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ΟρισμόςΟρισμός

ΗΗ δίοδοςδίοδος σπλάχνωνσπλάχνων διαμέσουδιαμέσου ενόςενός φυσιολογικούφυσιολογικού ήή
επίκτητουεπίκτητου ανοίγματοςανοίγματος τουτου κοιλιακούκοιλιακού τοιχώματοςτοιχώματος καικαι ηη

πρόπτωσήπρόπτωσή τουςτους κάτωκάτω απόαπό τοτο δέρμαδέρμα
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ΤαξινόμησηΤαξινόμηση

ΑιτιολογικήΑιτιολογική

ΑυτόματεςΑυτόματες ήή αληθείςαληθείς
ΣυγγενείςΣυγγενείς
ΕπίκτητεςΕπίκτητες

έχουνέχουν κηλικόκηλικό σάκοσάκο & & σαφώςσαφώς
οριοθετημένοοριοθετημένο κηλικόκηλικό στόμιοστόμιο

ΤραυματικέςΤραυματικές ήή ψευδείςψευδείς
δενδεν έχουνέχουν κηλικόκηλικό σάκοσάκο & & υπάρχειυπάρχει
ρήξηρήξη, , απόσπασηαπόσπαση ήή εκφύλισηεκφύλιση τωντων
μυώνμυών τουτου κοιλιακούκοιλιακού τοιχώματοςτοιχώματος

ΚλινικήΚλινική

ΑνατάξιμεςΑνατάξιμες

ΜηΜη ανατάξιμεςανατάξιμες
περισφιγμένεςπερισφιγμένες
μημη περισφιγμένεςπερισφιγμένες

περίσφιξηπερίσφιξη είναιείναι δύσκολοδύσκολο νανα συμβείσυμβεί σεσε
κήλεςκήλες μεμε πολύπολύ μεγάληςμεγάλης ήή μικρήςμικρής διαμέτρουδιαμέτρου

κηλικόκηλικό στόμιοστόμιο



ΤαξινόμησηΤαξινόμηση

ΕντόπισηΕντόπιση

ΟμφαλοκήληΟμφαλοκήλη
ΒουβωνοκήληΒουβωνοκήλη
ΟσχεοκήληΟσχεοκήλη
ΜηροκήληΜηροκήλη
ΠερινεϊκήΠερινεϊκή κήληκήλη
ΤραυματικήΤραυματική κοιλιοκήληκοιλιοκήλη



ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα
ΥποδόριαΥποδόρια διόγκωσηδιόγκωση

ανατάξιμηανατάξιμη
μαλακήμαλακή, , ανώδυνηανώδυνη, , ψηλάφησηψηλάφηση κηλικούκηλικού στομίουστομίου

απλήαπλή μημη ανατάξιμηανατάξιμη
μαλακήμαλακή, , ανώδυνηανώδυνη, , αδυναμίααδυναμία ψηλάφησηςψηλάφησης κηλικούκηλικού στομίουστομίου

περισφιγμένηπερισφιγμένη μημη ανατάξιμηανατάξιμη
σκληρήσκληρή, , θερμήθερμή, , επώδυνηεπώδυνη, , αδυναμίααδυναμία ψηλάφησηςψηλάφησης κηλικούκηλικού στομίουστομίου

ΛειτουργικάΛειτουργικά συμπτώματασυμπτώματα
ανάλογαανάλογα μεμε τοτο περιεχόμενοπεριεχόμενο

ειλεόςειλεός, , δυσουρίαδυσουρία, , δυστοκίαδυστοκία
περίσφιξηπερίσφιξη

καταπληξίακαταπληξία, , σηψαιμίασηψαιμία, , θάνατοςθάνατος

ΆλλαΆλλα συμπτώματασυμπτώματα
τραυματικήτραυματική κοιλιοκήληκοιλιοκήλη

απώλειααπώλεια αίματοςαίματος
ορθοπαιδικάορθοπαιδικά & & νευρολογικάνευρολογικά προβλήματαπροβλήματα
κάκωσηκάκωση εσωτερικώνεσωτερικών οργάνωνοργάνων
τραύματατραύματα δέρματοςδέρματος



ΔιάγνωσηΔιάγνωση

ΙστορικόΙστορικό
ΚλινικήΚλινική εξέτασηεξέταση
ΑπεικονιστικέςΑπεικονιστικές τεχνικέςτεχνικές

ΑκτινολογικόςΑκτινολογικός έλεγχοςέλεγχος
απλόςαπλός
μεμε σκιαγραφικόσκιαγραφικό

ΥπερηχοτοτομογραφίαΥπερηχοτοτομογραφία

ΑιματολογικήΑιματολογική εξέτασηεξέταση
ΒιοχημικήΒιοχημική εξέτασηεξέταση

ΚυτταρολογικήΚυτταρολογική εξέτασηεξέταση
ΙστοπαθολογικήΙστοπαθολογική εξέτασηεξέταση



ΘεραπείαΘεραπεία

ΧειρουργικήΧειρουργική αντιμετώπισηαντιμετώπιση
εξαίρεσηεξαίρεση: : πολύπολύ μικρέςμικρές ομφαλοκήλεςομφαλοκήλες πουπου περιέχουνπεριέχουν λίποςλίπος

ΕπείγουσαΕπείγουσα χειρουργικήχειρουργική επέμβασηεπέμβαση
περίσφιξηπερίσφιξη
παρακώλυσηπαρακώλυση λειτουργίαςλειτουργίας οργάνωνοργάνων

ειλεόςειλεός
δυσουρίαδυσουρία
δυστοκίαδυστοκία

αδυναμίααδυναμία σταθεροποίησηςσταθεροποίησης τουτου ζώουζώου
συνεχήςσυνεχής απώλειααπώλεια αίματοςαίματος
ουροπεριτόναιοουροπεριτόναιο



ΘεραπείαΘεραπεία

ΠροεγχειρητικάΠροεγχειρητικά
σταθεροποίησησταθεροποίηση γενικήςγενικής κατάστασηςκατάστασης
διόρθωσηδιόρθωση οξεοβασικήςοξεοβασικής ισορροπίαςισορροπίας
αντιβίωσηαντιβίωση iviv
επιλογήεπιλογή αναισθητικούαναισθητικού πρωτοκόλλουπρωτοκόλλου ανάλογαανάλογα μεμε τηντην κατάστασηκατάσταση τουτου ζώουζώου
σχεδιασμόςσχεδιασμός σύγκλεισηςσύγκλεισης τουτου κηλικούκηλικού στομίουστομίου

εκτίμησηεκτίμηση εύρουςεύρους στομίουστομίου
προμήθειαπρομήθεια υλικώνυλικών

ΘέσηΘέση τομήςτομής δέρματοςδέρματος
πάνωπάνω απόαπό τοτο κηλικόκηλικό στόμιοστόμιο
στηστη μέσημέση γραμμήγραμμή

βουβωνοκήληβουβωνοκήλη



ΘεραπείαΘεραπεία
ΑρχέςΑρχές χειρουργικήςχειρουργικής επέμβασηςεπέμβασης

ΠροσεκτικήΠροσεκτική οριοθέτησηοριοθέτηση τουτου κηλικούκηλικού στομίουστομίου
σχολαστικόςσχολαστικός διαχωρισμόςδιαχωρισμός τωντων ιστώνιστών καικαι αιμόστασηαιμόσταση

ΔενΔεν απαιτείταιαπαιτείται νεαροποίησηνεαροποίηση τωντων χειλέωνχειλέων τουτου κηλικούκηλικού στομίουστομίου
εξαίρεσηεξαίρεση: : λοίμωξηλοίμωξη ήή νέκρωσήνέκρωσή τουςτους

ΑληθείςΑληθείς κήλεςκήλες
διάνοιξηδιάνοιξη τουτου κηλικούκηλικού σάκουσάκου, , εκτομήεκτομή τουτου σάκουσάκου καικαι συρραφήσυρραφή ήή απολίνωσηαπολίνωση
στηστη βάσηβάση τουτου

ΈλεγχοςΈλεγχος τηςτης ζωτικότηταςζωτικότητας τουτου περιεχομένουπεριεχομένου τηςτης κήληςκήλης
εκτομήεκτομή νεκρωμένωννεκρωμένων ήή αμφισβητήσιμηςαμφισβητήσιμης ζωτικότηταςζωτικότητας ιστώνιστών

ΑνάταξηΑνάταξη τουτου υγιούςυγιούς περιεχομένουπεριεχομένου τηςτης κήληςκήλης
μπορείμπορεί νανα χρειαστείχρειαστεί διεύρυνσηδιεύρυνση τουτου κηλικούκηλικού στομίουστομίου



ΘεραπείαΘεραπεία
ΑρχέςΑρχές χειρουργικήςχειρουργικής επέμβασηςεπέμβασης

ΤραυματικέςΤραυματικές κοιλιοκήλεςκοιλιοκήλες
πλήρηςπλήρης διερεύνησηδιερεύνηση τηςτης περιτοναϊκήςπεριτοναϊκής κοιλότηταςκοιλότητας

ΣύγκλεισηΣύγκλειση τουτου κηλικούκηλικού στομίουστομίου χωρίςχωρίς τάσητάση
χρησιμοποίησηχρησιμοποίηση τωντων άμεσαάμεσα εμπλεκόμενωνεμπλεκόμενων μυώνμυών καικαι περιτονιώνπεριτονιών
αναν οιοι παραπάνωπαραπάνω ιστοίιστοί είναιείναι ανεπαρκείςανεπαρκείς ήή εύθρυπτοιεύθρυπτοι

συγκράτησήσυγκράτησή τουςτους σεσε γειτονικάγειτονικά οστάοστά
αγγειούμενοιαγγειούμενοι μυϊκοίμυϊκοί κρημνοίκρημνοί
συνθετικάσυνθετικά πλέγματαπλέγματα

ΡάμματαΡάμματα
μονόκλωναμονόκλωνα βραδείαςβραδείας απορρόφησηςαπορρόφησης ήή μημη απορροφήσιμααπορροφήσιμα
απλέςαπλές ραφέςραφές
προπρο--τοποθέτησητοποθέτηση ραμμάτωνραμμάτων

ΕξάλειψηΕξάλειψη νεκρούνεκρού χώρουχώρου
εκτομήεκτομή πλεονάζοντοςπλεονάζοντος δέρματοςδέρματος



ΘεραπείαΘεραπεία

ΜετεγχειρητικάΜετεγχειρητικά
αναλγησίααναλγησία

οπιοειδήοπιοειδή
μημη στεροειδήστεροειδή αντιφλεγμονώδηαντιφλεγμονώδη

αντιβίωσηαντιβίωση
περιορισμόςπεριορισμός κινητικότηταςκινητικότητας γιαγια 44--6 6 εβδομάδεςεβδομάδες
άλλαάλλα μέτραμέτρα ((ανάανά περίπτωσηπερίπτωση))

διαιτητικάδιαιτητικά μέτραμέτρα
αντιμετώπισηαντιμετώπιση αιτίαςαιτίας τεινεσμώντεινεσμών
…………………………………………



ΕπιπλοκέςΕπιπλοκές

ΟίδημαΟίδημα
ΑιμάτωμαΑιμάτωμα
ΛοίμωξηΛοίμωξη
ΥποτροπήΥποτροπή

κακήκακή χειρουργικήχειρουργική τεχνικήτεχνική
λανθασμένηλανθασμένη επιλογήεπιλογή ραμμάτωνραμμάτων
λανθασμένηλανθασμένη επιλογήεπιλογή ιστώνιστών
κακόςκακός χειρισμόςχειρισμός τωντων ιστώνιστών
τάσητάση στηστη ραφήραφή
κακήκακή τοποθέτησητοποθέτηση τωντων ραμμάτωνραμμάτων
κακήκακή συγκράτησησυγκράτηση τουτου πλέγματοςπλέγματος

λοίμωξηλοίμωξη
αυξημένοςαυξημένος κίνδυνοςκίνδυνος σεσε χρήσηχρήση πλέγματοςπλέγματος & & σεσε περίσφιξηπερίσφιξη

αυξημένηαυξημένη τάσητάση στηστη ραφήραφή μετεγχειρητικάμετεγχειρητικά
μημη περιορισμόςπεριορισμός τουτου ζώουζώου
τεινεσμοίτεινεσμοί, , έμετοιέμετοι
γαύγισμαγαύγισμα, , βήχαςβήχας
διάτασηδιάταση τηςτης κοιλιάςκοιλιάς ((εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη))



ΟμφαλοκήληΟμφαλοκήλη
ΣυχνότηταΣυχνότητα:: ηη συχνότερησυχνότερη κοιλιοκήληκοιλιοκήλη
ΕπιδημιολογίαΕπιδημιολογία:: σκύλοισκύλοι καικαι γάτεςγάτες. . ΣυχνότερηΣυχνότερη σταστα θηλυκάθηλυκά
ΑιτιολογίαΑιτιολογία:: συνήθωςσυνήθως συγγενήςσυγγενής ((κληρονομικότητακληρονομικότητα))

ΚηλικόΚηλικό στόμιοστόμιο:: ομφαλικόςομφαλικός δακτύλιοςδακτύλιος
ΚηλικόςΚηλικός σάκοςσάκος:: περιτόναιοπεριτόναιο
ΚηλικόΚηλικό περιεχόμενοπεριεχόμενο:: συνήθωςσυνήθως επίπλουνεπίπλουν καικαι οο δρεπανοειδήςδρεπανοειδής σύνδεσμοςσύνδεσμος

ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα: : συνήθωςσυνήθως μικρήςμικρής διαμέτρουδιαμέτρου καικαι σπάνιασπάνια περισφιγμένηπερισφιγμένη. . ΣυχνάΣυχνά
συνοδεύεταισυνοδεύεται κικι απόαπό άλλαάλλα συγγενήσυγγενή προβλήματαπροβλήματα

ΘεραπείαΘεραπεία
πιθανήπιθανή αυτόματηαυτόματη ίασηίαση τωντων μικρούμικρού μεγέθουςμεγέθους κηλώνκηλών μέχριμέχρι τηντην ηλικίαηλικία τωντων
6 6 μηνώνμηνών, , αλλάαλλά μπορείμπορεί νανα υποτροπιάσουνυποτροπιάσουν αργότερααργότερα
οιοι μικρέςμικρές πουπου περιέχουνπεριέχουν λίποςλίπος δενδεν χρειάζονταιχρειάζονται χειρουργικήχειρουργική αντιμετώπισηαντιμετώπιση
οιοι μεγάλεςμεγάλες πρέπειπρέπει νανα αντιμετωπίζονταιαντιμετωπίζονται χειρουργικάχειρουργικά



ΒουβωνοκήληΒουβωνοκήλη
ΈσωΈσω στόμιοστόμιο

οπίσθιοοπίσθιο χείλοςχείλος έσωέσω λοξούλοξού κοιλιακούκοιλιακού μυόςμυός
((προσθίωςπροσθίως)), , ορθόςορθός κοιλιακόςκοιλιακός

((εσωτερικώςεσωτερικώς)), , βουβωνικόςβουβωνικός σύνδεσμοςσύνδεσμος
((εξωτερικάεξωτερικά καικαι οπισθίωςοπισθίως))

ΈξωΈξω στόμιοστόμιο
σχισμήσχισμή στηνστην απονέυρωσηαπονέυρωση τουτου έξωέξω λοξούλοξού

κοιλιακούκοιλιακού μυόςμυός

βουβωνικόςβουβωνικός
πόροςπόρος



ΒουβωνοκήληΒουβωνοκήλη
ΣυχνότηταΣυχνότητα:: συχνήσυχνή στονστον σκύλοσκύλο καικαι σπάνιασπάνια στηστη γάταγάτα
ΕπιδημιολογίαΕπιδημιολογία: : ίδιαίδια συχνότητασυχνότητα σεσε αρσενικάαρσενικά καικαι θηλυκάθηλυκά

ΑιτιολογίαΑιτιολογία: : συγγενήςσυγγενής ((κληρονομικότητακληρονομικότητα)),, επίκτητηεπίκτητη ((συχνότερησυχνότερη σεσε μεσήλικαμεσήλικα
θηλυκάθηλυκά κατάκατά τοντον οίστροοίστρο ήή τηντην εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη καικαι σεσε νεαράνεαρά αρσενικάαρσενικά)), , τραυματικήτραυματική

ΚηλικόΚηλικό στόμιοστόμιο: : βουβωνικόςβουβωνικός πόροςπόρος
ΚηλικόςΚηλικός σάκοςσάκος:: περιτόναιοπεριτόναιο

άμεσηάμεση ((εκτόςεκτός τηςτης ελυτροειδούςελυτροειδούς απόφυσηςαπόφυσης))
έμμεσηέμμεση ((εντόςεντός τηςτης ελυτροειδούςελυτροειδούς απόφυσηςαπόφυσης))

ΚηλικόΚηλικό περιεχόμενοπεριεχόμενο: : επίπλουνεπίπλουν, , έντεροέντερο, , ουροδόχοςουροδόχος κύστηκύστη, , μήτραμήτρα
((εγκυμονούσαεγκυμονούσα ήή πυομήτραπυομήτρα)), , σπλήναςσπλήνας

ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα:: ετερόπλευρηετερόπλευρη ήή αμφοτερόπλευρηαμφοτερόπλευρη. . ΣυχνάΣυχνά συνοδεύεταισυνοδεύεται κικι απόαπό
άλλαάλλα συγγενήσυγγενή προβλήματαπροβλήματα ((συγγενήςσυγγενής))



ΘεραπείαΘεραπεία

χειρουργικήχειρουργική αντιμετώπισηαντιμετώπιση
αποφυγήαποφυγή στραγγαλισμούστραγγαλισμού τουτου
αγγειονευρωτικούαγγειονευρωτικού δεματίουδεματίου ((έξωέξω
αιδοιικήαιδοιική αρτηρίααρτηρία καικαι φλέβαφλέβα, , 
βουβωνικόςβουβωνικός κλάδοςκλάδος αιδοιομηρικούαιδοιομηρικού
νεύρουνεύρου)) καικαι τουτου σπερματικούσπερματικού
πόρουπόρου ((αρσενικάαρσενικά)) κατάκατά τητη
σύγκλεισησύγκλειση τουτου βουβωνικούβουβωνικού πόρουπόρου



ΟσχεοκήληΟσχεοκήλη

άμεσηάμεση βουβωνοκήληβουβωνοκήλη

έμμεσηέμμεση βουβωνοκήληβουβωνοκήλη

οσχεοκήληοσχεοκήλη



ΟσχεοκήληΟσχεοκήλη
ΣυχνότηταΣυχνότητα: : σπάνιασπάνια
ΕπιδημιολογίαΕπιδημιολογία:: σεσε νεαρούςνεαρούς σκύλουςσκύλους
μεγαλόσωμωνμεγαλόσωμων φυλώνφυλών

ΑιτιολογίαΑιτιολογία: : έμμεσηέμμεση βουβωνοκήληβουβωνοκήλη

ΚηλικόΚηλικό στόμιοστόμιο: : βουβωνικόςβουβωνικός πόροςπόρος
ΚηλικόςΚηλικός σάκοςσάκος:: ελυτροειδήςελυτροειδής απόφυσηςαπόφυσης
ΚηλικόΚηλικό περιεχόμενοπεριεχόμενο: : επίπλουνεπίπλουν, , έντεροέντερο

ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα: : συνήθωςσυνήθως ετερόπλευρηετερόπλευρη, , 
ακίνητηακίνητη, , επιμήκηςεπιμήκης διόγκωσηδιόγκωση απόαπό τοντον
βουβωνικόβουβωνικό πόροπόρο ωςως τοτο όσχεοόσχεο. . ΑυξημένοςΑυξημένος
κίνδυνοςκίνδυνος περίσφιξηςπερίσφιξης

ΔιαφορικήΔιαφορική διάγνωσηδιάγνωση: : φλεγμονήφλεγμονή οσχέουοσχέου, , 
ορχίτιδαορχίτιδα, , νεοπλασίανεοπλασία όρχηόρχη, , συστροφήσυστροφή όρχηόρχη



ΘεραπείαΘεραπεία

άμεσηάμεση χειρουργικήχειρουργική
αντιμετώπισηαντιμετώπιση

ορχεκτομήορχεκτομή καικαι σύγκλεισησύγκλειση
βουβωνικούβουβωνικού πόρουπόρου

μημη ορχεκτομήορχεκτομή, , μείωσημείωση
διαμέτρουδιαμέτρου ελυτροειδούςελυτροειδούς
απόφυσηςαπόφυσης καικαι μερικήμερική
σύγκλεισησύγκλειση βουβωνικούβουβωνικού
πόρουπόρου



ΜηροκήληΜηροκήλη
ΣυχνότηταΣυχνότητα: : σπάνιασπάνια
ΕπιδημιολογίαΕπιδημιολογία: : σκύλοςσκύλος, , γάταγάτα

ΑιτιολογίαΑιτιολογία:: τραυματικήτραυματική, , εκτομήεκτομή κτενίτηκτενίτη μυόςμυός

ΚηλικόΚηλικό στόμιοστόμιο:: μηριαίοςμηριαίος δακτύλιοςδακτύλιος τουτου
μηριαίουμηριαίου τριγώνουτριγώνου
ΚηλικόςΚηλικός σάκοςσάκος: : περιτόναιοπεριτόναιο
ΚηλικόΚηλικό περιεχόμενοπεριεχόμενο: : περιτοναϊκόπεριτοναϊκό λίποςλίπος, , έντεροέντερο

ΔιαφορικήΔιαφορική διάγνωσηδιάγνωση:: βουβωνοκήληβουβωνοκήλη



ΘεραπείαΘεραπεία

τοποθέτησητοποθέτηση ραμμάτωνραμμάτων μεταξύμεταξύ τουτου
βουβωνικούβουβωνικού συνδέσμουσυνδέσμου καικαι τηςτης
περιτονίαςπεριτονίας τουτου κτενίτηκτενίτη μυόςμυός

προσοχήπροσοχή σταστα νευροαγγειακάνευροαγγειακά στοιχείαστοιχεία τηςτης
περιοχήςπεριοχής ((μηριαίαμηριαία αρτηρίααρτηρία καικαι φλέβαφλέβα, , 
μηριαίομηριαίο νεύρονεύρο, , σαφηνέςσαφηνές νεύρονεύρο))



ΠερινεϊκήΠερινεϊκή κήληκήλη



ΠερινεϊκήΠερινεϊκή κήληκήλη
ΣυχνότηταΣυχνότητα: : συχνήσυχνή στοστο σκύλοσκύλο καικαι σπάνιασπάνια στηστη γάταγάτα
ΕπιδημιολογίαΕπιδημιολογία: : συχνότερησυχνότερη στονστον αρσενικόαρσενικό ακέραιοακέραιο σκύλοσκύλο ηλικίαςηλικίας >5 >5 ετώνετών

ΑιτιολογίαΑιτιολογία: : τραυματισμόςτραυματισμός ((θηλυκάθηλυκά)), , εκφύλισηεκφύλιση μυώνμυών πυελικούπυελικού
διαφράγματοςδιαφράγματος ((αρσενικάαρσενικά))

προστατομεγαλίαπροστατομεγαλία
μειωμένοςμειωμένος αριθμόςαριθμός υποδοχέωνυποδοχέων ανδρογόνωνανδρογόνων στουςστους μυςμυς
τεινεσμοίτεινεσμοί
ακρωτηριασμόςακρωτηριασμός ουράςουράς ήή κοντήκοντή ουράουρά
περινεϊκήπερινεϊκή ουρηθροστομίαουρηθροστομία ((γάτοςγάτος))

ΚηλικόΚηλικό στόμιοστόμιο: : συνήθωςσυνήθως μεταξύμεταξύ έξωέξω σφιγκτήρασφιγκτήρα τουτου πρωκτούπρωκτού, , ανελκτήραανελκτήρα
τουτου πρωκτούπρωκτού καικαι έσωέσω θυροειδούςθυροειδούς μυόςμυός
ΚηλικόςΚηλικός σάκοςσάκος:: περιτόναιοπεριτόναιο
ΚηλικόΚηλικό περιεχόμενοπεριεχόμενο: : πυελικόπυελικό καικαι περιτοναϊκόπεριτοναϊκό λίποςλίπος, , λεπτόλεπτό έντεροέντερο, , 
προστάτηςπροστάτης, , παραπροστατικέςπαραπροστατικές κύστειςκύστεις, , ουροδόχοςουροδόχος κύστηκύστη, , απευθυσμένοαπευθυσμένο



ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα

δυσκοιλιότηταδυσκοιλιότητα, , κοπρόστασηκοπρόσταση
τεινεσμοίτεινεσμοί
ασθενέςασθενές πυελικόπυελικό διάφραγμαδιάφραγμα ((δακτυλικήδακτυλική ψηλάφησηψηλάφηση))
ετερόπλευρηετερόπλευρη ήή αμφοτερόπλευρηαμφοτερόπλευρη διόγκωσηδιόγκωση στοστο περίνεοπερίνεο
γάτεςγάτες: : συνήθωςσυνήθως αμφοτερόπλευρηαμφοτερόπλευρη κήληκήλη χωρίςχωρίς διόγκωσηδιόγκωση
εκτροπήεκτροπή ήή διάτασηδιάταση τουτου απευθυσμένουαπευθυσμένου
ακράτειαακράτεια κοπράνωνκοπράνων
αίμααίμα σταστα κόπρανακόπρανα
πρόπτωσηπρόπτωση απευθυσμένουαπευθυσμένου
έμετοςέμετος
δυσουρίαδυσουρία, , στραγγουρίαστραγγουρία



ΘεραπείαΘεραπεία

χειρουργικήχειρουργική σύγκλεισησύγκλειση κηλικούκηλικού στομίουστομίου
κλασικήκλασική τεχνικήτεχνική ((ανατομικήανατομική συρραφήσυρραφή εμπλεκομένωνεμπλεκομένων μυώνμυών))

χρησιμοποίησηχρησιμοποίηση ισχιοϊερούισχιοϊερού συνδέσμουσυνδέσμου ((σκύλοςσκύλος))

ορχεκτομήορχεκτομή

αντιμετώπισηαντιμετώπιση τουτου αιτίουαιτίου ((αναν είναιείναι γνωστόγνωστό))





ΘεραπείαΘεραπεία

χειρουργικήχειρουργική σύγκλεισησύγκλειση κηλικούκηλικού στομίουστομίου
κλασικήκλασική τεχνικήτεχνική ((ανατομικήανατομική συρραφήσυρραφή εμπλεκομένωνεμπλεκομένων μυώνμυών))

χρησιμοποίησηχρησιμοποίηση ισχιοϊερούισχιοϊερού συνδέσμουσυνδέσμου ((σκύλοςσκύλος))
μετάθεσημετάθεση έσωέσω θυροειδούςθυροειδούς μυόςμυός

χρησιμοποίησηχρησιμοποίηση ισχιοϊερούισχιοϊερού συνδέσμουσυνδέσμου ((σκύλοςσκύλος))

ορχεκτομήορχεκτομή

αντιμετώπισηαντιμετώπιση τουτου αιτίουαιτίου ((αναν είναιείναι γνωστόγνωστό))





ΘεραπείαΘεραπεία

χειρουργικήχειρουργική σύγκλεισησύγκλειση κηλικούκηλικού στομίουστομίου
κλασικήκλασική τεχνικήτεχνική ((ανατομικήανατομική συρραφήσυρραφή εμπλεκομένωνεμπλεκομένων μυώνμυών))

χρησιμοποίησηχρησιμοποίηση ισχιοϊερούισχιοϊερού συνδέσμουσυνδέσμου ((σκύλοςσκύλος))
μετάθεσημετάθεση έσωέσω θυροειδούςθυροειδούς μυόςμυός

χρησιμοποίησηχρησιμοποίηση ισχιοϊερούισχιοϊερού συνδέσμουσυνδέσμου ((σκύλοςσκύλος))

μετάθεσημετάθεση ημιτενοντώδουςημιτενοντώδους, , επιπολήςεπιπολής γλουτιαίουγλουτιαίου, , ημιυμενώδουςημιυμενώδους μυόςμυός
χρήσηχρήση συνθετικούσυνθετικού πλέγματοςπλέγματος

κολοπηξίακολοπηξία, , κυστεοπηξίακυστεοπηξία, , πηξίαπηξία τουτου σπερματικούσπερματικού πόρουπόρου

ορχεκτομήορχεκτομή

αντιμετώπισηαντιμετώπιση τουτου αιτίουαιτίου ((αναν είναιείναι γνωστόγνωστό))



ΕπιπλοκέςΕπιπλοκές

διάσπασηδιάσπαση τραύματοςτραύματος
λοίμωξηλοίμωξη τραύματοςτραύματος
ακράτειαακράτεια κοπράνωνκοπράνων

κάκωσηκάκωση πρωκτικούπρωκτικού ήή έσωέσω αιδοιικούαιδοιικού νεύρουνεύρου
πρόπτωσηπρόπτωση απευθυσμένουαπευθυσμένου

τοπικότοπικό αναισθητικόαναισθητικό, , δακτυλικήδακτυλική ανάταξηανάταξη, , προσωρινήπροσωρινή κυκλικήκυκλική ραφήραφή
στονστον πρωκτόπρωκτό
επισκληρίδιαεπισκληρίδια αναισθησίααναισθησία
κολοπηξίακολοπηξία

παράλυσηπαράλυση ισχιακούισχιακού νεύρουνεύρου
ακράτειαακράτεια ούρουούρου
περιπρωκτικάπεριπρωκτικά συρίγγιασυρίγγια
υποτροπήυποτροπή τηςτης κήληςκήλης



ΤραυματικήΤραυματική κοιλιοκήληκοιλιοκήλη
ΣυχνότηταΣυχνότητα:: δενδεν είναιείναι συχνήσυχνή
ΕπιδημιολογίαΕπιδημιολογία:: σκύλοςσκύλος, , γάταγάτα
ΑιτιολογίαΑιτιολογία: : τραυματικήτραυματική ((θλαστικόθλαστικό τραύματραύμα, , δήγμαδήγμα, , ιατρογενήςιατρογενής))

ΚηλικόΚηλικό στόμιοστόμιο:: ρήξηρήξη ήή απόσπασηαπόσπαση μυώνμυών κοιλιακούκοιλιακού τοιχώματοςτοιχώματος
ΚηλικόςΚηλικός σάκοςσάκος:: συνήθωςσυνήθως δενδεν υπάρχειυπάρχει
ΚηλικόΚηλικό περιεχόμενοπεριεχόμενο:: περιτοναϊκάπεριτοναϊκά όργαναόργανα

ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα: : συχνάσυχνά συνυπάρχουνσυνυπάρχουν
κάκωσηκάκωση εσωτερικώνεσωτερικών οργάνωνοργάνων
κάκωσηκάκωση μαλακώνμαλακών ιστώνιστών
ορθοπαιδικάορθοπαιδικά προβλήματαπροβλήματα
νευρολογικάνευρολογικά προβλήματαπροβλήματα
λοίμωξηλοίμωξη



ΤραυματικήΤραυματική κοιλιοκήληκοιλιοκήλη
ΣυχνότερηΣυχνότερη εντόπισηεντόπιση

υποχόνδριαυποχόνδρια χώραχώρα ((κυρίωςκυρίως γάτεςγάτες))
προηβικήπροηβική χώραχώρα ((απόσπασηαπόσπαση
προηβικούπροηβικού τένοντατένοντα απόαπό τηντην πύελοπύελο))
βουβωνικήβουβωνική χώραχώρα



ΧειρισμόςΧειρισμός -- ΔιαγνωστικήΔιαγνωστική προσέγγισηπροσέγγιση

εκτίμησηεκτίμηση τηςτης γενικήςγενικής κατάστασηςκατάστασης, , σταθεροποίησησταθεροποίηση, , αναλγησίααναλγησία
εκτίμησηεκτίμηση τηςτης κατάστασηςκατάστασης τωντων εσωτερικώνεσωτερικών οργάνωνοργάνων τηςτης
περιτοναϊκήςπεριτοναϊκής κοιλότηταςκοιλότητας

κλινικήκλινική εξέτασηεξέταση
εργαστηριακέςεργαστηριακές εξετάσειςεξετάσεις ((ανάλυσηανάλυση ούρουούρου, , βιοχημικήβιοχημική εξέτασηεξέταση αίματοςαίματος, , 
αιματοκρίτηςαιματοκρίτης, , ολικέςολικές πρωτεϊνεςπρωτεϊνες, , αλβουμίνεςαλβουμίνες, , ηλεκτρολύτεςηλεκτρολύτες, , 
ακτινολογικόςακτινολογικός έλεγχοςέλεγχος, , υπερηχοτομογραφίαυπερηχοτομογραφία))
παρακέντησηπαρακέντηση κοιλιάςκοιλιάς, , περιτοναϊκήπεριτοναϊκή πλύσηπλύση

ορθοπαιδικήορθοπαιδική εξέτασηεξέταση, , εκτίμησηεκτίμηση σπονδυλικήςσπονδυλικής στήληςστήλης, , θώρακαθώρακα
καικαι διαφράγματοςδιαφράγματος
εκτίμησηεκτίμηση τηςτης κήληςκήλης

κλινικήκλινική εξέτασηεξέταση
απεικονιστικέςαπεικονιστικές τεχνικέςτεχνικές



ΘεραπείαΘεραπεία

ΠαρακώλυσηΠαρακώλυση λειτουργίαςλειτουργίας ήή περίσφιξηπερίσφιξη οργάνωνοργάνων: : 
άμεσηάμεση χειρουργικήχειρουργική επέμβασηεπέμβαση

ΣταθεροποιημέναΣταθεροποιημένα ζώαζώα χωρίςχωρίς παρακώλυσηπαρακώλυση
λειτουργίαςλειτουργίας ήή περίσφιξηπερίσφιξη οργάνωνοργάνων: : αναλγησίααναλγησία, , 
επίδεσηεπίδεση τηςτης κοιλιάςκοιλιάς καικαι χειρουργικήχειρουργική επέμβασηεπέμβαση σεσε 33--5 5 
ημέρεςημέρες

ΜηΜη σταθεροποιημένασταθεροποιημένα ζώαζώα χωρίςχωρίς παρακώλυσηπαρακώλυση
λειτουργίαςλειτουργίας ήή περίσφιξηπερίσφιξη οργάνωνοργάνων:: ηη χειρουργικήχειρουργική
επέμβασηεπέμβαση αναβάλλεταιαναβάλλεται μέχριμέχρι νανα επιτευχθείεπιτευχθεί επαρκήςεπαρκής
σταθεροποίησησταθεροποίηση τουτου ζώουζώου καικαι αιμόστασηαιμόσταση



ΘεραπείαΘεραπεία

ΚήλεςΚήλες στηνστην υποχόνδριαυποχόνδρια χώραχώρα
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται οιοι πλευρέςπλευρές γιαγια τητη
συρραφήσυρραφή τωντων μυώνμυών

ΚήλεςΚήλες προηβικήςπροηβικής χώραςχώρας
διανοίγονταιδιανοίγονται οπέςοπές στηνστην πύελοπύελο γιαγια τητη
συγκράτησησυγκράτηση τουτου τένοντατένοντα
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