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B A B    V I 

PEMBAHASAN 

 

Repair hernia pada operasi bersih terkontaminasi atau terkontaminasi, 

seperti hernia inkarserata, masih merupakan perdebatan. Implantasi benda asing 

yang cukup banyak dapat meningkatkan angka infeksi luka operasi,
1
 sedangkan 

jaringan yang edema, terinflamasi, dan rapuh dapat berakibat pada angka 

rekurensi yang tinggi.
1-3

 Angka rekurensi yang tinggi pada tehnik repair hernia 

inguinalis dengan menggunakan fascia atau penjahitan yang tension menjadi dasar 

penemuan tehnik tension-free.
4-7

 

Tehnik nylon darn merupakan cara yang murah dan efektif untuk repair 

hernia, namun belum banyak dipakai. Nylon darn, dengan jumlah benda asing 

yang lebih sedikit dan biaya yang lebih ekonomis daripada mesh, bisa merupakan 

sebuah alternatif untuk repair hernia yang tension-free pada operasi bersih 

terkontaminasi atau terkontaminasi.
7,20,21 

Penelitian eksperimental  pada operasi 

bersih terkontaminasi ini ditujukan untuk menganalisis perbedaan infeksi, dalam 

hal ini derajat infeksi dan jumlah hitung kuman, antara penggunaan nylon darn, 

mesh monofilamen makropori dan mesh multifilamen makropori, serta korelasi 

antara derajat infeksi dan jumlah hitung kuman tersebut.  

Penelitian ini menggunakan hewan coba karena resiko infeksi pada 

penerapan metoda nylon darn repair dalam operasi bersih terkontaminasi belum 

dilaporkan dalam kepustakaan. Peneliti melakukan seleksi binatang coba yang 

digunakan sehingga didapatkan sampel yang homogen yaitu tikus wistar 
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keturunan murni dengan umur yang sama (3 bulan), jenis kelamin yang sama 

(jantan), dengan berat badan yang hampir sama (300-400 gram), setelah itu 

dilakukan pembagian kelompok dengan cara randomisasi sehingga didapatkan 

tiga kelompok sampel yang sebanding. 

Defek abdomen sebagai pengganti hernia didapatkan dengan cara 

melakukan eksisi fascia pada midline abdomen, yang kemudian dilakukan repair 

jaringan seperti halnya herniorafi. Penelitian terdahulu mendapati jenis kuman 

yang terbanyak pada biakan kuman cairan kantong hernia inkarserata adalah E. 

coli
35

 sehingga kami memakai kuman E. coli untuk membuat kontaminasi 

jaringan pada penelitian ini. 

Semua kelompok perlakuan mendapatkan perlakuan yang sama kecuali 

dalam hal jenis herniorafi yang dikerjakan. Semua tikus mendapatkan antibiotika 

profilaksis, cairan desinfektan, cairan kontaminan E. coli, dan pencucian dengan 

NaCl fisiologis dengan jumlah dan jenis yang sama. Hematoma dan dead space 

kami cegah melalui hemostasis dan penjahitan yang cukup. Perlakuan, 

pengambilan jaringan, dan pembiakan kuman pada media nutrient agar dilakukan 

oleh operator yang sama untuk semua sampel, dan semua keterbatasan 

dikendalikan melalui randomisasi. 

Pengamatan derajat infeksi dan penghitungan jumlah kuman, masing-

masing dilakukan oleh dua orang. Data yang didapat menunjukkan clinical 

agreement sebesar 96.67% baik untuk data derajat infeksi maupun jumlah hitung 

kuman. Uji homogenitas tidak dilakukan karena sampel homogen.  
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Uji normalitas Shapiro-Wilk pada data jumlah hitung kuman menunjukkan 

data untuk kelompok P1 dan P2 mempunyai distribusi tidak normal (uji Shapiro-

Wilk, p=0.000 dan p=0.015), sedangkan untuk kelompok P3 mempunyai 

distribusi normal (p=0.247). Normalitas dicoba dilakukan terlebih dahulu tetapi 

tidak berhasil sehingga digunakan uji Kruskal-Wallis dengan hasil didapatkan 

perbedaan yang bermakna (p=0.006) pada seluruh kelompok. Uji beda antar 

kelompok perlakuan dilakukan dengan uji Mann Whitney, dimana didapatkan 

tidak terdapat perbedaan bermakna (uji hipotesis 1) antara kelompok nylon darn 

repair dengan mesh monofilamen makropori (p=0.940), kelompok mesh 

multifilamen makropori lebih tinggi secara bermakna dibandingkan dengan 

kelompok nylon darn (uji hipotesis 2, p=0.005) maupun mesh monofilamen 

makropori (uji hipotesis 3, p=0.007). Uji Kruskal-Wallis pada data derajat infeksi 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada derajat infeksi 

keseluruhan kelompok percobaan (p=0.13).  

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pada kelompok nylon darn dan 

mesh monofilamen makropori tidak terjadi perbedaan rerata jumlah hitung kuman 

(4.5x10
4
(+7.58x10

4
) vs 4.5x10

4
(+5.07x10

4
)) yang bermakna secara statistik 

(p=0.940) dan tidak terjadi perbedaan derajat infeksi (p=1.000). Hal tersebut 

sesuai dengan hipotesis pertama bahwa derajat infeksi dan hitung kuman pada 

kelompok perlakuan nylon darn sebanding dengan kelompok mesh monofilamen 

makropori. Tidak adanya perbedaan derajat infeksi dan hitung kuman antara nylon 

darn dan mesh monofilamen makropori ini bisa disebabkan karena anyaman yang 

terbentuk oleh tehnik nylon darn membentuk celah yang besar, bahkan lebih besar 
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daripada makropori pada mesh, dengan hasil benda asing yang lebih sedikit 

daripada mesh.
11-12

 Celah yang besar ini diperlukan untuk menghindari terjadinya 

tempat persembunyian bakteri karena makrofag dan leukosit PMN juga dapat 

masuk ke dalam celah yang besar tersebut.
11,12,15,16

 Angka rekurensi repair hernia 

dengan menggunakan tehnik nylon darn dilaporkan sebesar 0.8 persen, ekuivalen 

dengan penggunaan mesh.
20,21

 Penemuan ini menunjukkan bahwa metoda nylon 

darn repair, dengan angka rekurensi yang rendah, jumlah benda asing lebih 

sedikit daripada mesh dan hasil akhir anyaman yang makropori, merupakan 

alternatif bagi penggunaan mesh pada operasi bersih terkontaminasi.
7,20-22

 

Rerata jumlah hitung kuman pada kelompok mesh multifilamen makropori 

didapatkan lebih tinggi secara bermakna dibandingkan dengan kelompok nylon 

darn (1.6x10
5
(+1.06x10

5
) vs 4.5x10

4
(+7.58x10

4
), p=0.005) maupun kelompok 

monofilamen makropori (1.6x10
5
(+1.06x10

5
) vs 4.5x10

4
(+5.07x10

4
), p=0.007). 

Perbedaan yang cukup bermakna secara klinis didapatkan pada pengamatan 

derajat infeksi. Derajat infeksi kelompok mesh multifilamen makropori lebih 

tinggi dengan jumlah lebih banyak (4 sampel yang mengalami infeksi derajat 1, 2 

dan 4) dibandingkan dengan kelompok nylon darn maupun mesh monofilamen 

makropori (pada masing-masing kelompok didapatkan hanya 1 sampel yang 

mengalami infeksi derajat 1) tetapi pada analisis statistik tidak mempunyai 

perbedaan yang bermakna (p=0.111), sehingga untuk hipotesis kedua  dan ketiga 

terbukti dalam hal jumlah hitung kuman lebih tinggi pada penggunaan mesh 

multifilamen makropori dibandingkan dengan perlakuan nylon darn repair 
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maupun penggunaan mesh monofilamen makropori, namun tidak terbukti dalam 

hal derajat infeksi karena tidak didapatkan perbedaan yang bermakna. 

Tidak terbuktinya hipotesis kedua dan ketiga dalam hal derajat infeksi, 

meskipun dalam hal jumlah hitung kuman telah terbukti, dapat disebabkan oleh 

beberapa hal. Salah satunya adalah kemungkinan karena jumlah sampel yang 

kecil. Kemungkinan yang lain karena pengamatan klinis derajat infeksi dalam 

penelitian eksperimental yang kami lakukan ini hanya berlangsung selama 7 hari, 

sementara infeksi luka operasi herniorafi dengan menggunakan implan (termasuk 

dalam kategori infeksi luka operasi insisional dalam) bisa terjadi dalam kurun 

waktu 1 tahun setelah dilakukan operasi.
17-19

 Derajat infeksi secara klinis 

kemungkinan bisa meningkat seiring dengan waktu namun hal tersebut di luar 

lingkup penelitian ini. Lebih-tingginya resiko infeksi pada pemakaian mesh 

multifilamen makropori karena mesh multifilamen mempunyai komponen 

mikropori serta permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan mesh 

monofilamen dan mempunyai celah yang kecil di antara jalinan filamen-filamen 

yang membentuk pori sehingga dapat menjadi tempat persembunyian bakteri 

karena makrofag dan leukosit PMN tidak dapat masuk.
11,12,15,16

  

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara derajat 

infeksi dan jumlah hitung kuman. Uji korelasi Spearman mendapatkan hasil 

korelasi antara derajat infeksi dan jumlah hitung kuman yang bermakna (p=0.000) 

dengan nilai korelasi Spearman sebesar 0.662 yang menunjukkan bahwa arah 

korelasi positif dengan kekuatan korelasi yang kuat. 
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Gambar-16. Perbandingan celah antara nylon darn (A) dengan pori pada mesh 

Prolene (B) dan Mersilene (C)
22,27

 

A: Nampak celah antar lapisan jahitan benang nilon yang cukup besar 

B: Mesh Prolene terbuat dari 2 monofilamen polypropylene yang dirangkai 

untuk menyusun pori-pori berukuran makro 

C: Mesh Mersilene terbuat dari rangkaian multifilamen polyethylene 

terephtalate, yang kemudian dirangkai lagi untuk menyusun pori-pori yang 

berukuran makro. Lingkaran putih menunjukkan celah mikropori pada 

rangkaian multifilamen 

A B 

C 
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Derajat infeksi (Hulton) yang didapat adalah derajat 0 (tanpa tanda infeksi), 

derajat 1 (eritema di pinggir dan di sekitar luka), derajat 2 (eritema dengan cairan 

serous) dan derajat 4 (pemisahan tepi luka disertai cairan purulen dari luka). 

Infeksi dimulai dengan terjadinya inflamasi.
37,38,40,53

 Inflamasi ini dipengaruhi 

oleh produksi sitokin IFN-  dan TNF-  yang akan memicu sel-sel endotel untuk 

melepaskan nitric oxide (NO). Nitric oxide ini menyebabkan vasodilatasi di 

sekitar tempat inflamasi. Vasodilatasi ini secara klinis akan terlihat sebagai 

eritema (kemerahan). Jadi eritema ini dipengaruhi oleh status imunologis host 

yaitu kemampuan aktivasi makrofag dan PMN serta sitokin-sitokin yang 

dihasilkannya seperti TNF- , IFN-  dan sitokin-sitokin yang terlibat dalam proses 

inflamasi terhadap bakteri.
37,38,40,53

 

 


