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LAPAROSCOPIC APPROACH FOR INCISIONAL HERNIAS; INITIAL EXPERIENCE
(Abstract): Laparoscopic repair of incisional hernias is associated with low rate of postoperative
pain and morbidity. However the choices of the mesh and fixation methods are crucial issues in
preventing complications and recurrence. We present herein the initial experience using
lightweight polypropylene mesh (DynaMesh® Intra Peritoneal Onlay Mesh). MATERIAL AND
METHODS: We selected nine patients with parietal defect lesser then 5 cm in diameter and
without major comorbidities (ASA I and II). The procedure was performed using three or four
trocars inserted in the lateral left quadrant of the abdomen. Adhesiolysis and hernia sac resection
was performed in every patient. The mesh was placed in usual manner and stapled using non
absorbable tacks. RESULTS: The men to women ratio was 1 to 8. The median age was 53 years
old (range 45-58). The parietal defect has a median diameter of 3 cm (range 2-5). The mesh
dimensions were 10 x 15 cm and 15 x 20 cm respectively. The choice of mesh size was tailored to
allow a parietal defect overlap of minimum 5 cm. The operative time ranged 60 to 90 minutes
(median 65 minutes). No postoperative morbidity was noted. The median hospital stay was 3 days
(range 3-4). CONCLUSIONS: The laparosopic repair of incisional hernias is a feasible and safe
technique. The case selection is normal during the learning curve and allows the best results in
term of intraoperative accidents and postoperative morbidity.
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INTRODUCERE
Eventraţiile postoperatorii reprezintă
una dintre complicaţiile cele mai frecvente
ale laparotomiilor abdominale (circa 15%),
dar în cazul infectării plăgii chirurgicale,
procentul ajunge la 25% [1].
Chirurgia laparoscopică a eventraţiilor
postoperatorii şi-a demonstrat avantajele prin
scăderea duratei de spitalizare, a durerii
postoperatorii,
precum
şi
prin
lipsa
complicaţiilor septice [2].
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Cura laparoscopică se bazează pe
principiul tehnicii „tension-free”, descrise de
Stoppa şi Rives în 1995 [1].
Lucrarea de faţă îşi propune să
analizeze primele cazuri de eventraţii
postoperatorii operate laparoscopic.
MATERIAL ŞI METODĂ
Pacienţii incluşi în studiu, au fost
operaţi între anii 2005 şi 2012, fiind
selecţionaţi în funcţie de localizarea şi
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mărimea defectului parietal (până la 5 cm),
după vârstă (maxim 60 ani) şi comorbidităţi
(diabet zaharat tip 2 compensat), obezitate
(grad 1-2), hipertensiune arterială stadiul 2.
Afecţiunile asociate au fost corect
evaluate şi tratate preoperator, iar după
reechilibrarea optimă, pacientul a fost supus
intervenţiei chirurgicale.

Fig. 1 Amplasarea trocarelor

Fig. 2 Adezioliza laparoscopică

Ca material protetic s-a folosit plasa cu
dublă faţă DynaMesh® IPOM (Intra
Peritoneal Onlay Mesh). Proteza este
confecţionată din fibre monofilament de
polipropilenă (faţa parietală, în contact cu
peretele abdominal) şi polivinilid fluorid
(faţa viscerală, în contact cu ansele
intestinale). Caracteristicile tehnice ale
acestei proteze sunt [2]: greutatea relativă de
60 g/m2, grosimea filamentului este de 0,7
mm, dimensiunea ochiurilor reţelei este de

80% >1 mm, porozitatea efectivă este de
41%, suprafaţa efectivă de 1,71 m2/m2,
stabilitatea maximă 62 N/cm, elasticitate la
32 N/cm de 28%, forţa maximă rezistentă
sutura 36 N. Implantul trebuie să depăşească
cu cel puţin 5 cm marginile defectului pe
toate laturile [1].
Tehnica chirurgicală
După realizarea pneumoperitoneului,
la presiunea de 12 mmHg au fost plasate
trocarele pe linia axilară anterioară stângă;
trocarul optic (cu diametrul de 10 mm) a fost
introdus în dreptul ombilicului, iar cele de
lucru de o parte şi de alta a acestuia,
respectiv unul sub rebordul costal stâng (cu
diametrul de 10-12 mm) iar celălalt deasupra
spinei iliace antero-superioare stângi (cu
diametrul de 5 mm), respectând triangulaţia
(Fig. 1). Uneori, pentru aplicatorul de tackuri de titan, am introdus şi un trocar contralateral de 5 mm pe linia axilară anterioară
dreaptă pentru a facilita fixarea marginii
stângi a protezei.
După explorarea laparoscopică s-a
realizat adezioliza (mezouri, epiplooane,
anse intestinale), cu grijă de a nu produce
leziuni viscerale (Fig. 2).
Etapele următoare sunt reprezentate de
rezecţia sacului de eventraţie şi extragerea
lui printr-un trocar de 10 mm, măsurarea
defectului parietal şi alegerea protezei cu
dimensiunile corespunzătoare astfel încât să
depăşească cu 5 cm defectul parietal pe toate
direcţiile.
Proteza a fost introdusă rulată prin
trocarul de 10 mm şi a fost poziţionată cu
firul marcator spre peretele abdominal şi
cranial. Cu ajutorul unui ac Reverdin am
exteriorizat transparietal extremităţile firului
şi le-am înnodat subcutan, după care am
verificat din nou poziţionarea protezei astfel
încât să acopere defectul parietal.
S-a realizat apoi fixarea plasei cu
ajutorul unui aplicator de tack-uri;
helicoidale neresorbabile din aliaj nicheltitan, cu diametrul de 4 mm. Pentru aplicarea
acestora, s-a cerut anestezistului o relaxare
musculară cât mai bună, s-a redus presiunea
pneumoperitoneului la 8-10 mm Hg [3] şi s-
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a exercitat o contra presiune externă cu mâna
stângă pe abdomen; tack-urile au fost plasate
la distanţă de cel puţin 1-2 cm între ele şi 1,5
cm de marginea plasei [1-3].
REZULTATE
Pe baza criteriilor de includere
prezentate au fost selectate 9 cazuri.
Mediana vârstei a fost de 53 ani cu extreme
între 45 şi respectiv 58 de ani. Raportul
bărbaţi / femei
a
fost
de
1 / 8.
Caracteristicele demografice sunt prezentate
în Tabelul I.
Toţi pacienţii au fost operaţi electiv,
comorbidităţile fiind echilibrate preoperator
(ASA I şi II).
Defectul parietal a avut un diametru
median de 3 cm (extreme: 2 - 5 cm) (Tabelul
I). Majoritatea cazurilor (66,66%; n=6) au
fost
reprezentate
de
eventraţii
periombilicale, secundare plăgilor de trocar
post-colecistectomie
laparoscopică;
diametrul acestora a fost de până la 2,5 cm.
În 33,33% din cazuri (n=2) au fost eventraţii
post-apendicectomie, diametrul defectului
parietal fiind de până la 4 cm. Într-un singur

caz (11,11%) a fost notată o hernie
ombilicală, cu diametrul de 5.
La 55,55% din cazuri (n=5) au fost
folosite proteze de 15 x 20 cm iar în restul
de 44,44% (n=4), de 10 x 15 cm.
Durata mediană a intervenţiilor a fost
65 min (extreme: 60 - 90 min).
Nu au fost notate incidente sau
accidente intraoperatorii şi nici complicaţii
postoperatorii.
Toţi pacienţii au purtat centură
abdominală de contenţie, începând din prima
zi postoperator, timp de trei luni.
Durerile postoperatorii au fost minime
şi au necesitat cantităţi mici de antalgice,
(Paracetamol 1000 mg x 2/zi, în ziua
operaţiei şi în prima zi post operator).
Durata mediană de spitalizare a fost de
3 zile (extreme: 2 - 4 zile). Nu am înregistrat
infecţii postoperatorii. Pacienţii au fost
chemaţi la control la 10 zile postoperator, la
1 lună, şase luni şi un an.
Nu au fost constatate dureri
postoperatorii persistente, tulburări de tranzit
sau recidivă herniară.

Tabelul I Datele demografice, intra- şi post-operatorii
Nr. crt.

vârsta

sex

ASA

comorbiditate

Localizare defect

Ø defect

Ø proteză

δOp

δH

1

54

F

I

-

PO

2,5

10x15

80

3

2

46

F

II

obezitate

PO

3

15x20

90

3

3

47

F

II

HTA

PO

2

10x15

70

2

4

60

F

II

HTA; DZ tip II

PO

3

15x20

90

4

5

59

F

II

obezitate; HTA

PO

2,5

10x15

75

4

6

45

F

I

-

PO

2,5

10x15

60

2

7

46

F

I

-

FID

4

15x20

75

2

8

58

F

I

-

FID

3,5

15x20

60

2e

9

53

M

II

obezitate;HTA

PO

5

15x20

80

4

Ø defect: diametrul defectului parietal (cm); Ø proteză: dimensiunea protezei (cm); δOp: durata operaţiei
(minute); δH: durata spitalizării (zile); PO: peri-ombilical; FID: fosa iliacă dreaptă

DISCUŢII
Tratamentul
laparoscopic
eventraţiilor postoperatorii câştigă din ce
ce mai mulţi adepţi, aceasta cu cât
arsenalul terapeutic chirurgical sunt puse

al
în
în
la

dispoziţia chirurgilor plase speciale pentru
montaj intraperitoneal cu „greutate redusă”.
Acestea se integrează rapid în structura
peretelui abdominal, iar adeziunea la ansele
intestinale este minimă [3].
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Tehnica laparoscopică este o metodă
„tension-free”, care conferă multiple
avantaje, precum: este sigură şi eficientă [1]
rata recidivelor este foarte scăzută [3],
absenţa infecţiei protezei sau a plăgii, durere
postoperatorie de mică intensitate şi durată,
absenţa durerii cronice, incizii parietale de
mici dimensiuni [1]. Protezele de
polipropilenă,
cu
greutate
mică,
macroporoase se integrează perfect in
straturile peretelui abdominal, urmând
biomecanica musculară, au elasticitate,
rezistenţă la tracţiune, presiune şi
deformarile peretelui abdominal pe o
perioadă lungă de timp. Se pot fixa cu tackuri neresorbabile de titan sau resorbabile [13]. Foarte important s-a dovedit a fi alegerea
dimensiunilor protezei care trebuie să
depăşească marginile defectului parietal cu
cinci centimetri în toate direcţiile [3]. La
aceasta se adaugă fixarea corectă, cu fire
neresorbabile sau şi cu tack-uri, măsuri care
împiedică deplasarea plasei şi totodată
recidiva.
Selecţia pacienţilor a ţinut cont de
experienţa modestă care nu ne permitea
abordarea unor hernii de dimensiuni mai
mari sau a unor pacienţi cu morbidităţi în
stare decompensată. Adezioliza şi disecţia
sacului herniar s-a realizat cu deosebită grijă
pentru a evita leziunile viscerale. S-a
preferat rezecţia sacului de hernie pentru a
scădea riscul dezvoltării seroamelor
postoperatorii şi a infecţiilor materialului
protetic [4-6]. Pentru a diminua rata
recidivelor au fost folosite proteze care să
depăşească cu cel puţin 5 cm limitele
defectului parietal; astfel dimensiunea
minimă a protezei a fost 10 x 15 cm [3-9].
Stabilitatea fixării parietale a protezei a fost
asigurată de tack-urile non absorbabile
dispuse în „dublă coroană” [3] dar şi de firul
transparietal de poziţionare; aparent o astfel
de fixare este asociată cu cele mai bune
rezultate pe termen lung, din punct de vedere
al recidivelor deşi poate fi asociată cu dureri
mai importante în perioada postoperatorie
imediată [6-9].

CONCLUZII
Cura
chirurgicală
pe
cale
laparoscopică a eventraţiilor postoperatorii
se dovedeşte o metodă fesabilă şi sigură.
Selecţia cazurilor, atitudine normală pe
panta ascendentă a curbei de învăţare,
permite realizarea tehnicii fără accidente şi
incidente intraoperatorii şi fără morbiditate
postoperatorie.
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