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Rezumat: Chirurgia laparoscopică reprezintă astăzi un important domeniu al intervenţiilor 
chirurgicale, fiind utilizată atât în chirurgia adultului, cât şi în chirurgia copilului. Rata de apariţie a 
eventraţiilor postoperatorii după chirurgia laparoscopică este incomparabil mai mică decât cea 
înregistrată în chirurgia deschisă, iar refacerea laparoscopică a defectelor parietale a devenit astăzi 
comparabilă ca rezultate cu cea din chirurgia convenţională. Lucrarea de faţă se doreşte o analiză a 
acestui tip de chirurgie în contextul chirurgiei laparoscopice la adult şi copil. 
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Abstract: Laparoscopic surgery represents, today, an important field in surgical interventions being 
useful in adults as much as in paediatric surgery. Occurrence rate of eventrations after laparoscopic 
surgery is incomparably lower than in open surgery and laparoscopic parietal defects recovery has now 
become comparable with the results of the conventional surgery. This study aims at analyzing this type 
of surgery in the context of laparoscopic surgery in adults and children. 
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 Chirurgia laparoscopică a reprezentat un semnificativ 

progres în ceea ce priveşte dimensiunile plăgii parietale 
abdominale şi ca atare incidenţa defectelor parietale abdominale 
după acest tip de chirurgie se cifrează la procente care variază de 
la 0,1% la 3,6%, funcţie de diferiţi autori (1, 2). 

Cu toate acestea, o serie de studii ridică problema unui 
diagnostic de eventraţie post-laparoscopie doar în momentul 
apariţiei unor complicaţii secundare, obişnuit încarcerare sau 
strangulare. 

De regulă, defectul parietal apare la nivelul trocarelor 
mari, de 10 mm sau mai mult şi în special la nivelul ombilicului, 
dar acest tip de complicaţie postoperatorie poate apărea şi la 
nivelul leziunilor produse de trocarele de 5 mm. 

Analiza literaturii de specialitate 
În determinismul defectelor parietale abdominale 

postlaparoscopie au fost evidenţiaţi şi factori precum: 
dimensiunile plăgii, sexul masculin, infecţia de plagă 
postoperator, defecte ombilicale preexistente, infecţii respiratorii 
postoperator sau boli generale asociate precum diabetul zaharat 
sau tulburări în vindecarea tisulară. 

Cu toate acestea, se consideră că cel mai important 
factor implicat în dezvoltarea leziunii parietale rămâne sutura 
inadecvată a fasciei abdominale la locul defectului indus de 
trocar şi în acest sens riscul este direct proporţional cu mărimea 
trocarului (3).  

Acest considerent nu înlătură însă posibilitatea ca 
eventraţiile să apară şi la nivelul leziunilor parietale induse de 
trocarul de 5 mm, fiind asociate în principal cu manipularea 
extensivă a sistemului de succţiune-irigaţie în chirurgia 
laparoscopică avansată. De aceea este recomandată sutura 
peritoneului şi a fasciei abdominale şi pentru trocarele mici în 
acest tip de chirurgie (1). 

În cazul defectelor de vindecare tisulară, se citează 
apariţia unor eventraţii postoperatorii şi la nivelul leziunilor 
induse de trocarele de 3 mm (4). 

Hernia care se dezvoltă la locul trocarelor apare în 3 

moduri sau 3 tipuri, după cum urmează. Tipul precoce, care 
apare imediat după intervenţie, cu ocluzie intestinală (hernia 
Richter) este cel mai frecvent. Tipul tardiv, apare la câteva luni 
după operaţie, fiind obiectivat de apariţia defectului parietal, dar 
fără protruzie viscerală. Tipul special, care apare definit de 
sacul locuit de intestin şi epiplon, se dezvoltă de regulă la 
nivelul locurilor de pătrundere a trocarelor de 10 mm sau mai 
mult (5). 

În chirurgia pediatrică, riscul herniei Richter apare real 
şi la nivelul trocarelor de 5 mm, explicaţia fiind dată de 
diametrul mic al intestinului, care se poate încarcera la nivelul 
unui defect parietal minim, a cărui închidere la nivelul fasciei 
apare ca dificilă dat fiind spaţiul mic de expunere. Ca atare, în 
cazul copiilor, închiderea defectului indus de trocarul de 5 mm 
apare ca obligatorie (6). 

Progresele constante din chirurgia laparoscopică au 
făcut ca aceasta să se aplice unei game crescânde de intervenţii 
adresate patologiei maligne sau benigne. Ca atare, în 1993, 
LeBlanc şi Booth publicau prima serie de refacere parietală 
utilizând plase prostetice, fără închiderea fasciei la nivelul 
defectului parietal. 

Cu toate că nici în prezent nu există o tehnică 
standardizată, chirurgia laparocopică a eventraţiilor reprezintă o 
alternativă clară la chirurgia deschisă, fiind adoptată din ce în ce 
mai mult de diferitele servicii cu experienţă (7). 

În chirurgia eventraţiilor postoperatorii, chirurgia 
minim invazivă, care presupune montarea obligatorie de 
material prostetic, a beneficiat de numeroase referinţe care 
prezentau rezultatele superioare ale utilizării plaselor de 
substituţie versus utilizarea suturii primare.  

Refacerea defectului parietal abdominal cu plasă de 
substituţie montată pe cale laparoscopică apare astăzi ca un 
posibil procedeu ideal, în special odată cu introducerea 
biomaterialelor prostetice. Aceasta cu atât mai mult cu cât 
inciziile utilizate în chirurgia laparoscopică nu se suprapun cu 
cele preexistente, fiind evitate astfel plăgile infectate 
(granuloamele de fir). 
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În ceea ce priveşte aplicarea trocarelor specifice 
laparoscopiei, aderenţele viscerale şi în particular cele 
intestinale la peretele abdominal fac necesară explorarea 
ecografică preoperatorie, de cele mai multe ori fiind preferată 
aplicarea primului trocar printr-o miniincizie specifică chirurgiei 
laparoscopice deschise. Acesta se plasează de regulă lateral de 
sacul de eventraţie, acolo unde aderenţele intestinale la peretele 
abdominal apar ca mai puţin probabile. Celelalte trocare se vor 
introduce la vedere, iar liza aderenţelor intraabdominale cu 
eliberarea conţinutului visceral al sacului reprezintă următorul 
timp operator.  

Al treilea timp operator important al intervenţiei îl 
reprezintă aprecierea (măsurarea) intraoperatorie a defectului 
parietal, pentru aplicarea unei plase prostetice de dimensiuni 
corespunzătoare. 

Odată sacul peritoneal eliberat de conţinutul său şi 
defectul intraparietal măsurat, se introduce plasa de substituţie 
parietală, recomandat a depăşi marginile aponevrotice ale 
defectului parietal cu cel puţin 3-4 cm (8, 9). 

Fixarea plasei de substituţie la peretele abdominal se 
realizează iniţial cu câteva fire neresorbabile plasate 
transabdominal, aceasta contribuind la securizarea poziţiei sale 
până la completa incorporare tisulară, care se produce într-o 
perioadă de 3-4 săptămâni (10). Acest abord elimină în chirurgia 
laparoscopică disecţia masivă la nivel parietal necesară în cazul 
chirurgiei deschise, iar plăgile chirurgicale mai mici sunt însoţite 
de o reducere a durerilor postoperator, cu mai puţine complicaţii 
la acest nivel. 

Ca şi complicaţii postoperatorii în chirurgia minim 
invazivă a eventraţiilor, cel mai frecvent sunt descrise seroamele 
de plagă, cu o incidenţă de aproximativ 2% (11). 

Apariţia seromului de plagă nu trebuie considerată, în 
opinia unor autori, ca şi o complicaţie decât în condiţiile în care 
acesta este simptomatic sau nu se resoarbe pe o perioadă de 4-6 
săptămâni de la intervenţie (McGreevy). 

Mai mult, evacuarea prin puncţie a acestora apare 
contraindicată, fiind asociată cu risc de infecţie şi întârziere în 
vindecarea parietală. 

În ceea ce priveşte infecţia de plagă în chirurgia minim 
invazivă a eventraţiilor, aceasta este citată foarte rar şi doar 
puţini pacienţi necesită înlocuirea plasei ca urmare a acestei 
complicaţii (12, 13). 

În ceea ce priveşte rata de recurenţă, ea apare 
semnificativ mai scăzută comparativ cu rata recurenţei din 
chirurgia deschisă convenţională, fiind citată de diferiţi autori cu 
o frecvenţă de 2,9-7,5%. 

Ca şi rezultate postoperatorii, Parker şi colab (13) 
publică un studiu pe 50 de pacienţi la care s-a realizat cura 
chirurgicală a eventraţiilor postoperatorii şi ventrale pe cale 
laparoscopică, în perioada iunie 1995-septembrie 2001.  

Marea majoritate a pacienţilor au fost obezi, cu o 
medie a indicelui de masă corporală de 35,8 kg/m2. Materialele 
prostetice de substituţie parietală au fost Gore-Tex DualMesh şi 
Bord Composite Mesh (84% şi respectiv 16%), pentru defecte 
parietale mari, în medie de 206,1 cm2.  

Intervenţiile au avut ca durată medie 97 de minute, 
fără a se înregistra mortalitate postoperatorie. Ca şi complicaţii, 
la 6 pacienţi (12%) s-au înregistrat 2 leziuni intestinale 
intraoperatorii care au necesitat sutură, un serom simptomatic şi 
o reacţie de plasă care a necesitat o scurtă terapie cu antibiotice; 
adiţional, 2 pacienţi au acuzat dureri semnificative la nivelul 
locului de plasare a trocarelor. Urmărirea pacienţilor s-a 
desfăşurat pe o perioadă de 3-74 de luni (41 luni în medie), fără 
a se înregistra recurenţe. 

O analiză interesantă este prezentată de Wolter şi 
colab (14), fiind studiate comparativ două loturi de pacienţi (82 

vs. 41) operaţi prin chirurgie deschisă şi respectiv laparoscopică. 
Cele două loturi au prezentat caracteristici similare, inclusiv 
structura de vârstă, dimensiunile defectului parietal şi patologia 
asociată. Postoperator, rata complicaţiilor a fost de 23% în 
grupul chirurgiei deschise şi de 20% în cel al chirurgiei minim 
invazive, în timp ce recurenţa la 2 ani a fost de 23% pentru 
chirurgia deschisă şi de doar 9% pentru cea laparoscopică. 

Chirurgia laparoscopică pare a fi metoda de viitor şi în 
cazul eventraţiilor rezultate în urma intervenţiilor abdominale de 
transplant de organe. 

În acest sens, chirurgia laparoscopică apare 
promiţătoare, studiile puţin numeroase de până acum relevând 
rezultate comparabile chirurgiei deschise.  

Astfel, un raport realizat de Barclay (15) pe un lot de 
35 de pacienţi transplantaţi şi operaţi pentru defecte parietale în 
perioada iulie 2004 – octombrie 2005 arată o rată de recidivă de 
23% la o durată medie de monitorizare de 589 de zile ( 22-953 
de zile). 

În acest lot, 13 pacienţi (72%) au prezentat ca şi 
complicaţie seroamele de plagă, dintr-un total de 18 pacienţi 
care au înregistrat complicaţii postoperatorii. 

Autorul concluzionează că tratamentul laparoscopic al 
eventraţiilor posttransplant de organe este asociat cu o rată mare 
de apariţie a seromului de plagă, dar cu morbiditate minimă pe 
termen lung. În ceea ce priveşte rata de recidivă, ea este 
comparabilă cu cea a chirurgiei deschise. 
 

DISCUŢII 
1. Chirurgia laparoscopică reprezintă astăzi o metodă 

consacrată de tratament în multiple afecţiuni la copil sau 
adult, cu o rată de apariţie a eventraţiilor postoperatorii cu 
mult mai mică comparativ cu chirurgia deschisă. 

2. Deşi inciziile peretelui abdominal sunt de dimensiuni mici, 
apariţia unei eventraţii operatorii este oricând posibilă, iar 
la copil frecvent evidenţiată de apariţia unei complicaţii de 
tipul ştrangulării sau încarcerării. 

3. Refacerea laparoscopică a peretelui abdominal implică 
obligatoriu utilizarea materialului de substituţie, fiind astfel 
grevată de costuri mai mari, dar cu avantajul unor mici 
incizii care nu se suprapun vechii incizii chirurgicale. 

4. Rezultatele postoperatorii la distanţă în ceea ce priveşte 
complicaţiile şi rata de recidivă sunt comparabile chirurgiei 
deschise şi ca atare, chirurgia laparoscopică reprezintă o 
serioasă opţiune în alegerea procedeului de refacere 
parietală. 
 

CONCLUZIE 
Chirurgia laparoscopică reprezintă astăzi o tehnică 

fiabilă în tratamentul chirurgical al eventraţiilor copilului şi 
adultului, fiind cu rezultate similare chirurgiei deschise în ceea 
ce priveşte eventraţiile fără fenomene inflamatorii la nivelul 
sacului. 
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