
12

odborné príspevky

Skrotálna hernia

odborné príspevky

Hernia je protrúzia vnútorných orgánov cez defekt steny te-
lesnej dutiny. Existujú pravé a nepravé hernie. Pravá hernia je 
protrúzia abdomninálneho obsahu cez existujúci alebo poten-
ciálne otvorený otvor. Nepravá hernia je protrúzia abdominál-
neho obsahu cez ruptúru v stene. Pravé hernie sú vystlané pe-
ritoneom, oproti tomu nepravé hernie nie sú. Nepravé hernie 
najčastejšie vznikajú traumou. Mnohé pravé hernie vznikajú 
kongenitálnymi defektmi počas embryogenézy.³

Inguinálna hernia je defekt inguinálneho kanála. Incidencia 
kongenitálnej hernie je 1,6 % - samice a samce sú rovnomerne 
postihnutí a je pravdepodobne dedičná (hlavne u zlatých re-
trieverov, kokeršpanielov, jazvečíkov). Kongenitálne hernie sa 
môžu vyskytovať s ďalšími abnormalitami - umbilikálne her-
nie, perineálne hernie a kryptorchizmus. Je tu určitá plemenná 
predispozícia (basenji, pekinéz, WHWT).³ 

Kongenitálne inguinálne hernie môžu vymiznúť vo veku 12 
týždňov, keď dochádza k zúženiu inguinálneho kanála.¹ 

Faktory vzniku inguinálneho kanála niektorí autori rozde-
ľujú do troch skupín: anatomické, hormonálne a metabolické. 
Pohlavné hormóny taktiež zohrávajú úlohu pri vzniku ingui-
nálnych hernií. U samíc mnohé inguinálne hernie vznikli počas 
estru alebo gravidity. Pohlavné hormóny môžu zmeniť silu a 
charakter spojovacieho tkaniva a tým ovplyvniť slabosť alebo 
zväčšenie inguinálneho prstenca.²

Netraumatické inguinálne hernie sa často vyskytujú u ne-
kastrovaných súk v strednom veku alebo u mladých samcov 
pod 2 roky. Inguinálne hernie sú zriedkavé u mačiek.¹

Skrotálne hernie sú zriedkavé nepriame hernie (obzvlášť u ma-
čiek). Sú zvyčajne unilaterálne a strangulácia abdominálnych 
orgánov je častá. Príčina vzniku a dedičnosť nie sú veľmi zná-
me. Predispozičné faktory vzniku u psov môžu byť dedičnosť 
alebo trauma.²

Skrotálna hernia sa pomerne často vyskytuje u chondro-
dystrofických psov (Shar pei). Najviac zaznamenaných prípa-
dov skrotálnej hernie je u mladých samcov. Ektopické semen-
níky sa vyskytujú v 19 - 33 % samcov so skrotálnou herniou. 
Skrotálne hernie najčastejšie obsahujú periprostatický tuk, 
omentá a črevá.²

Klinický prípad

Klinické vyšetrenie
Na naše pracovisko bol predvedený pes Šmudlo, plemeno WHWT 
(west highland white terrier) vo veku asi 1 rok. Pri klinickom 
vyšetrení mu bolo zistené masívne rozšírené skrotum. Koža 
mieška bola ružová, bez viditeľných zmien. Palpačne bol miešok 
nebolestivý a bolo možné rozlíšiť jednotlivé črevné slučky. Inak 
bol pacient klinicky bez problémov. Bol aktívny, čulý, oriento-
vaný. Mal pravidelnú formovanú stolicu a apetít bol zachova-
ný. Dokonca bez problémov sedel na tomto enormne zväčšenom 
miešku. Diagnóza bola jednoznačná - skrotálna hernia.

Terapia
Majiteľom bolo navrhnuté chirurgické riešenie tohto problé-
mu. Po zakanylovaní sme pacienta premedikovali a uviedli do 
anestézie kombináciou medetomidín 0,01 mg/kg + butorfanol 
0,2 mg/kg + ketamín 2,2 mg/kg + diazepam 0,2 mg/kg apliko-
vanou intravenózne. Pacient bol následne zaintubovaný a ane-
stézia vedená kombináciou isofluran + O2. Antibiotickú clonu 
sme zabezpečili amoxicilín - klavulonátom (Synulox, Pfizer) v 
dávke 22mg/kg, preemptívnu analgéziu meloxicamom (Loxi-
com, Norbrook) v dávke 0,2 mg/kg. Perioperačne bol pacientovi 
podávaný infúzny roztok Plasmalyte (Baxter) v dávke 10 ml/

kg. Po štandardnej aseptickej príprave operačného poľa v pri-
meranom rozsahu (Obr. 1) sme pacienta zarúškovali rutinným 
štvorkvadrantom. 

Počas operácie bola vykonaná stredová laparotómia vedená od 
kraniálneho okraja prepucia po koreň penisu (Obr. 2). Po otvo-
rení brušnej dutiny sme intraabdominálne evakuovali tenké 
črevo zo skrotálnej hernie. Črevo bolo v celom rozsahu vitálne, 
bez viditeľných patologických zmien a s normálnou peristalti-
kou. Uzáver brušnej dutiny bol vykonaný rutinne v etážach. 
Po tomto zákroku sme zmenili vedenie inhalačnej anestézie na 
kombináciou isoflurán + O2 + N2O. 

Následne sme vykonali úplnú abláciu mieška s kastráciou. 
Pravý semenník sa nachádzal intrascrotálne, ľavý semenník 
ektopicky - inguinálne (Obr. 3).

Ľavý inguinálny kanál bol len mierne rozšírený. Uzáver ka-
nála sme vykonali prešitím pahýla semenného povrazca ku m. 
abdominis obliqus externus.

Pravý inguinálny kanál bol široký asi 3 cm. Jeho uzáver sme 
vykonali jednotlivými stehmi vstrebateľným monofilom (PDS 
2 metric).(Obr. 4 a 5). 

Pooperačnú analgéziu sme zabezpečili buprenorfínom (Bupaq, 
Richter pharma) jednorazovo v dávke 0,01 mg/kg.

Rekonvalescencia po zákroku prebiehala bez komplikácií. 
Pokračovali sme v podávaní amoxicilín - klavulonátu a me-
loxicamu perorálne. Druhý deň po operácii pacient spontánne 
prijímal potravu, bol aktívny, čulý a nejavil známky bolesti-
vosti alebo diskomfortu. Rana bola suchá, bez opuchov a secer-
nácie. Prvú stolicu mal pacient po 1,5 dni od operácie.

Diskusia
Najčastejšie komplikácie pri riešení skrotálnej hernie sú in-
karcerácia a následná ischémia a nekrotizácia abdominálnych 
orgánov herniovaných do skróta. Pooperačné komplikácie sú 
hematóm alebo seróm v skróte. 

Z tohto dôvodu uprednostňujeme na našom pracovisku pri 
všetkých kastráciách psov samčieho pohlavia kastráciu s ablá-
ciou mieška (napr. aj pri chirurgickom riešení perineálnych 
hernií).

Záver 
V dostupnej literatúre je popisovaných viacero techník chi-
rurgického riešenia skrotálnej hernie. Ide o pomerne raritný 
nález, ale o to viac by sme mali byť naň pripravený. Dôležité je 
stanovenie správnej diagnózy a jednoznačné odporúčenie chi-
rurgického riešenia tohto stavu majiteľovi.

Laparotomická repozícia a dôkladná revízia črevného traktu 
sú nevyhnutnou súčasťou tohto zákroku. Až následne usku-
točníme hernioraphiu. Pokiaľ nejde o chovného jedinca, odpo-
rúčame ju vykonať spolu s kastráciou, na našom pracovisku 
paušálne s abláciou mieška.
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Obr. 3 Ľavý semenník- intraabdominálny tuk popri semennom povrazci.

Obr. 4  Previedli sme uzáver rany jednolivo v dvoch etážach.Obr. 1 Predoperačný stav pacienta.

Obr. 5 Histiocytárny sarkóm farbenie hematoxylin-eosin.Obr. 2 Črevá evakuované zo skróta ‒ skrotálnej hernie.


