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Η αποκατάσταση των μετεγχειρητικών κηλών αποτελεί καθημερινή πρακτική στην γενική χειρουργική. Το
μέγεθος του κοιλιακού χάσματος καθορίζει και τον τρόπο σύγκλεισής του. Για χάσματα μεγαλύτερα των 4 cm
μέχρι τώρα προτιμάτο η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (πλέγματος) προπεριτοναϊκά. Στην κλινική μας, από το
2007 έως σήμερα εφαρμόζεται η αποκατάσταση μετεγχειρητικών κηλών με ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση
πλέγματος. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας σε 71 ασθενείς στους οποίους τοποθετήθηκε πλέγμα
ενδοπεριτοναϊκά. Πρόκειται για μια μέθοδο απόλυτα ασφαλή με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και η
συνεχής χρήση τέτοιων πλεγμάτων οδηγεί σε ελαχιστοποίηση των επιπλοκών και ταχύτερη ανάρρωση των
ασθενών.
Λέξεις ευρετηριασμού: μετεγχειρητικές κήλες, ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση πλέγματος, επιπλοκές
ασθενείς, 38 άνδρες και 33 γυναίκες από 25-78
ετών, με μέσο όρο ηλικίας 53,4 ετών (γράφημα 1).
Οι ΜΤΧ κήλες αφορούσαν τις κάτωθι τομές: Kocher
(6), μέση υπερ- ή υπο-ομφάλια τομή (49) (69%),
Mc Burney (3), κάτω γωνία στερνοτομής (1),
Pfannenstiel (9), παραστομιακή (2), νεφρεκτομής
(1) (γράφημα 2). Πέντε ασθενείς (7%)
χειρουργήθηκαν επειγόντως με περιεσφιγμένη ή
μη ανατασσομένη ΜΤΧ κοιλιοκήλη. Σαραντατρείς
ασθενείς (61%) έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη
και δύο από πυλαία υπέρταση με ασκίτη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι μετεγχειρητικές (ΜΤΧ) κήλες εμφανίζονται σε
οποιοδήποτε ευένδοτο σημείο του κοιλιακού
τοιχώματος σαν αποτέλεσμα τομής προηγηθείσας
επέμβασης. Οι ασθενείς με κοιλιοκήλη με έλλειμμα
μεγαλύτερο του 1-2cm πρέπει να υποβληθούν σε
προγραμματισμένη
επέμβαση,
καθώς
η
συντηρητική αντιμετώπιση ακολουθείται σχεδόν
πάντα από σταδιακή διάταση του κηλικού στομίου
με το χρόνο. Το γεγονός αυτό όχι μόνο καθιστά την
πλαστική αποκατάσταση δυσκολότερη, αλλά
υπάρχει και σημαντικό ποσοστό περίσφιξης,
αναλόγως της εντοπίσεως.
Ιδιαίτερα σημαντική η βαθιά κατανόηση των
παραγόντων που οδηγούν σε κήλη διαμέσου μιας
τομής. Οι ίδιοι παράγοντες συμβάλλουν στην
πρόκληση υποτροπής μετά από πλαστική. Η
αιτιοπαθογένεια είναι ποικίλη και αφορά τόσο τη
χειρουργική επέμβαση όσο και τα συνοδά
νοσήματα του ασθενή (πίνακας 1).
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5.
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6.
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ασκίτης
χρόνια λήψη κορτικοειδών

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Στην κλινική μας, την τελευταία διετία, οι
μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες, με κηλικό χάσμα
μεγαλύτερο των 4 cm, αποκαθίστανται με
τοποθέτηση ενδοπεριτοναϊκού πλέγματος και όχι
προπεριτοναϊκού, όπως συνηθίζεται.
Από το 2007 έως σήμερα, χειρουργήθηκαν 71
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Η επέμβαση περιελάμβανε τομή επί της παλαιάς,
παρασκευή του χάσματος και του κηλικού σάκκου,
ανάταξη του περιεχομένου και συμφυσιόλυση
τουλάχιστον σε ακτίνα 5-10 cm γύρω από το
χάσμα, ανάλογα με την εντόπιση αυτού
(φωτογραφία 1).

Φωτογραφία 1
Είναι απαραίτητη η επέκταση της παρασκευής
πέραν από την περίμετρο του κηλικού στομίου,
προς όλες τις κατευθύνσεις και η επαρκής
αποκάλυψη του φυσιολογικού μυοαπονευρωτικού
πετάλου του κοιλιακού τοιχώματος, καθώς η
χρησιμοποίηση του ουλώδους ιστού για την
συγκράτηση των ραφών, αν δεν γίνει ευρεία
παρασκευή, οδηγεί σε υψηλό ποσοστό υποτροπής.
Χρησιμοποιήθηκε το πλέγμα Composix Kugel
(Bard) σε διάφορες διαστάσεις (φωτογραφία 2,3),
το οποίο είναι διπλής όψεως με τη μια πλευρά να
αποτελείται από μονόκλωνο πλέγμα από
πολυπροπυλένιο και την άλλη από διατεταμένο
πλέγμα
από
πολυτετραφλουοροαιθυλένιο
(ePTFE).

Φωτογραφία 3
Η καθήλωση γινόταν με ειδική συσκευή
καθήλωσης πλέγματος μίας ή πολλαπλών
χρήσεων με μεταλλικά ή απορροφήσιμα clips
(φωτογραφία 4,5). Σε 24 ασθενείς (34%) ετέθη
παροχέτευση κενού δι’ αντιστομίου.

Φωτογραφία 4
Φωτογραφία 2
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η μετεγχειρητική ανάρρωση των ασθενών ήταν
ταχεία με μέσο όρο νοσηλείας τις 2 ημέρες. Οι
επιπλοκές ήταν ελάχιστες και αφορούσαν δυο
ασθενείς που εμφάνισαν μετεγχειρητικό ειλεό, ο
οποίος αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Σε δυο
ασθενείς διεπιστώθη αναδίπλωση του πλέγματος
και μη σωστή έκπτυξή του. Και οι δυο
υπεβλήθησαν σε επανεπέμβαση και τοποθέτηση
νέου πλέγματος σε δεύτερο χρόνο. Μία ασθενής,
60 ετών, παχύσαρκη με σακχαρώδη διαβήτη,
επέστρεψε μετά από 2μήνου με διαπύηση
τραύματος.
Αφού
αντιμετωπίστηκε
αρχικά
συντηρητικά, μετά από 8 μήνες απέρριψε το
πλέγμα και υπεβλήθη σε αφαίρεση αυτού και
πρωτογενή σύγκλειση του τραύματος.

Φωτογραφία 5
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Η αποκατάσταση των ΜΤΧ κηλών με
ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση πλέγματος φαίνεται
να είναι η καταλληλότερη επιλογή όταν το χάσμα
της κήλης είναι μεγάλο και η αποκατάσταση δε
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τάση. Ο μεγάλος
αριθμός των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική μας επέφερε σημαντική
χειρουργική εμπειρία. Οι επιπλοκές αφορούν μικρό
ποσοστό ασθενών και συνήθως οφείλονται σε
συνυπάρχοντα
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ή
διεγχειρητικές
επιπλοκές.
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ABSTRACT
Repair of postoperative hernias with intraperitoneal patch
A. Oeconomopoulou, P. Stathakis, Ch. Liakos, A. Vitsas, Th. Tsavolakis, A. Larentzaki, P. Sfikakis, S.
Kontostolis, Ph. Georgiadis
Postoperative hernias are a problem in surgical practice. In our department we perform the repair of this kind of
hernias using intraperitoneal patch since 2007. The technical aspects and the rationale for this approach are
described. Τhe amount of the operations done successfully approves that is a safe and effective technique.
The advantages of this procedure are its simplicity and rapidity of execution, a reduced incidence of
complications and good tolerance in terms of patient pain and comfort.
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