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Ένα νέο «όπλο» στην αντιμετώπιση των κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων έχουν πλέον στα

χέρια τους οι επιστήμονες. Πρόκειται για τα βιοαπορροφήσιμα συνθετικά πλέγματα, τα οποία

άρχισαν να τοποθετούνται στους πρώτους ασθενείς στην Ελλάδα από τις αρχές του 2016 με

πολύ καλά αποτελέσματα.

Έχουν την ιδιότητα να απορροφώνται πλήρως από τον ανθρώπινο οργανισμό, γεγονός που

επιτρέπει την τοποθέτησή τους σε μη καθαρό περιβάλλον. Επιπλέον, επειδή η απορρόφησή τους

γίνεται με συγκεκριμένο ρυθμό, δίνεται ο χρόνος στον οργανισμό για παραγωγή αυτόλογου

ιστού, ο οποίος θα καλύψει την πάσχουσα περιοχή, ώστε όταν το πλέγμα απορροφηθεί τελείως,

να έχει δημιουργηθεί καινούργιος και ισχυρός ιστός, ικανός να συγκρατεί τα σπλάγχνα στη

φυσιολογική τους θέση.
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Τα παραπάνω εξήγησε χθες ο επίκουρος καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, εξειδικευμένος στην

αποκατάσταση των κηλών και την ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων Γρηγόριος

Χατζημαυρουδής, κατά τη διάρκεια του 30ού Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής και

Διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ με τίτλο «Ποιότητα και ασφάλεια στη χειρουργική» που

πραγματοποιείται έως τις 12 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλάς» στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, ο ίδιος είναι ο άνθρωπος που τοποθέτησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

βιοαπορροφήσιμο συνθετικό πλέγμα σε δυνητικά επιμολυσμένο περιβάλλον, προκειμένου να

αντιμετωπιστεί κήλη κοιλιακού τοιχώματος. Η τοποθέτηση έγινε τον Απρίλιο του 2016 στο

νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης και παρουσιάστηκε χθες στο συνέδριο.

«Τα βιοαπορροφήσιμα συνθετικά πλέγματα είναι κατασκευασμένα από υλικά τα οποία

αποδομούνται με το πέρασμα του χρόνου (σε διάστημα από 6 έως και 36 μήνες, ανάλογα με το

είδος). Η ιδιότητά τους να απορροφώνται πλήρως επιτρέπει την τοποθέτησή τους σε μη καθαρό

περιβάλλον. Τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, τόσο σε πειραματικό όσο και σε κλινικό

επίπεδο, είναι πολύ ενθαρρυντικά για την αποτελεσματικότητα αυτών των νέων πλεγμάτων»,

τόνισε ο κ. Χατζημαυρουδής.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα βιοαπορροφήσιμα συνθετικά πλέγματα υπερέχουν έως ένα βαθμό

σε σύγκριση με τα βιολογικά πλέγματα, τα οποία χρησιμοποιούνται από το 2000 και είναι

κατασκευασμένα είτε από το χόριο χοίρων είτε από το περικάρδιο βοοειδών.

«Λόγω των υλικών κατασκευής τους, τα βιολογικά πλέγματα μπορούν να τοποθετηθούν σε

επιμολυσμένο περιβάλλον με σχετική ασφάλεια. Εντούτοις, παρουσιάζουν δύο βασικά

μειονεκτήματα: το ιδιαίτερα υψηλό κόστος και το υψηλό ποσοστό υποτροπής της κήλης. Λύση

στα προβλήματα των βιολογικών πλεγμάτων προσπαθούν να δώσουν τα βιοαπορροφήσιμα

πλέγματα», είπε ο κ. Χατζημαυρουδής.

Πάνω από 30.000 εγχειρήσεις ετησίως

Οι κήλες των κοιλιακών τοιχωμάτων συμπεριλαμβάνονται στις συχνότερες χειρουργικές

παθήσεις, καθώς εμφανίζονται τουλάχιστον στο 2% του γενικού πληθυσμού. Στην Ελλάδα

υπολογίζεται ότι ετησίως πραγματοποιούνται πάνω από 30.000 εγχειρήσεις για την

αποκατάσταση κήλης.

Με τον όρο κήλη του κοιλιακού τοιχώματος εννοούμε την παθολογική κατάσταση κατά την

οποία τμήμα του περιεχομένου της κοιλιάς, μέσα από μία τρύπα ή από ένα χαλαρό σημείο των



κοιλιακών τοιχωμάτων, «βγαίνει» από τη φυσική ανατομική του θέση, προβάλλοντας κάτω από

το δέρμα. Τα όργανα που συχνότερα προβάλλουν είναι το λεπτό ή το παχύ έντερο και

σπανιότερα η ουροδόχος κύστη, το στομάχι, το ήπαρ και τα έσω γεννητικά όργανα των

γυναικών.

Ανάλογα με το σημείο εμφάνισής τους διακρίνονται σε βουβωνοκήλες (είναι οι συχνότερες),

μηροκήλες (πιο συχνές στις γυναίκες), ομφαλοκήλες, επιγαστρικές και μετεγχειρητικές (αυτές

που εμφανίζονται πάνω σε τομές από προηγούμενες επεμβάσεις).

Αίτια και αντιμετώπιση

Σύμφωνα με τον κ. Χατζημαυρουδή, τα αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση μιας κήλης είναι η

παχυσαρκία, η χρόνια δυσκοιλιότητα, ο χρόνιος βήχας, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια,

η υπερτροφία του προστάτη, η χρόνια βαριά άσκηση και χρόνια άρση μεγάλου βάρους, η

παρουσία ασκητικού υγρού ή ευμεγέθους ενδοκοιλιακής μάζας και οι πολλαπλές εγκυμοσύνες.

Κοινός παρονομαστής σε όλες τις παραπάνω καταστάσεις είναι η χρόνια αύξηση της

ενδοκοιλιακής πίεσης. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη συσχέτισης

μεταξύ εμφάνισης κήλης και διαταραχών της σύνθεσης του κολλαγόνου, ενώ σε ένα σημαντικό

ποσοστό τα αίτια είναι συγγενή.

«Η εγχείρηση αποτελεί το μόνο θεραπευτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει σε ίαση της κήλης. Γι’

αυτό η θεραπεία κάθε κήλης που συνοδεύεται από συμπτώματα είναι πάντα χειρουργική.

Αναφορικά με την ασυμπτωματική κήλη, πέρα από τη χειρουργική θεραπεία, υπάρχει και η

εναλλακτική της συντηρητικής αντιμετώπισης-παρακολούθησης, ιδίως σε άτομα με σοβαρά

συνοδά προβλήματα υγείας. Οι επεμβάσεις αποκατάστασης των κηλών μπορούν να

πραγματοποιηθούν είτε με την κλασική ανοικτή χειρουργική προσέγγιση είτε λαπαροσκοπικά»,

διευκρινίζει ο κ. Χατζημαυρουδής.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Μακεδονία» την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016


