 (38%) 37 (28%)

IV 4 (3%) 5 (31%) 9 (7%)

Znieczulenie

Ogólne 17 (15%) 10 (63%) 27 (21%)

Podpajęczynówkowe 83 (71%) 6 (37%) 89 (67%)

Miejscowe 14 (12%) 0 14 (11%)

Zewnątrzoponowe 2 (2%) 0 2 (1%)

Operacja

Lichtensteina 109 (94%) 6 (38%) 115 (87%)

Bassiniego 2 (2%) 3 (19%) 5 (4%)

Shouldice’a 0 2 (13%) 2 (0,75%)

Rutkowa 0 1 (6%) 1 (1,25%)

TAPP 5 (4%) 0 5 (4%)

Plastyka przepukliny + 
resekcja jelit 0 4 (25%) 4 (3%)

Czas hospitalizacji

Mediana 3 6 3

ASA: skala American Society of Anaesthesiologists  
TAPP: Transabdominal pre-peritoneal approach
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wypis ze szpitala, ale do tej pory nie zidentyfikowano modyfiko-
walnych czynników ryzyka, takich jak np. sposób znieczulenia [21].

W naszym badaniu powikłania internistyczne były główną przy-
czyną zachorowalności w grupie przyjęć pilnych, podczas gdy 
w grupie planowej rozwijały się z taką samą częstością co powi-
kłania chirurgiczne, ale były łagodne [C-D 1]. Ponadto tylko 7% 
pacjentów planowych rozwinęło powikłania. Podkreśla to rolę 
odpowiedniego przygotowania przedoperacyjnego, co wpływa na 
wyniki leczenia. Przeciwnie, pacjenci operowani w trybie pilnym 
rozwijali poważne powikłania internistyczne w 53%, co doprowa-
dziło do zgonu jednego pacjenta.

W naszej Klinice wstępnie kwalifikowano do zabiegu w przyszpi-
talnej Poradni Chirurgicznej. W przypadku wskazań do zabiegu 
lekarz z pacjentem omawiali zasadność zabiegu i leczenie poten-
cjalnych powikłań. Jeśli choroby współistniejące były poważne, 
pacjentów kierowano do odpowiednich specjalistów (głównie 
kardiologów) w celu oceny ryzyka operacyjnego w odniesieniu 
do konkretnej choroby oraz uzyskania zaleceń dotyczących zmia-
ny obecnego leczenia (np. farmakoterapii). W wybranych przy-
padkach pacjentów kierowano do anestezjologa, który oceniał, 
czy pacjent może zostać poddany zabiegowi. Również zawczasu 
omawiano rodzaj zastosowanego znieczulenia [16]. Przy przyjęciu 
chirurg oceniał ponownie stan pacjenta oraz analizował dostępną 
dokumentację, wyniki badań laboratoryjnych i zalecenia lekarzy 
specjalistów. Następnie pacjent był konsultowany przez aneste-
zjologa, który ostatecznie oceniał jego stan i decydował o rodzaju 
znieczulenia. Na każdym etapie pacjent mógł zostać zdyskwali-
fikowany, jeśli którykolwiek z członków zespołu uznał, że ryzyko 
operacyjne jest zbyt wysokie. Po zabiegu pacjenta monitorowano 
na sali pooperacyjnej przez sześć godzin, a następnie w przypad-
ku braku powikłań przenoszono na oddział. Mimo, że ten proces 
nie pozwala na codzienne wykonywanie zabiegów i zmniejszanie 
kosztów hospitalizacji, wierzymy, że pozwala to dokładnie ocenić 
pacjenta i przygotować do zabiegu. Dzięki temu unika się kosztów 
leczenia powikłań. Istotną rolę w całym procesie pełnią anestezjo-
lodzy, którzy muszą rozpoznać potencjalne problemy i bezpiecznie 
przeprowadzić pacjenta przez okres okołooperacyjny. Wybór znie-
czulenia również stanowi poważną decyzję. Dostępne metaanalizy 
i badania obserwacyjne nie dostarczają ostatecznych danych doty-
czących przewagi znieczulenia przewodowego nad ogólnym, ale 
zmniejszanie częstości krótkoterminowych powikłań, takich jak 
nadciśnienie tętnicze, majaczenia, powikłania krążeniowe i odde-
chowe oraz potrzeby stosowania opioidów obserwowano w przy-
padku znieczulenia przewodowego [22,23]. Znieczulenie regio-
nalne jest również preferowane, gdyż zmniejsza ryzyko obrzęku 
płuc, zmniejsza utratę krwi i pozwala na wczesne wykrycie zmian 
stanu neurologicznego [24]. Z tego powodu stanowi znieczulenie 
z wyboru w grupie pacjentów planowych leczonych w naszej Kli-
nice. Mimo, że wystąpił jeden zawał serca, większość pacjentów 
po znieczuleniu przewodowym zgłaszała głównie zatrzymanie 
moczu, które ustępowało po pierwszej dobie pooperacyjnej. Nie 
łączyliśmy rozwoju powikłań chirurgicznych (zakażenia rany po-
operacyjnej i krwiaka) z wyborem znieczulenia, ponieważ obser-
wowane powikłania wydawały się być zależne od techniki opera-
cyjnej i precyzji chirurga. Również nie obserwowano majaczenia 
po zabiegu. W przypadku zabiegów pilnych znieczulenie przewo-
dowe było stosowane z możliwością rozszerzenia do znieczulenia 
ogólnego w przypadku wskazań do interwencji w jamie brzusznej. 
5 z 16 pacjentów w grupie pilnej poddanych zostało znieczuleniu 

Tab. II.  Lista powikłań w badanej grupie pacjentów sklasyfikowanych wg skali 
Clavien-Dindo.

RODZAJ POWIKŁAŃ

CHIRURGICZNE INTERNISTYCZNE

PACJENT POWIKŁANIE SKALA CD POWIKŁANIE SKALA 
CD

Tryb pilny

1

Krwiak w ranie
Wymagający 
przetoczenia krwi
wymagający 
reoperacji

2

3

zatrzymanie moczu 1

zapalenie płuc 2

niewydolność nerek 4

2

zapalenie płuc 2
udar 4
zatorowość płucna 4
sepsa 4

3

niewydolność 
oddechowa 
wymagająca intubacji 4

anemizacja 
wymagająca 
przetoczenie krwi 2

Niewydolność serca – 
wstrząs
zgon 5

4 udar 4

5 zakażenie rany 
głębokie

2 zatrzymanie moczu 1

6

zapalenie płuc 
wymagające intubacji 
i wspomagania 
oddychania >48h 4

Nagłe zatrzymanie 
krążenia

4

7 udar 4

8

Surowiczak i naciek 
zapalny blizny
- reoperacja 
- ewakuacja 
surowiczaka i drenaż

3

tryb planowy

9 zatrzymanie moczu 1

10 zatrzymanie moczu 1

11
zatrzymanie moczu 1

zakrzepica żył 
głębokich

2

12 zatrzymanie moczu 1

13 krwiak w ranie 2

14
krwiak w ranie 2

zakażenie rany 
powierzchownej

1

15 zawał mięśnia 
sercowego

4

16 krwiak w ranie 1

17
30-dniowy nawrót 
- powrót do sali 
operacyjnej

3

18

Przetoczenie krwi 
z powodu krwawienia 
z rany powierzchownej 
Zakażenie rany 
powierzchownej

2

2

skala CD– skala Clavien-Dindo



9POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (2), 5-10

artykuł oryginalny / original article

Dla anestezjologów lepsza jest operacja w trybie planowym niż pil-
nym. Co więcej, w nagłych przypadkach zasięg operacji jest zwykle 
większy niż operacji planowych i może się wiązać z resekcją jelit. 
Zatem więcej zasobów fizjologicznych jest zużywanych na zacho-
wanie homeostazy, pozostawiając mniej rezerwy na kompensację 
powikłań. Jednakże Komasawa opisał przypadek 105-letniego męż-
czyzny ważącego 37 kg i cierpiącego na zwężenie zastawki aortal-
nej i jej niedomykalność, którego skierowano na ratunkowy zabieg 
uwięźniętej przepukliny. Indukcję znieczulenia ogólnego osiągnięto 
krótkodziałającymi lekami przeciwbólowymi i anestetykami. Pa-
cjenta ekstubowano bez powikłań w sali operacyjnej i wypisano 
bez istotnych powikłań [29]. Również Higuchi opisał przypadek 
101-letniego pacjenta z uwięźniętą przepukliną pachwinową i wy-
wiadem udaru, u którego wykonano plastykę przepukliny. Prze-
bieg pooperacyjny był również niepowikłany [30]. Niemniej jed-
nak operacje w trybie pilnym są niezależnym czynnikiem ryzyka 
chorobowości i śmiertelności u starszych pacjentów chirurgicz-
nych i powinno unikać się zabiegów w tym trybie. Do tej pory po-
ziom dowodów dotyczących opieki okołooperacyjnej u starszych 
pacjentów pozostaje niski. Anestezjolodzy są gorąco zachęcani 
do angażowania się w zespoły medyczne razem z chirurgiami 
dla lepszej oceny i opieki nad pacjentem w czasie hospitalizacji. 
Wreszcie, każdy chirurg troszczący się o starszych pacjentów musi 
wiedzieć, że nawet pozornie niewielki zabieg może ewoluować do 
poważnego, wpływając na stan ogólny pacjenta. Z tego względu 
precyzja i czujność operatora w czasie zabiegu jest kluczowa. Rów-
nież odpowiednie mycie i przestrzeganie zasad aseptyki w obrębie 
pola operacyjnego jest podstawową zasadą, która zawsze powin-
na być przestrzegana.

WNIOSKI

Zabieg plastyki przepukliny pachwinowej u starszych pacjentów 
może być bezpieczny i skuteczny pod warunkiem wyboru trybu 
planowego i znieczulenia regionalnego. Kluczowym elementem 
zmniejszania ryzyka powikłań jest szczegółowe badanie pacjenta 
przed zabiegiem oraz identyfikacja potencjalnych czynników ry-
zyka związanych ze współistniejącymi chorobami.

regionalnemu, z czego u 1 nastąpiła konwersja do znieczulenia ogól-
nego w celu wykonania resekcji zmienionej martwiczo esicy. W tej 
podgrupie jedynie jeden pacjent rozwinął powikłania, ale wybór 
znieczulenia ogólnego u pozostałych pacjentów był podyktowany 
stanem ogólnym i wysokim prawdopodobieństwem resekcji jelit, 
gdzie również ryzyko powikłań było zwiększone.

Wskazówki, które anestezjolog może przekazać chirurgowi to do-
kładne zebranie wywiadu i badanie przedmiotowe w celu ustalenia 
czynników ryzyka, które powinny zostać zidentyfikowane przed 
znieczuleniem. Dobra komunikacja odgrywa tu zasadniczą rolę. 
Również wybór najbardziej odpowiednich technik operacyjnych 
przyczynia się do uzyskania lepszych wyników. Technika Liche-
tensteina jest w dzisiejszych czasach powszechnie akceptowana 
i uważana za złoty standard w leczeniu przepukliny przez Ameri-
can College of Surgeons i EU Hernia Trialists Collaboration [25].

Po wszczepieniu siatki w grupie planowej tylko jeden pacjent został 
przyjęty ponownie z powodu wczesnego nawrotu przepukliny, na-
tomiast w pojedynczych przypadkach zaobserwowano zakażenie 
i krwawienie z rany. Żaden pacjent nie wymagał usunięcia siatki. 
Mimo, że badanie skupiało się jedynie na wczesnym okresie poopera-
cyjnym, nie zaobserwowano później żadnych poważnych powikłań, 
gdyż pacjentom zalecono zgłoszenie się do oddziału w przypadku 
jakichkolwiek komplikacji. Dlatego też w wybranych nagłych przy-
padkach użyliśmy siatek w plastyce przepukliny. Spośród sześciu 
pacjentów w tej grupie, u dwojga rozwinęły się powikłania inter-
nistyczne (udar), bez powikłań związanych z wszczepieniem siat-
ki. Ostatnie badania sugerują używanie siatek w przypadku uwięź-
niętej przepukliny, jednakże po ocenie ryzyka zakażenia miejsca 
operowanego, które wzrasta po np. resekcji jelita [26,27]. Techniki 
małoinwazyjne są ogólnie zalecane w odniesieniu do starszych pa-
cjentów [28]. Jednakże ich zalety nie są tak oczywiste w przypadku 
plastyki przepukliny. TAPP i TEP wymagają znieczulenia ogólne-
go, a wiele powikłań, które nie są typowe dla operacji przepukliny 
(np. niedrożność jelit, uszkodzenie pęcherza, uszkodzenie naczyń 
krwionośnych i nerwów), jest odnotowywanych na krzywej uczenia 
się. Pod tym względem techniki otwarte są preferowane z prostych 
powodów - są bezpieczne i finansowo opłacalne.
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