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SINTETIC MESH AND SURGICAL TREATMENT OF INCISIONAL HERNIA. EXPERIMENTAL
STUDY (ABSTRACT): Incisional hernia is the most important complication after surgical treatment on
anterior abdominal wall. The purpose of surgical treatment is to build a resistant abdominal wall with
normal local and general physiology. In medium and large incisional hernia a synthetic mesh is used for
abdominal wall reconstruction. The synthetic mesh can be placed in several positions in the deep of the
abdominal wall. The aim of this study is to find the best placement for synthetic mesh starting from an
experimental study. The experimental study was performed on small lab animals (Wistar rats) in 6 groups
of 6 animals each. The synthetic meshwas pleaced deep as well as superficial in the abdominal wall on
different levels. The results were evaluated histologically on the 45-th day from the procedure.
Retromuscular and preaponevrotical site were the best for placement of the synthetic mesh. At this level
we observed the disappearing of the fibroblastic cells, but with the presence of the collagen fibers that
pass through and integrate the mesh. The strength of the abdominal wall is based on the cross-linked
collagen fibers.
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INTRODUCERE
Eventraţia postoperatorie este cea mai importantă complicaţie la distanţă a
intervenţiilor chirurgicale abdominale. A cunoscut o incidenţă tot mai mare, în paralel
cu dezvoltarea chirurgiei şi creşterea numărului de intervenţii chirurgicale. De-a lungul
timpului şi atitudinea terapeutică faţă de eventraţiile postoperatorii s-a modificat.
În cazul eventraţiilor de dimensiuni mici sau medii, au fost imaginate o serie de
tehnici chirurgicale care utilizează structurile proprii locale pentru refacerea defectului
musculo-aponevrotic, tehnici care s-au impus ca tratament optim în astfel de cazuri.
În faţa unei eventraţii de dimensiuni mari, gigante sau cu pierderea dreptului la
domiciliu, aceste tehnici chirurgicale nu pot fi utilizate, iar datorită dimensiunilor mari
ale orificiului de eventraţie, structurile proprii locale nu mai sunt suficiente pentru
corectarea defectului parietal.
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În aceste cazuri, chiar dacă se pot apropia buzele defectului, vor rezulta suturi în
tensiune care nu conferă rezistenţă, calitatea ţesuturilor este slabă şi în situaţia
defectelor musculo-aponevrotice foarte mari, structurile proprii devin insuficiente
pentru acoperirea acestora.
În această situaţie a fost necesar ca pentru refacerea defectelor musculoaponevrotice mari, gigante sau cu pierderea dreptului la domiciliu să fie imaginate
tehnici chirurgicale care utilizează diverse grefoane pentru plastia parietală. Scopul
acestor grefoane este de a conferii rezistenţă peretelui abdominal afectat prin întărirea
suturilor musculo-aponevrotice sau prin substituţia defectelor foarte mari.
La început au fost utilizate homogrefele, pentru ca în ultimele decenii să se
recurgă la utilizarea grefoanelor sintetice. Acestea au câştigat teren odată cu dezvoltarea
industriei chimice cu aplicaţii în medicină, care a oferit o serie de grefoane sintetice cu
grad mare de tolerabilitate din partea organismului receptor.
Utilitatea grefonului sintetic în tratamentul chirurgical al eventraţiilor s-a
confirmat în urma diverselor studii clinice efectuate în timp. Problemele care apar sunt
generate de nivelul la care este recomandat a se plasa grefonul sintetic în grosimea
peretelui abdominal, pentru a se obţine o integrare optimă, pentru a conferi rezistenţa
necesară şi a genera un număr cât mai mic de complicaţii.
În acest sens a fost util efectuarea unui studiu experimental care să precizeze
tocmai aceste aspecte legate de plasarea grefonului sintetic. Prin acest studiu s-a
încercat să se răspundă la mai multe întrebări:
- care este modul de integrare al plasei în ţesuturile gazdei prin realizarea unor
studii morfopatologice – transformările morfologice locale, pot reprezenta
posibile cauze de eşec;
- rezultatele obţinute în funcţie de nivelul plasării grefonului;
- care este utilitatea observaţiilor pentru practica clinică curentă.
MATERIAL ŞI METODĂ
Pentru efectuarea studiului au fost utilizate animale mici de laborator – şobolani
Wistar, cu greutatea între 350-400 grame. Au fost formate şase loturi a câte şase
animale fiecare lot.
Pentru efectuarea intervenţiilor chirurgicale s-a utilizat anestezia inhalatorie cu
eter, animalele fiind plasate în decubit dorsal. Timpul mediu al intervenţiilor
chirurgicale a fost de 20 minute.
Tehnica operatorie
Printr-o incizie abdominală mediană, după identificarea straturilor peretelui
abdominal, s-a plasat grefonul sintetic (polipropilenă) la diverse nivele în grosimea
peretelui:
A. superficial (în două poziţii):
i. subcutanat, preaponevrotic;
ii. retroaponevrotic, premuscular.
B. profund (în trei poziţii):
i. retromuscular, preaponevrotic;
ii. properitoneal;
iii. intraperitoneal.
Animalele au fost urmărite postoperator 45 de zile după care au fost sacrificate.
Pe parcursul experimentului nu au fost consemnate complicaţii postoperatorii sau
decese.
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S-a trecut la recoltarea pieselor reprezentate de fragmente integrale de perete
abdominal care conţineau şi grefonul sintetic înglobat în ţesuturi. Piesele recoltate au
fost incluse în blocuri de parafină, secţionate şi fixate pe lame. Pentru analiza lamelor au
fost utilizate coloraţii Tricrom-Gomori şi Hematoxilin-Eozină.
REZULTATE
Analiza histopatologică a pieselor recoltate a arătat diferenţe în ceea ce priveşte
modul de integrare a grefonului sintetic în funcţie de profunzimea plasării acestuia în
grosimea peretelui abdominal.
Când plasa a fost montată în poziţie superficială, subcutanat şi preaponevrotic,
s-a evidenţiat un proces de remodelare cu identificarea de fibroblaste şi fibre
conjunctive interstiţiale, edem interstiţial, reacţie vasculară (hiperemie), care au sugerat
un proces de cicatizare în curs de desfăşurare. (Fig. 1)

Fig. 1 Plasă montată în poziţie superficială,
preaponevrotic - proces de remodelare:
fibroblaste şi fibre conjunctive interstiţiale, edem
interstiţial, reacţie vasculară – hiperemie
(col. Tricrom Gomori, x 20).

Fig. 2 Plasă montată în poziţie superficială,
retroaponevrotic şi premuscular - proces de
remodelare: fibroblaste, miofibroblaste, fibre
conjunctive mai dense (col. HE, x 20).

Tot în poziţie superficială dar retroaponevrotic şi premuscular s-a evidenţiat un
proces de remodelare mai intens de cât în situaţia anterioară, cicatrizarea aflându-se
într-un stadiu ceva mai avansat. (Fig. 2).
Când plasa a fost montată în poziţie profundă, retromuscular şi preaponevrotic
s-a constat prezenţa fibrelor de colagen cu orientare perpendiculară pe suprafaţa
grefonului şi aranjament încrucişat, subfuziuni hemoragice interstiţiale, foarte rare
fibroblaste. Cicatrizarea se află într-un stadiu terminal, fibrele de colagen reprezentând
elementele de rezistenţă locală. Orientarea perpendiculară a acestora vor creşte gradul
de rezistenţă parietală. (Fig. 3).
Dacă plasa a fost montată în poziţie profundă, properitonal, s-a evidenţiat un
proces de remodelare intens, cu fibroblaste, miofibroblaste, fibre conjunctive de colagen
mai dense. Prezenţa acestor elemente pledează pentru o fază terminală a cicatrizării, dar
lipsa orientării fibrelor de colagen plasează procesul într-o fază mai anterioară de cât
situaţia precedentă (Fig. 4).
În situaţia în care plasa a fost montată în poziţie profundă, intraperitoneal,
morfopatologic s-a constatat că stratul celulelor mezoteliale are continuitatea păstrată şi
subfuziuni hemoragice interstiţiale.
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Stratul de celule mezoteliale păstrat este martorul unei integrări intraperitoneale
perfecte fără complicaţii de tipul aderenţelor viscerale la grefon. (Fig. 5).

Fig. 3 Plasă montată în poziţie profundă,
retromuscular şi preaponevrotic - fibre
conjunctive de colagen cu orientare
perpendiculară pe suprafaţa grefonului şi
aranjament încrucişat; subfuziuni hemoragice
interstiţiale; foarte rare fibroblaste.
(col. Tricrom Gomori, x 40).

Fig. 4 Plasă montată în poziţie profundă,
properitoneal - proces de remodelare:
fibroblaste, miofibroblaste, fibre conjunctive
mai dense (col. Tricrom Gomori, x 40).

Fig. 5 Plasă montată în poziţie profundă, intraperitoneal - stratul
celulelor mezoteliale cu continuitate păstrată; subfuziuni hemoragice
interstiţiale (col. HE, x 20).

DISCUŢII
Procesul de cicatrizare al plăgilor are trei faze consecutive [1]. Faza A inflamaţia – leucocitele invadează plaga şi fagocitează resturile tisulare şi/sau corpul
străin. Faza B - formarea ţesutului de granulaţie – în timp ce procesul de fagocitoză şi
cel de îndepărtare al materialului necrotic se desfăşoară, are loc proliferarea ţesutului de
granulaţie. Acesta este format din vase de neoformaţie şi fibroblaste ce determină
formarea unui ţesut edematos care reprezintă matricea tisulară.

30

Articole originale

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341]

Faza C – Procesul de remodelare – fibroblastele încep procesul de remodelare
prin producerea fibrelor de colagen interstiţial. Citokinele au rolul principal în
coordonarea acestor procese celulare. Se dezvoltă miofibroblastele ceea ce duce la
„contracţia plăgii”. Intensitatea contracţiei creşte pe măsură ce fibrele de colagen se
formează, se orientează şi interacţionează cu miofibroblastele contractile. În acest fel
procesul de cicatrizare se apropie de sfârşit [2].
Cicatrizarea plăgilor aponevrotice decurge într-un mod asemănător. Acumularea
şi remodelarea colagenului se face progresiv şi lent (după un an vindecarea este de 7080%) [3-6]. Cicatricea rezultată nu are elasticitatea şi rezistenţa ţesutului iniţial. Cu
toate acestea se integrează perfect în fiziologia locală.
Fibrele conjunctive sunt cele care conferă rezistenţă peretelui. Diminuarea până
la dispariţie a fibroblastelor cu prezenţa fibrelor de colagen denotă o integrare perfectă a
grefonului, o cicatrizare aproape încheiată care duce la dezvoltarea unui ţesut conjunctiv
rezistent [7].
Pe studii experimentale s-a constatat că în cazul plasării grefonului
intraperitoneal, acesta este traversat şi acoperit de un strat de celule mezoteliale. Soluţia
de continuitate de la nivelul acestui strat mezotelial reprezintă începutul realizării de
aderenţe între diverse viscere peritoneale şi perete, grefon. Aceste aderenţe reprezintă
punctul de plecare pentru apariţia altor complicaţii, de tipul eroziunilor şi fistulelor
intestinale [8-11].
CONCLUZII
Plecând de la aceste date am constatat că există o relaţie directă între
profunzimea plasării grefonului sintetic în grosimea peretelui abdominal şi integrarea
sa.
Analizând poziţiile superficiale de montare a grefonului la nivel parietal,
rezultate bune au fost obţinute în cazul montării acestuia retroaponevrotic şi
premuscular, unde apar fibre de colagen mai dense. În poziţiile preaponevrotice am
constatat un edem interstiţial şi reacţie vasculară, care le-am interpretat ca reprezentând
o asimilare mai dificilă şi greoaie.
În poziţiile profunde ale grefonului, am observat că fibrele de colagen au fost
mai abundente cu reducerea celularităţii. Poziţia retromusculară şi preaponevrotică este
cea mai bună pentru asimilarea grefonului. La acest nivel am constatat dispariţia
aproape completă a fibroblastelor dar cu prezenţa fibrelor de colagen care străbat
ochiurile plasei integrând-o. Pe de altă parte fibrele de colagen au o orientare încrucişată
care conferă rezistenţă. Aceste fenomene denotă o integrare aproape perfectă a
grefonului, o cicatrizare aproape terminată faţă de celelalte poziţii, cu dezvoltarea unui
ţesut conjunctiv rezistent.
Este recomandat ca atunci când se apelează la grefon sintetic pentru repararea
defectelor musculo-aponevrotice, acesta să fie plasat în profunzimea peretelui
abdominal pentru a obţine rezultate cât mai bune.
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