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MORGAGNI HERNIA – LAPAROSCOPIC APPROACH (Abstract): INTRODUCTION:
Morgagni hernia is due to a diaphragmatic defect, retrosternal congenital hernia being a rare form
of hernie. The diagnosis is usually in childhood but there are cases that are found in adult or as a
intraoperative surprise. The condition is asymptomatic or has nonspecific clinical manifestations
or clinical dressing of often occlusive complications. The diagnosis is established by Rx thoracic
imaging, barium enema or computed tomography (CT) eso-gastro-duodenal passage. Treatment
consists of reducing the hernia with or without dissection and resection of the hernia sac and
diaphragmatic defect closure by suture the fascia endotoracica retrosternal and retrocostala or
rectus abdominis sheath or plastic bag. CASE PRESENTATION: We present a case of a 49 years
old woman admitted in our department for an insidious onset, several months ago, with
postprandial upper abdominal pain, flatulence and nausea. CT scan revealed a mass of 95 / 130 /
80 mm, narrowly defined with homogeneous structure and negative densities (fat) in the lower
and middle mediastinum, outlining opacity described in cardiofrenic sinus radiography. The
aspect was characteristic for a Morgagni hiatus hernia. Exploratory laparoscopy was performed
using a 30º laparoscope inserted through a 10 mm supraombilical trocar; it revealed the parietal
defect (Morgagni hernia) and the herniation of greater omentum. Two additional 5 mm trocars are
then inserted; the escaped great omentum was reintegrated and the parietal defect was
laparoscopically sutured. To note, the peritoneal hernia sac was abandoned. Postoperative course
was uneventful. A review of the literature data was also performed. CONCLUSION: Minimally
invasive surgery is feasible, safe and tends to become “gold standard” therapeutic approach for
the treatment of Morgagni hernia.
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INTRODUCERE
Hernia Morgagni se dezvoltă în urma
unui defect diafragmatic retrosternal
congenital, fiind o formă rară de hernie
diafragmatică (2-3% din cazuri) [1,2]. În
general această patologie este diagnosticată
la copii, iar la adulţi frecvent este
descoperită în urgenţă ca urmare a
ştrangulării organului herniat sau în cursul
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unor intervenţii chirurgicale pentru alte
patologii [3].
Simptomatologia este nespecifică,
diagnosticul fiind sugerat de radiografia
toracică postero-anterioară şi de profil şi
confirmată de computer tomografie.
Tratamentul consta în închiderea
defectului cu sau fără utilizarea unei proteze
pe cale abdominală sau toracică. În ultimul
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timp sunt citate tot mai frecvent rezolvări
prin abord minim invaziv.

Fig. 1 Ecografie abdominală: formaţiune paracardiacă
dreaptă hiperecogenă, neomogenă cu dimensiuni de
123 x 93 x 113 mm.

Fig. 2 Radiografie toracică: opacitate de intensitate
supracostală de 11 x 8 cm, care pe radiografia de
profil se proiectează anterior de cord.

Fig. 3 Computer tomografie (secţiune coronală şi
sagitală): formaţiune de 95 x 130 x 80 mm, precis
delimitată, cu structură omogenă, cu densităţi
negative (ţesut adipos), localizată anterior în
mediastinul inferior şi mijlociu

PREZENTARE DE CAZ
Pacienta T. M. în vârstă de 49 ani s-a
prezentat cu dureri postprandiale în etajul
abdominal superior, flatulenţă şi greaţă,
simptomatologie cu debut insidios în urmă
cu câteva luni. Ecografia a evidenţiat o
formaţiune
paracardiacă
dreaptă
hiperecogenă, neomogenă cu dimensiuni de
123 x 93 x 113 mm (Fig. 1). Pe radiografia
toracică acestei formaţiuni îi corespunde în
sinusul cardiofrenic drept o opacitate de
intensitate supracostală de 11 x 8 cm, pe
radiografia de profil proiecţia fiind
anterioară de cord (Fig. 2). Examenul
computer-tomografic (CT) a descris
hernierea grăsimii peritoneale prin hiatusul
Morgagni, determinând o formaţiune de
95 x 130 x 80 mm, precis delimitată, cu
structură omogenă, cu densităţi negative
(ţesut adipos), localizată anterior, în
mediastinul inferior şi mijlociu (Fig. 3).
Tranzitul baritat eso-gastro-duodenal
cu a evidenţiat un stomac normokinetic,
normoton, mucoasă normală iar în
Trendelenburg un important reflux gastroesofagian. Restul analizelor paraclinice au
fost în limite normale.
S-a practicat laparoscopie exploratorie
utilizând un laparoscop de 30º introdus
printr-un trocar de 10 mm supraombilical. Sa evidenţiat defectul parietal în care se afla
marele epiploon (Fig. 4). S-au introdus alte
două
trocare
de
5
mm
(linia
medioclaviculară dreaptă şi subcostal stâng
la 3 cm de linia mediană) prin care s-au
introdus pensele de lucru. La o simplă
tracţiune marele epiploon s-a redus în
cavitatea peritoneală, evidenţiind orificiul
herniar de aproximativ 4 cm localizat la
stânga ligamentului falciform (Fig. 5), cu un
sac herniar de 5 cm prin transparenţa căruia
se observa pleura şi plămânul (Fig. 6). Au
fost atent explorate restul organelor
peritoneale fără a se evidenţia alte leziuni.
Pentru o mai bună mobilizare a
diafragmului s-a secţionat ligamentul
falciform care a permis ulterior apropierea
marginilor defectului, motiv pentru care s-a
recurs la sutură cu fire separate pentru
închiderea orificiului (Fig. 7).
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Evoluţia a fost favorabilă, cu reluarea
alimentaţiei în prima zi postoperator şi
remiterea completă a simptomatologiei.
Pacienta a fost externată în a treia zi
postoperator după efectuarea unei radiografii
toracice de control care a constatat dispariţia
opacităţii paracardiace drepte.
DISCUŢII
Hernia Morgagni, care a fost descrisă
pentru prima dată în 1679, face parte din
herniile diafragmatice (Tabel I). Se produce
prin defectul rezultat la nivelul diafragmului
anterior, între septul transvers şi inserţia
costală a acestuia.

Cel mai frecvent hernia se localizează
la dreapta sternului şi mai rar poate fi
bilaterală. Defectul diafragmatic este de mici
dimensiuni şi are forma unei fante
transversale.
Etiologia acesteia nu este cunoscută
dar frecvenţa mai mare în rândul pacienţilor
cu sindrom Down care asociază şi alte
malformaţii cardiace, sugerează o posibilă
transmitere ereditară a afecţiunii [3,4]. De
asemenea, în literatură sunt citate cazuri de
hernie apărută în urma unor traumatisme [5].
Diagnosticul acestei patologii este
tardiv deoarece cele mai multe nu se
manifestă clinic [6].

Fig. 4 Laparoscopia exploratorie: hernia
Morgagni conţinând mare epiploon

Fig. 6 Aspect intraoperator: defectul parietal

Fig. 5 Aspect intraoperator: reducerea marelui
epiploon herniat

Fig. 7 Repararea defectului prin sutură cu fire
separate
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Simptomatologia este nespecifică,
implicând cel mai frecvent durere în etajul
abdominal superior, flatulenţa şi tulburări
respiratorii.
În urgenţă tabloul clinic sugerează un
sindrom ocluziv (organul herniat fiind de
obicei colonul transvers) sau peritonic (prin
perforaţia acestuia în urma necrozei sau
încarcerarea marelui epiploon cu apariţia
fenomenelor ischemice) [7]. De asemenea,
etiologia poate fi evidenţiată intraoperator cu
ocazia unei intervenţii elective sau în
urgenţă [6,8]. Diagnosticul este dificil şi
poate duce la erori terapeutice şi complicaţii
severe.

diferenţial cu alte tumori mediastinale
anterioare computer tomografia este foarte
utilă [26,27]. Astfel, în cazul prezentat,
marele epiploon herniat apărea pe
radiografia de torace ca o masă solidă
paracardiacă iar examenul CT a permis
diagnosticul diferenţial cu alte tumori solide
mediastinale, atelectazie pulmonară sau chist
pericardicv [28]. Deşi diagnosticul imagistic
este suficient pentru stabilirea diagnosticului
uneori pacienţii sunt supuşi unor teste
exhaustive fără rezultate concludente; de
aceea laparoscopia este o metodă diagnostică
valoroasă care permite în acelaşi timp şi
soluţionarea terapeutică a herniei [29].

Tabel I Date de istoric privind herniile diafragmatice

Tabel II Incidenţa herniei Morgagni în literatură

1679

Riverius Lazarus

1701

Charles Holt

1761

GB Morgagni
VA Bochdalek

1848

R Laennec

1888

Nauman

1889

J O'Dnyer

1929

J O'Dnyer

descrierea herniei la
necropsia unui tânăr
prima clasificare clinică
la copii
descrie hernia
anterioară
descrie hernia laterală
descrie cauzele,
ascultaţia şi tehnici
chirurgicale
abordul chirurgical
bicavitar
prima reparare la copil
primul succes
chirurgical

În ultimul timp frecvenţa afecţiunii a
crescut, fapt ce poate fi explicat prin
dezvoltarea
tehnicilor
imagistice
de
diagnostic, dar cu toate acestea incidenţa
reală a herniei Morgagni pare să fie mai
ridicată decât cea prevăzută în literatură
(Tabel II) [6,9-25].
Radiografia toracică postero-anterioară
şi de profil evidenţiază prezenţa unei
formaţiuni mediastinale de dimensiuni şi
structură variabile în funcţie de conţinut,
care, în general, este reprezentat de marele
epiploon. În herniile de volum mai mare
poate fi interesat colonul transvers, ficatul,
stomacul sau intestinul subţire. Clisma
baritată sau pasajul baritat eso-gastroduodenal pot evidenţia hernierea unui
segment de tub digestiv. Pentru diagnosticul

An

Autori

n

Ackroyd, Watson [10]

1

Agrinasi et al [11]

1

Ipek et al [12]

3

White et al [13]

1

Higashiyama Koichi et al [14]

1

Suat Eren et al [15]

1

A Cockmez et al[16]

1

Ibrahim Can Kurkcuoglu et al [17]

3

Chang TH [18]

2

L Oktay Erdem et al [19]

1

E Durak [20]

5

Frederick B. Rogers [21]

1

Y Iso [22]

1

2007

Michael D Kelly [23]

3

2008

P K Pallati [24]

1

2009

Chinnusamy Palanivelu [25]

3

2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006

Unii autori recomandă tratament
chirurgical chiar în lipsa simptomatologiei
datorită riscului mare de complicaţii [30].
Alţii consideră necesară intervenţia
chirurgicală în cazurile asimptomatice doar
atunci când este herniat un segment de tub
digestiv sau când simptomele sunt
persistente [2]. Tratamentul clasic constă în
abord abdomial sau toracic cu sutura
marginii diafragmului la fascia endotoracică
retrosternală sau retrocostală sau la teaca
drepţilor abdominală. Abordul abdominal
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este mai facil atunci când diagnosticul este
sigur întrucât permite reducerea conţinutului
şi tratarea defectului cu sau fără rezecţia
sacului de hernie [30].
Rezultate favorabile sunt citate în
literatură şi prin abord transtoracic dar sunt
consemnate şi cazuri în care au fost necesare
reintervenţii
transabdominale
datorită
leziunilor organelor intraperitoneale [31].
Prima intervenţie laparoscopică a fost
raportată în 1992 de Kuster şi colab. [32].
Defectul fiind anterior este recomandat
a se utiliza telescopul cu vedere laterală care
oferă un unghi optic mai bun şi aşezarea
pacientului pe masa operatorie în poziţie
franceză cu monitorul la dreapta acestuia
obţinând astfel un confort sporit pentru
echipa operatorie.
Laparoscopia permite o evaluare foarte
clară a defectului, permiţând refacerea
peretelui prin sutură sau utilizarea unei
proteze. Dacă defectul este de dimensiuni
mici se poate practica o simplă sutură
[33,34] iar pentru defecte mari utilizarea
unei plase este indicată pentru a preveni o
tensiune crescută în sutură şi o mai bună
rezistenţă peretelui. În general, în abordul
minim invaziv, sacul de hernie nu este
excizat, dar este recomandat ca peritoneul să
fie incizat pentru a permite o fixare mai bună
a plasei la muşchi şi aponevroză [10,35].
Excizia sacului poate determina apariţia
pneumomediastinului şi a complicaţiilor
circulatorii şi respiratorii. De asemenea,
evaluare CT a unor pacienţi la un an după
intervenţie nu a mai evidenţiat sacul de
hernie care s-a resorbit [36]. Alţi autori
susţin necesitatea exciziei acestuia întrucât
menţinerea sa poate duce la recidive sau
apariţia unor formaţiuni chistice [37].
CONCLUZII
Hernia Morgagni este o patologie rară.
Cel mai frecvent este asimptomatică dar în
cazurile complicate este o cauză de abdomen
acut chirurgical de aceea trebuie avută în
vedere de clinicieni. Diagnosticul paraclinic
se bazează pe metodele imagistice
(radiografia toracică, explorarea tubului
digestiv cu substanţă de contrast, CT).

Tratamentul chirurgical este indicat
chiar şi pentru cazurile asimptomatice
datorită complicaţiilor grave spre care poate
evolua. Abordul laparoscopic este ideal,
permiţând unei echipe chirurgicale bine
antrenate
soluţionarea
defectului
şi
menţinerea numeroaselor avantaje ale
abordului minim invaziv pentru pacient.
Reducerea viscerelor în abdomen este facilă,
sacul herniar în general nu este excizat iar
defectul va fi reparat în funcţie de
dimensiuni prin sutură sau utilizarea unei
proteze.
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