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”Information about the multicenter clinical study Desarda vs. Liechtenstein”
a summary of publication:
In April 2005 r.rozpoczęto multicentre, randomized clinical examination, double-blind
comparison of methods: Desardy and Lichtenstein to repair przepuklin flank. The study
included a 6 surgical centers, Bydgoszcz, Torun, Poznan, Slupska, Plock and Lodz. The
research is eligible men over 18 years of age, to make themselves known to comply with the
original operation scheduled przepukliny flank. The study is to compare both the first period
after an operation (complications of early symptoms, back to normal life) and the late - late
complications (relapses, chronic pain).
The study used an Internet database and plans to use advanced software to collect and analyse
data and information exchange between centres.
For 1.09.2005 laying zrandomizowano 28 patients. There has been a common and benign
Post-operative complications in both groups of patients. Nor was przepukliny early relapse.
Planned enlargement of the number of centres investigators.
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Informacja o wieloośrodkowym badaniu klinicznym Desarda vs Lichtenstein
streszczenie publikacji:
W kwietniu 2005 r.rozpoczęto wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne metodą
podwójnie ślepej próby porównujące metody: Desardy i Lichtensteina w naprawie przepuklin
pachwiny. Do badania włączyło się 6 ośrodków chirurgicznych z Bydgoszczy, Torunia,
Poznania, Słupska, Płocka i Łodzi. Do badania kwalifikuje się mężczyzn, powyżej 18 roku
życia, zgłaszających się celem wykonania planowej operacji pierwotnej przepukliny
pachwiny. Badanie ma na celu porównanie zarówno pierwszego okresu pooperacyjnego
(powikłania wczesne, dolegliwości, powrót do normalnej aktywności życiowej) jak i okresu
późnego - powikłania późne (nawroty, przewlekłe dolegliwości bólowe).
W badaniu wykorzystuje się internetową bazę danych oraz planuje się wykorzystanie
zaawansowanego oprogramowania do zbierania i analizy danych oraz wymiany informacji

między ośrodkami.
Do 1.09.2005 r. zrandomizowano 28 chorych. Zaobserwowano typowe i niegroźne
powikłania pooperacyjne w obu grupach chorych. Nie stwierdzono nawrotu wczesnego
przepukliny.
Planuje się powiększenie liczby ośrodków prowadzących badanie.

